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TÉMÁINKBÓL
KORSZERŰSÍTIK
A BELVÁROSIT
Az ország legöregebb
filmszínháza a szegedi Belvárosi
mozi. Az 1920 óta működő
intézmény 36 millió forintot
nyert a kulturális tárca
pályázatán. A pénzből három
vetítőtermet újítanak fel.
4. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A betegeket nem a takarékossági tervszerint viszi a mentő

Segítséget kér a körintenzív
Újsághirdetésben kér gumikesztyűt, toalettcikkeket, papírtörölközőt, irodaszereket a
szegedi egyetem belgyógyászati
intenzív osztálya a lakosságtól.
A hazai egészségügy anyagi
helyzetének ismeretében
is
meghökkentő segélykiáltás a
hirdetés.

ÉLETVESZÉLYES KÉMÉNYEK
Október végéig pályázhatnak a
társasházakban lakók elavult
kéményeik felújítását segítő
állami támogatásra. Az
érintetteknek az
önkormányzatnál kell jelezni
igényüket. Szegeden több száz
társasházban működnek
életveszélyes, úgynevezett
egycsatornás gyűjtőkémények.
5. oldal

Meglepő hirdetést tett közzé lapunkban a múlt héten a Szegedi
Tudományegyetem
belgyógyászati intenzív osztálya, közismert
nevén a körintenzív. Papírtörölközőt, egyszer használatos eszközöket, gumikesztyűt, toalettcikkeket és irodaszereket, valamint
pénzadományt kérnek és várnak
a potenciális adakozóktól.
A magyar egészségügy válságos
helyzetének ismeretében is megdöbbentő segélykérésről Rudas
László a következőt mondja: lélegeztetőgépeket, betegőrző monitorokat nem kérhetünk a lakosságtól, bár ezekre is szükségünk
lenne, ezért az intenzívről szintén hiányzó, alapvető dolgokért
fordultunk a lakossághoz. A hirdetést egyébként az osztály nevében adta fel egy ismerősöm, akinek cége már nem egy alkalommal kisegítette az intenzívet, például egyszer használatos eszközökkel.

LEÁLLNAK
A POSTAVONATOK?
Lehet, hogy el kell búcsúzni az
éjszakai utazások lehetőségétől,
ha leállnak a postavonatok.
Korábbi hírek szerint ugyanis fél
éven belül megszűnnek a kedvelt
éjszakai járatok. A MÁV
sajtószolgálata szerint ezzel
kapcsolatban mindeddig nem
érkezett hivatalos megkeresés a
Magyar Postától.
5. oldal
AUTÓHITEL
Az euróban vagy svájci frankban
felvett hitelek kockázatosabbak
ugyan, mint a forint alapúak, ám
szerencsés esetben nagyobb
nyereséggel, vagyis alacsonyabb
havi törlesztőrészlettel
kecsegtetnek. Ezzel
magyarázható, hogy például a
hitelből autót vásárlók 70-80
százaléka inkább devizában
adósodik el.
A pénz beszél
www.delmagyar.hu

A lélegeztetőgépre minden percben szükség van a körintenzíven.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 3. oldalon

Támadás a Rádió 88 stúdiójában Itthon az ezüstlány,
Risztov Éva

Egy férfi megtámadta a Rádió 88 egyik riporterét,
mert nem tetszett neki az egyik műsor. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.

A Rádió 88 szegedi, Madách utcai stúdiójában megtámadták az egyik műsorvezetőt. Az ismeretlen fiatal férfi Kiss Balázson vélt sérelmeiért akart elégtételt venni. A támadót a szombat esti adásban elhangzottak háborították fel. Azt mondta, hogy a két
fiatal rádiós műsorában a nyolcvanas évek öltözködési szokásairól hangzottak el olyan kijelentések,
amelyek őt kellemetlenül érintették. A férfi azzal is

vádolta Kiss Balázsékat, hogy az egyik, egyébként
angol nyelvű dal szövegében elrejtették autójának
rendszámát. Ezután egy szórakozóhely internetes
honlapján lévő képet követelt a rádiósoktól.
Amikor az összefüggés nélküli mondatokra a jelenlévők mosolyogva reagáltak, a férfi nekilökte a
falnak a műsorvezetőt. Ekkor Süli András, a Sport mix munkatársa közbelépett, és „lebeszélte" a támadót a folytatásról. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy nem történt bűncselekmény. A Rádió 88 stúdióját azóta biztonsági őr vigyázza.
T.Á.

„

Száznegyvenmillió forintból újítják fel a főbb közlekedési utakat

Elindult az úthenger Szegeden
Elkezdődött tegnap Szegeden az
önkormányzati tulajdonú utak
javítása. A katasztrofális állapotban lévő útburkolatokat
száznegyvenmillió forintból teszik rendbe. Szakemberek szerint másfél milliárd forint sem
lenne elegendő a városi közúthálózat teljes felújítására.
Az elmúlt tél, a hosszan tartó fagy
rendkívüli módon megrongálta
országszerte, így Szegeden is az
útburkolatokat. Az aszfaltutak javítására, illetve a burkolat megerősítésére 140 millió forintot
fordít az önkormányzat. Molnár
László, a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési irodájának vezetője lapunknak korábban elmondta: a kárfelmérés szerint
annyira elhanyagoltak, rossz állapotúak az utak Szegeden, hogy a
most felhasználható összeg tízszerese sem lenne elegendő, ha
teljes egészében fel akarnák újítani a városi közúthálózatot.
A Vásárhelyi Pál utcán tegnap százötven négyzetméter burkolatot martak fel.

Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon

Útban az egyik ezüstérem felé.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnap este - majd egyórás késés után - megérkezett a Ferihegyi repülőtérre az a gép, amely a
magyar úszóválogatott legeredményesebb sportolóját is szállította. A vásárhelyi születésű
Risztov Eva a Barcelonában rendezett „vizes" világbajnokságon
három ezüstérmet szerzett, sorrendben 400 gyorson, 200 pillangón és 400 vegyesen. A teljes
képhez hozzátartozik, hogy 800
gyorson még egy 6. helyezést is
elért.

Fotó: MTI/AP/Lionel

Cironneau

A reptéren családja várta, s Liló, a hathetes magyar vizsla,
amit szüleitől, Risztov Györgytől
és Molnár Ágnestől kapott ajándékba. Az élményekről, tapasztalatokról - s arról, kedvenc színe-e az ezüst - beszélgettünk vele néhány perccel a földet érést
követően.
Természetesen
a
2004-es olimpia is szóba került,
s ezzel kapcsolatban az, hogy
számára Athén lehet az „Eldorado" - a nemcsak a legendákban
létező aranyváros.
írásunka 15. oldalon
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Megbírságolták
a mobiltársaságokat
Vfcrsenytorzítás miatt a Wcstcl
Mobil Távközlési Rt.-t 210 millió, a Pannon GSM Távközlési
Rt.-t pedig 150 millió forint
bírságra büntette a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa tegnapi döntésével.
BUDAPEST (MTI)
A két Wcstcl, a Pannon GSM, a
Vodafonc és a Matáv ellen azért
indítottak eljárást, mert a GVH
gyanúja szerint a mobilszolgáltatók az egymás felé elszámolt mobil-mobil összekapcsolási díjakat összehangoltan alacsonyan
állapították meg, ugyanakkor a
vezetékes-mobil összekapcsolási
díjakat túl magasan tartották.
Bara Zoltán eljáró versenytanácstag a nyilvános határozathozatalkor elmondta: azért marasztalták el a Wcstcl Mobil Távközlési Rt.-t és a Pánnon GSM-et,

mert „az 1999-2000-ben megkötött végződ tetési szerződéseiket ők dolgozták ki és a Matáv, illetve a Vodafone ezeket csak átvette". Az időközben megszűnt
Westel Rádiótelefon Kft., a Matáv és Vodafone ellen az eljárást
megszüntették.
A bírság összegét 30 napon belül kell az érintetteknek befizetniük, akkor is, ha a versenytanács határozatát bíróság előtt
megtámadják. Ez ugyanis nem
halasztó hatályú. A határozat
indoklásakor elhangzott: a társaságok kérhetik a bíróságtól a
bírság fizetésének felfüggesztését a jogerős ítéletig. Ha bíróság
engedélyezi, akkor nem kell fizetniük.
A Westel és a Pánnon GSM
már tegnap közölte, hogy nem
fogadja cl a versenytanács büntető határozatát, és bíróságon támadja meg azt.

A Fidesz bírálja a kormány gazdaságpolitikáját

A Bokros-csomag
ikertestvérei
A kormány gazdaságpolitikájának lényege az, hogy miként lehet
minél több pénzt elvenni az emberektől - mondta a Fidesz
frakcióvezetője tegnapi sajtótájékoztatóján.
- A tervezett intézkedések a Bokros-csomag ikertestvérei - közölte
Ader János. Szavai szerint a kormány ebbéli törekvéseit támogatja a
szocialista párt és az MSZP parlamenti frakciója is.
- 2004-ben a bérek befagyasztása és adóemelések várhatók - szögezte le Áder János. Hozzátette: a szocialista párt vezetői között egyetértés van abban, hogy emelni kell a személyi jövedelemadót, az általános forgalmi adót, meg kell szüntetni jó néhány adókedvezményt és új
adónemet kell bevezetni. Áder János emlékeztetett arra, hogy a jövő
évi adótáblát 2002-ben törvénybe foglalta az országgyűlés; a legalacsonyabb kulcs 18 százalékra, a középső kulcs 26 százalékra, a legfelső
adókulcs pedig 38 százalékra csökkenne 2004. január 1 - jétől.
Az általános forgalmi adó tervezett emelése kapcsán Áder János azt
mondta, hogy egy cven belül 35 százalékkal emelkedik az áram ára,
pedig Magyarország mentességet kapott az Európai Uniótól ezen
energiafajta legfelső adókulcsba való sorolására. - Az Európai Unióra
való hivatkozás álságos és hazug - szögezte le. Áder János szerint a
tervezett intézkedések összhatásaként egy átlagos keresetű ember közel egyhavi fizetését veszíti el jövőre.

Életfogytiglant kapott
Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a majna-frankfurti
tartományi
bíróság
Magnus
Gafgen joghallgatót (képünkön),
amiért tavaly szeptember 27-én
elrabolta, majd megfojtotta egy
régi, neves frankfurti bankárcsalád 11 éves fiát, |akob von Metzlcrt. A bíróság a gyilkosságot
olyan súlyos bűncselekménynek
minősítette, hogy az elítélt 15 év
letöltése után sem bocsátható
feltételesen szabadlábra.
Gafgen egymillió eurós váltságdíjat követelt a gyermek szüleitől, és azt pár nap meg is kapta,
de addigra már megölte a kisfiút.
Az akkor 27 éves joghallgató bevallotta, hogy a gyilkosságba torkolló emberrablást nyereségvágyból követte el. A holttestet egy tóban találták meg.

Fotó: MTl/EFA/DI'A/Boris Rössler

Felemás előjelek közepette kezdett tárgyalásokat tegnap Washingtonban Ariel Sáron izraeli miniszterelnök. Amerikai megítélés szerint kedvezően befolyásolhatja a látogatást az izraeli kormány előző napi
döntése több mint félezer palesztin fogoly szabadon
bocsátásáról. Kedvezőtlenül hathat a megbeszélésekre ugyanakkor az a tény, hogy Izrael a jelek szerint
nem hajlandó elállni az úgynevezett védőkerítés felállításától a Jordán folyó nyugati partján, sőt annak
építése - heves viták közepette - meg is kezdődött.
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Kulcsár Bécsben marad
Kulcsár Attila, a K and H bank brókerházának munkatársa nem járult hozzá a
gyorsított kiadatási eljárás alkalmazásához
a tegnapi tárgyaláson, s így alighanem hónapokig elhúzódik majd kiadatása.
BÉCS (MTI)
A bíró, akinek Kulcsár Attila kiadatási fogságban tartásának meghosszabbításáról kellett dönteni, 88,13 millió euróban (23 milliárd forint) szabta meg a kauciót: ennek az
összegnek a letétbe helyezése nyomán szabadon engednék a brókert. Kulcsár magától 50
ezer eurót ajánlott fel, de a bíró a magyar hatóságok által feltételezett lehetséges legmagasabb kárösszeget vette alapul.
- Amikor fennáll a szökés veszélye - s a kiadatási fogság éppen a veszély megelőzését
szolgálja - , mindig köteles kauciót kiszabni a
bíró, kivételt csak a főbenjáró bűncselekmé-

Öz okozott
1% / i l / i l

n

nyek képeznek - mondta el a bécsi tartományi büntetőbíróság szóvivője.
A bróker nem csupán nem járult hozzá a
gyorsított eljáráshoz, hanem azt is kérte,
hogy az ügyben illetékes legfelső bíróság nyilvános tárgyaláson döntsön kiadatásáról, s erre a tárgyalásra őt is idézzék be.
Friedrich Forsthuber elmondta: megérkezett a bécsi illetékesekhez mind Kulcsár Attila
kiadatási kérelme, mind pedig az elfogató parancs szövege: most ennek fordítása van folyamatban, s ha elkészül, újra kikérdezik Kulcsár Attilát a szövegben foglaltakkal kapcsolatban. Ezt követően kerülne a legfelső tartományi bírósághoz a kiadatás ügye, de addig
még Kulcsár tehet lépéseket: tegnap ugyan
nem nyilatkozott a megállapított, igen magas
kaucióval kapcsolatban, de három napon belül még nyilatkozhat, s panaszt is tehet.
Mindennel együtt szerény számítások szerint hónapokig elhúzódhat a kiadatási eljá-

rás, mert maga Kulcsár Attila, illetve ügyvédje is különféle jogi lépesekkel lassíthatja azt.
A bróker egyébként a bíróságnak nem indokolta döntését, csupán ügyvédjének, ám Bánáti János az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem árulta el, mi volt a döntés oka.
A rendőrség nyomozását nem késlelteti,
hogy a Bécsben fogságban lévő Kulcsár Attila
nem járult hozzá a gyorsított kiadatási eljárás
alkalmazásához. Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatóhelyettese mondta tegnap a távirati irodának.
- A nyomozó hatóságnak két év áll rendelkezésre, hogy eldöntse, vádemelési javaslattal él,
vagy megszünteti az eljárást. De ez az időszak
csak akkor kezdődik el, ha a gyanúsított kihallgatása megkezdődik - közölte Németh Lajos.
A kommunikációs igazgatóhelyettes szerint
azzal, hogy a többmilliárdos sikkasztással gyanúsított bróker kiadatása egy ideig még elhúzódik, több idő juthat a nyomozásra

Felhőszakadás Borsodban

balesetet
KECSKEMÉT (MTI)
Meghalt egy 12 éves kislány,
amikor az édesapja vezette román rendszámú autó egy őzzel
ütközött tegnap hajnalban Kecskemét közelében. A személygépkocsi a Kecskemétről Soltra vezető 52-es számú főúton haladt,
amikor hirtelen egy őz ugrott ki
elé az útra. A sofőr fékezett és félrerántotta a kormányt, de az autó így is elgázolta az állatot, majd
ütközés után az árokba borult. A
hátsó ülésen utazó 12 éves kislány kirepült a járműből, és
olyan szerencsétlenül esett, hogy
az autó rázuhant. A gyermek
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök már nem
tudtak segíteni rajta, a helyszínen meghalt. A kislány édesanyja és 15 éves testvére könnyebb
sérülést szenvedett, az autót vezető 40 éves édesapa pedig karcolásokkal megúszta a borulást.

RÖVIDEN

TERRORISTÁKAT LŐTTEK LE
Hat, terrorizmus miatt körözött
személy és két rendőr meghalt
tegnap Szaúd-Arábia északi
részén a belügyi szervek és
muzulmán szélsőségesek közötti
tűzharcban. Al-Kászim település
közelében a rendőrök
megostromoltak egy tanyát, ahol
értesüléseik szerint a Rijádban
25 ember halálát okozó
bombamerényletért felelősnek
vélt fegyveresek rejtőztek.

Bush elnökkel tárgyal Sáron
WASHINGTON (MTI)

K Ü L F Ö L D "

A bróker nem járult hozzá gyorsított kiadatásához

ELNAPOLT MILOSEVICS-PER
Megint megbetegedett a háborús
bűncselekményekkel vádolt
Szlobodan Milosevics volt
jugoszláv elnök. Perének
tárgyalását ezért tegnap
felfüggesztették a hágai
ENSZ-törvényszékcn. Azt nem
közöltek, hogy mi baja a 61 éves
Milosevicsnek.

BERLIN (MTI)

-

A Bush-kormány már több alkalommal jelezte,
hogy nem ért egyet a kerítés létesítésével, maga az elnök a múlt hét végén a palesztin miniszterelnökkel,
Mahmúd Abhásszal folytatott tárgyalásokon egyértelművé tette, az izraeli lépést problémának tekinti.
Az izraeli kormányfő tegnap Condoleezza Rice
nemzetbiztonsági tanácsadóval tárgyalt, George
Bush elnök pedig ma fogadja. Washingtonban nagy
reményeket fűznek az izraeli kormányfő tárgyalásaihoz, mivel a palesztin kormányfő látogatása
után azok sikere nagymértékben előmozdíthatja a
közel-keleti útiterv megvalósítását.

Hatalmas felhőszakadás zúdult Miskolcra, a repülőtéri úton méteres magasságú vízben próbáltak
áthajtani az autók.

MISKOLC (MTI)
Rendkívüli mennyiségű eső zúdult
tegnap
délután
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati településeire. Az erős széllökésekkel, villámlásokkal kísért felhőszakadás következté-

Fotó: MTI/Vajda János

ben pincéket, alagsori boltokat
öntött el a víz, fák dőltek az
utakra. Víz borította el a 26-os
számú
Miskolc-Kazincbarcika-Ózd közötti út egy részét Sajószentpéter térségében, a forgalom azonban, ha lassan is, de folyamatos volt. A megyei közút-

kezelő társaság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy ugyancsak a
26-os útra több fát döntött a viharos szél, de az utat nem kellett lezárni. A szél és az eső elsősorban Kazincbarcikán és térségében, valamint Sajószentpéter
környékén okozott gondot.

ítéletidő Nyugat Európában
Orkánerejű széllel, heves esőkkel és jégesővel járó
viharok okoztak tetemes károkat Németországban. Olaszországban pedig zivatarok tomboltak.
BERLIN, MILÁNÓ (MTI)
Az ítéletidő vasárnap délután és este tombolt Németország nyugati felén, szakadatlan munkára kényszerítve a tűzoltókat. A jégeső a Stuttgart-München autópályán egy időre megbénította a közlekedést. Hóekével kellett a jégdarabokat letolni az útpályáról.
Sok helyen kellett kidőlt fákat eltávolítani, és elárasztott pincékből kiszivattyúzni a vizet. Villámcsapások több tüzet okoztak. Két ember könnyebb
füstmérgezést szenvedett. Az Augsburg-Ingolstadt
vasútvonalon egy vonat gyökerestől kidőlt fák-

nak rohant, de itt személyi sérülés nem történt. Baden-Württembergben, Szászországban és
Észak-Rajna-Vesztfáliában még tegnapra virradóra
is tombolt a meteorológusok szerint Kelet-Európa
felé tartó vihar. Ezekből a tartományokból károkat
nem jelentettek.
Zivatarok tomboltak Olaszország északi részén is
vasárnap éjjel, egy ember halálát és többnek a sérülését okozva. A Brenner-hágónál kisiklott a München
és Nápoly között közlekedő vonat, de senki sem sérült meg. Bergamo közelében egy férfi egy fa alatt keresett fedezéket a jégeső elől, de a vihar kitépte fát,
amely agyonütötte a szerencsétlent. Como mellett
súlyosán megsérült egy nő, akinek autójára rázuhant egy mandulafenyő. Milánóban egy buszra mért
csapást egy kicsavart fa: hat utas megsérült.

Tömegsír Agyonverte albérlőjét
Boszniában
KECSKEMET (MTI)

Egy szakértőcsoport tegnap megkezdte a kihantolási munkát
Bosznia keleti részének azon a helyén, ahol a feltehetőleg legnagyobb tömegsír található. A Zvorniktól mintegy tíz kilométernyire,
boszniai szerb területen lévő feltételezett tömegsír több mint ötszáz
holttestet rejthet az 1995-ös srebrenicai mészárlás áldozatai közül.

Halálra verte albérlőjét egy 71
éves férfi Kecskeméten. A holttestet a ház udvarán tegnap reggel egy szomszéd fedezte fel. A
helyszínre érkezett rendőrök a
43 éves férfin olyan súlyos külsérelmi nyomokat fedeztek fel,
hogy azonnal elrendelték a nyomozást. A rendőrök egyébként
a bejelentéstől számított egy

órán belül elfogták a ház tulajdonosát, aki máshol lakik, s a
begyűjtött adatok alapján a
bűncselekmény
elkövetésével
alaposan gyanúsítható. A háztulajdonos és az albérlő között
már korábban is többször volt
szóváltás, ami most tettlegességgé fajult. A lakás kiadója ellen halált okozó testi sértés
alapos gyanúja miatt indult
eljárás.
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A betegeket nem a takarékossági terv szerint viszi a mentő

Segítséget kér a körintenzív

Kultúrjavak

Folytatás az 1. oldalról
FARKAS CSABA
- A segélykérés közzététele egy
hétvégi ügyeletben történtek
után következett - folytatja Rudas László
amikor is elfogyott
a gumikesztyű, ami nélkül nem
nyúlhat beteghez sem orvos, sem
ápoló. Azon a hétvégén kölcsönkértünk kesztyűket egy másik
klinikáról.
Rudas László a kialakult megdöbbentő helyzetet a következőkkel magyarázza: az intenzív osztály anyagi igényét az egyetem
csak addig elégíti ki, ameddig az
osztály
számára
jóváhagyott
pénzügyi keret ezt megengedi. Ha
ezt követően lép fel valamiből hiány, akkor kérvényezni kell a pótlást, aminek teljesítése időbe kerül. Várni erre nem lehet, s ezért
nem egyszer előfordul, hogy az
egyik asszisztensnő ingázik az orvosi műszerbolt és a klinika között, hogy beszerezze a gumikesztyűt, amiből naponta akár 6-7 dobozzal is elhasználnak.
- Egy hétig hiányzott a vérgázvizsgálathoz szükséges vegyszer
az osztályról. Ez életfontosságú
vizsgálat, amit a szívsebészeti
klinikán tudtunk elvégezni napokon keresztül.
Rudas László osztályvezető
szerint az „apróságok" hiánya
csak a jéghegy csúcsa: - Elöregedett betegőrző monitorokkal dolgozunk, amelyek gyakran meghibásodnak, a lélegeztetőgépeink
közül négy mondható jónak, kettő átlagosnak. Még hosszan sorolhatnám, ami tömören úgy
foglalható össze: kevés a pénz az

Az épületben mostoha körülmények között dolgoznak az orvosok, az ápolók.
intenzív osztályon elvégzendő
feladatokhoz.
A szegedi belklinika 12 ágyas
intenzív osztályának vezetője
tisztában van azzal, hogy a szegedi orvoskar adósságkezelő programjának teljesítése okán a vezetés mindenütt megszorításokat
kénytelen alkalmazni, de a
körintenzíven folyó gyógyító
munka eddigi magas színvonalából nem akarnak visszavenni,
nem másért, mint az életveszélybe került betegek érdekében.

A körintenzívre a legsúlyosabb
állapotba jutott emberek kerülnek: infarktust, szélütést elszenvedett betegek, mérgezettek életéért folyik itt a harc nap mint
nap. Rajtuk kívül a légzési elégtelenséggel küszködőket is ideszállítják az életmentő lélegeztetőgépre. Speciális légzési intenzív
osztály ugyanis máshol a városban, még a közeli deszki tüdő- és
mellkasi betegségek kórházában
sincs. Azt pedig, hogy egy-egy
élet és halál között lebegő ember

Szegeden is megkezdődött az aláírásgyűjtés

Büntetnék az állatkínzókat
Az országos akcióval egy időben, tegnap Szegeden
is elindult az az aláírásgyűjtés, amelynek célja,
hogy az állatkínzást bűncselekménynek minősítő
törvény szülessen. Ahhoz, hogy az országgyűlés
napirendre tűzze a témát, ötvenezer aláírásra van
szűkség.
Népi kezdeményezésen alapuló aláírásgyűjtés kezdődött tegnap az állatkínzás büntető törvénykönyvbe történő emelése érdekében. Az állatvédők
akcióját az a faddombori eset váltotta ki, ahol biztonsági őrök pusztán szórakozásból halálra kínoztak egy kóbor kutyát. Az elkövetők a jelenlegi törvények értelmében szabálysértést követtek el és
mindössze néhány ezer forintos pénzbüntetéssel
megúszták az esetet. Ezen a jogszabályon kívánnak
változtatni az aláírásgyűjtés szervezői, céljuk, hogy
legalább felfüggesztett szabadságvesztést szabhassanak ki az állatkínzókra. Ez egyébként az európai
gyakorlatnál még mindig enyhébb, hiszen Németországban három-, Ausztriában egyéves börtönbüntetés jár ezért a bűncselekményért.

Szegeden tegnap délután 2 órától lehetett aláírni
az íveket, előbb a Szeged étterem teraszán, majd a
Burger King előtt. Az aláírók között volt lapunk főszerkesztője, Szetey András, valamint Nagy Sándor
szegedi alpolgármester és Sipos István ultramaratonista.
Szeptember 19-éig a város több pontján is
megtalálhatók lesznek azok a standok, ahol az
aláírásokat gyűjtik. Szerdánként 17 és 19 óra
között a Zacc Café teraszán, csütörtökön 10 és
15 óra között a Burger King teraszán, pénteken
és szombaton 15 és 21 óra között pedig a Szeged Plazában várják a kezdeményezés támogatóit. Ezenkívül a plakáttal jelzett üzlethelyiségekben, továbbá a vadasparkban, az ifjúsági
házban és számos szegedi rendezvényen is lehetőség lesz aláírásra. A kezdeményezéssel szimpatizálók az aláírásgyűjtő helyeken fehér szalagot is kérhetnek, amelyet ruhájukra tűzve jelzik, egyetértenek azzal, hogy az állatkínzást
bűncselekménynek kell minősíteni.
T.K.

Fotó: Karnok Csaba

meddig szorul intenzív ellátásra,
lélelegeztetőgépre nehéz előre
megtervezni - mondja az osztályvezető - , ezért egy intenzívterápiás osztályon nehéz takarékoskodni.
Szerettük volna megkérdezni az
Orvos Centrum elnökét arról,
hogy mi a véleménye a körintenzíven kialakult helyzetről, de Lonovics János professzor külföldön
tartózkodik, várhatóan ma nyilatkozik lapunknak.
KALOCSAI KATALIN

Urnát is
csempésznek
Több mint 280 jogsértő cselekményt derítettek fel a dél-alföldi régió pénzügyőrei az elmúlt napokban.
A szegedi RO-LA terminálon jelentkezett belépésre Z. D. román állampolgár. A vámvizsgálatkor kiderült, hogy a férfi a kamionjának légelterelője és a vezetőfülkéje közé 234 csomag
500 grammos őrölt kávét rejtett
el. A mintegy 150 ezer forintot
érő rakományt a fináncok lefoglalták, míg Z. D. ellen csempészet alapos gyanúja miatt indult
eljárás.
Tompán R M. szerb férfi és
hölgyutasa, M. Z. - ki szintén déli szomszédunkban lakik - tapasztalhatta, milyen eredménynyel is jár, amikor a magyar vámosok alapos vizsgálat során derítik ki, mi is rejtőzik az útiholmik között. A két utazó ruhái
közül 8 darab, különböző korból
származó agyagedény, így például csupor, tálka, halotti urna, füles edény került elő, s találtak a
fináncok a kocsiban 23 darab
ezüst egyházi kegytárgyat is.
B. Z .

A Trianon
nemet mond
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden elsőként Szetey András, lapunk főszerkesztője írta alá az ívet.

Fotó: Karnok Csaba

A Trianon Társaság vásárhelyi
szervezete nem foglalkozik aktuálpolitikai kérdésekkel, ezért
nem támogatja a MIÉP azon országos kezdeményezését, mely a
kormány megbuktatását célozza. Fekete István, a Trianon
Társaság vásárhelyi elnöke lapunkhoz eljuttatott közleményében nyomatékosan hangsúlyozza: ellentétben Kovács Lászlónak, a MIÉP elnökének minapi sajtótájékoztatóján elhangzottakkal, a társaság semmiféle
választ nem adott a harmincöt
vásárhelyi szervezethez elküldött levélre.

Most persze azt lehetne várni, hogy kijelentsük, nemcsak lesülylyedt kultúrjavak vannak (gesunkenes Kulturgut), hanem létezhet fölemelkedő gagyi is, emblematikus
képviselője
legalábbis
egekbe mehet - ám ez komolytalan megközelítés. Nem szabad
röhögni Anettka űrbemenetelén, a szellemi súlytalanság teljesen
konkrét, anyagi súlytalanságba való átcsapásán. Anettka az ország egyik leggazdagabb embere, innentől, ha kifogás eshetne űrbemenetelének lehetősége ellen, akkor sem eshetne kifogás.
Nem is Anettkáról írunk most, hanem egy jelenségről. Teljesen
természetes:
a kezdetben
komoly szellemi-testi
erőfeszítést
igénylő, tényleg a szó elismerő értelmében „kiválasztottak" számára lehetséges dolgok lassanként mindenki számára igénybe
vehetőkké válnak. Nem akarunk párhuzamot vonni a két jelenség között - Anettka nem űrturistaként, hanem valódi űrhajósként kíván az űrbe menni -, de kissé olyan ez, mint az Afrika-utazás. Kittenberger Kálmántól még hihetetlen elszántságot
kívánt,
hogy eljusson Afrikába, s ott kutatómunkát
végezhessen, folyamatos életveszély körülményei közepett (oroszlán által félig letépett ujját saját maga vágta le egészen, majd küldte el spirituszban
a Magyar Nemzeti Múzeumnak), ma viszont az ember betér az
utazási irodába, kenyai utat kér és kenyai utat kap, föltéve, ha
előtte fizetett. A dolgok devalválódnak. A dicsőséges 133 napnak
kiemelkedő teljesítményeként
tartották számon a balatoni gyermeknyaraltatási akciót, mára viszont snassz ügy lett a balatoni
nyaralás, iránya Bahamák.
Mondom, teljesen természetes folyamat, ha nemcsak
„kultút"-, azaz szellemi javak „süllyednek", azaz válnak
közhasználatúvá, hanem az anyagi javak is igénybe vehetők, mind szélesebb körben, azok számára, akik ingerküszöbén már csak kozmikus erők tudnak keresztülhatolni. Nem tudom, miért van az: mikor megvalósult Verne álma, és Armstrong nyomokat hagyott a
holdporban, progresszív ügynek könyveltük el, azt viszont, hogy a
vélhető közeh jövőben sok-sok ember mehet űrbe, akiknek a pénzen kívül semmi köze a kozmoszhoz, számukra csak egy jó buli
az egész - nos, ez mintha regresszívnek érzékelődne. Nem regresszív - elvégre mi másért folyt volna az űrkutatás, ha nem az
emberért 1 Szakmai szempontból „kiválasztottak" számára korlátozni az űrutazást olyan lenne, mintha a kerék sok ezer évvel ezelőtti föltalálója mindenki másnak megtiltotta volna a kerékhasználatot, járjanak csak gyalog. Anettkának van pénze,
mindenféle
orvosi vizsgálatokon megfelel, az űrutazáshoz szükséges, további
ismereteket további tanulmányok
keretében sajátítja el (csak
semmi szellemeskedés OK/-s képzésről meg hasonlókról); az első
magyar űrhajós még nem tudta, hogy Anettkát tanítani fogja űrhajózni, amikor Anettka már tudta, és Anettkának lett igaza.
Lehet, hogy a pénz, a pénz megszerzésének képessége s készsége az irány, amely felé az emberi evolúció halad tovább1
Kérdés: hol a határ, van-e határ egyáltalán, meddig tudja az ember kiterjeszteni saját, természeti törvényektől független, pénzalapú civilizációját • Határt szab-e a pénzlogikának a mi világunk,
vagy földöntúli a pénzvilág 1

Városnak lenni rangot jelent

A legurbanizáltabb
Csongrád megye
Megyénk a legurbanizáltabb az
országban, méretéhez képest
sok város található itt. S bár
városnak lenni nem igazán jár
pluszjogokkal, több kötelezettséggel viszont mindenképp, az
„előléptetés" rangot is jelent.
Csongrád megye a legurbanizáltabb az országban, viszonylag kis
méretéhez képest 420 ezer lakosának több mint 72 százaléka él
ugyanis a nyolc városban és alig
28 százalék a „maradék" ötvenkét településen.
A várossá nyilvánítás természetesen függ a lélekszámtól,
csak a nagyközségek kérhetik
ugyanis „előléptetésüket". Nagyközség pedig csak az a település
lehet,
amelynek
lélekszáma
meghaladja az 5000 főt, vagy az
az 5000 lakos alatti település,
mely korábban nagyközségi tanács volt és jelenleg használhatja
ezt a címet.
Összesen öt nagyközség van
megyénkben: Algyő, Csanádpalota, Nagymágocs, Sándorfalva
és Szegvár. Sándorfalva egyébként több mint 7600 lakossal
büszkélkedhet, míg Mórahalom
lélekszáma az 5700-at sem éri el,
mégis város lett 1989-ben. A jelenlegi közigazgatási reform elképzelései szerint azonban az
előbbiekben felsorolt nagyközségek nem töltenek be olyan térségi szerepet, amely megalapozná
várossá nyilvánításukat.
A városi lét tulajdonképpen
rangot, címet jelent, különösebb
jogokkal nem jár, mert a települések alapjogai egyenlők. Pénz-

ügyi szempontból viszont bizonyos állami támogatások esetében előnyös lehet az előrelépés.
Ha az adott nagyközség képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kezdeményezi a várossá nyilvánítást, a megyei közigazgatási hivatalhoz kell fordulnia.
A helyi önkormányzatokról és
a területszervezési eljárásról
szóló törvény előírásai értelmében a kérelmet több szempont alapján, pontrendszerben
értékelik. Vizsgálják az adott
nagyközség térségi szerepét,
azt, hogy más településeket is
kiszolgál-e, megnézik, hosszú
távon hogyan fejlődött, áttekintik társadalmi, történeti és
demográfiai jellemzőit. Ezenfelül - többek közt - számít az
is, milyen az infrastrukturális
fejlettsége és közművesítettsége, milyen rendezési terve van,
milyen kulturális, oktatási,
egészségügyi és szociális intézményrendszerrel rendelkezik.
Ugyanakkor a törvény nem írja elő, hogy középfokú iskolának vagy kórháznak lennie
kell egy városban.
A kérelmet a belügyminiszterhez továbbítják, aki elküldi azt a
köztársasági elnökhöz. A legfőbb közjogi méltóság pedig
mérlegel és dönt. Ha a nagyközség megkapja a városi címet, akkor viszont vállalnia kell az ezzel járó kötelezettségeket, biztosítania kell az ehhez szükséges
személyi-anyagi feltételeket, azaz például könyvtárt kell fenntartania.
SZÖGI ANDREA
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Ásotthalmon a
megyejáró fesztivál keretein
belül sok érdekes előadást
láthattak azok, akik a hét végén
kilátogattak a Központi parkba.
A helyi Csutri
gyermektánccsoport mellett
különböző produkciókkal léptek
fel a külföldi vendégek. A Den
Toppede Hone, az 50-60
évesekből álló dán csoport,
1850-es parasztöltözékben adta
elő páros és négyes
hagyományőrző táncait. A
Segapidi elnevezésű észt
együttes már 16 éve működik és
több országban is felléptek. A két
izraeli csoport, a Kolot Amaml
és a Debka Caboul, ízelítőt adott
az arab életből és a különböző
szokásaikból.
BORDÁNY. A napokban
közgyűlést tartottak a bordányi
polgárőrök, amelyen részt vett
Kovács Mihály szegedi
rendőrkapitány és Magyari Bcla,
a Csongrád Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetségének
elnöke. Az összejövetelen
megvitatták a tavalyi évről szóló
beszámolót. Gyuris Ernő, a
bordányi polgárőrök elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket arról,
hogy a 2002. évi munkatervben
foglaltakat megvalósították. A
rendvédelmi szervekkel jó és
problémamentesnek ítélte az
együttműködésüket. Kiemelte,
hogy teljes mértékben
visszaszorították a házalókat, a
helyi közmegbízott segítségével
pedig sikerült lefülelni egy
besurranó bandát. A jövőben a
bordányi polgárőrök tervezik egy
védelmi, riasztási terület
kialakítását is. Lázár Szvetozár, a
szegedi belvárosi rendőrőrs
parancsnoka megköszönte a
bordányi polgárőrök egész évben
nyújtott munkáját és kérte, hogy
a továbbiakban is hasonlóan
segítsék a rendőrséget.
DESZK. Szlovákiában járt a
Deszki Falunkért Egyesület 42
fős küldöttsége. Az ötnapos
kirándulás költségeihez az
önkormányzat 200 ezer forinttal
járult hozzá. A deszkiek azért
keresték fel északi szomszédunk
magyar lakta településeit, hogy
kapcsolatot alakíthassanak ki
egy hasonló jellegű egyesülettel.
A deszki civil szervezet már 11
éve működik és többek között a
helyi újságot, a Deszki Hírnököt
is kiadja. A küldöttség főleg
Eperjes környékén lévő kisebb
községekben tárgyalt a különféle
civil szervezetek vezetőivel.
MÓRAHALOM. A város
önkormányzata pályázatot írt ki
a mórahalmi könyvtár igazgatói
posztjára. Az Oktatási
Közlönyben megjelent felhívásra
egy jelentkezés érkezett, a
jelenlegi igazgatóé. Szűcs
Julianna pályázatát a testület
augusztusi ülésén fogja elbírálni.
Az új kinevezés szeptember
elsejétől léphet életbe.
SZEGED. A Szegedi Vadaspark
állatállománya folyamatosan
bővül. A párnra kenguruk
kifutójába öt új állat érkezett.
Érdekesség, hogy a kapott három
nőstény közül kettőnek az
erszényében kicsi is van. A
zöldszárnyú arák
szomszédságába költöztek az
erdei kutyák. A kihalással
veszélyeztetett faj a dél-amerikai
esőerdők, illetve a füves
területek lakója. A két példány
nemrég a budapesti állatkertből
került a Tisza-parti városba.
ZÁKÁNYSZÉK. Zákányszéken
háromnapos néptánctábor
kezdődött. A résztvevők főleg
második, harmadik és negyedik
osztályos általános iskolások. Á
hagyományőrző tábor iránt évek
óta nagy az érdeklődés a faluban,
mivel sok, nyáron is dolgozó
szülő napközben nem tudja
elhelyezni gyermekét. Itt az
alsósok néptáneos
foglalkozásokon vehetnek részt,
különböző programokat
szerveznek nekik a pedagógusok.
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Interneten is rendelhető majd jegy

Minden jegy elfogyott a Jézus Krisztus szupersztárra

Korszerűsítik a Belvárosit

Már túlteljesítették
a bevételi tervet
A Szegedi Szabadtéri Játékokon
még kilenc előadás van hátra a
tizenötből, de a csillagtetős
színház máris 15 millió forinttal túlteljesítette az erre a nyárra előírt 95 milliós bevételi tervét. A héten műsorra kerülő
Jézus Krisztus szupersztárra
már minden jegy elfogyott.

_
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Megfiatalodik az ország legöregebb mozija.
Harminchatmillió forintot nyert a szegedi Belvárosi mozi a kulturális tárca pályázatán. A
pénzből három vetítőtermet korszerűsítenek.
Szegeden található az ország legöregebb filmszínháza. A Belvárosi mozi 1920 óta működik. A mozit
üzemeltető, száz százalékban városi tulajdonú Szegedi Mozgókép Kht. ügyvezető igazgatója, Petróczy
Sándor lapunknak elmondta: a szegedi önkormányzatok mindig nagy hangsúlyt helyeztek a hagyományos filmszínházak korszerűsítésére. így
például a Belvárosi mozi fejlesztésére nyolcvanmillió forintot fordítottak az elmúlt hét évben. Petróczy szerint azzal, hogy felújították a tetőszerkezetet és a teljes külső homlokzatot, lecserélték a
nagyteremben a régi székeket, valamint korszerű
hangtechnikai rendszerrel szerelték fel a vetítőtermeket, versenyre tudtak kelni a 2000-ben Szegeden megnyílt multiplex mozival. Noha a bevételek
csökkentek, lévén, hogy a Belvárosi nem csupán
kommersz filmeket, de művészileg értékes alkotásokat is játszik, amiket a multiplex nem tűz műsorára, mert nem gazdaságos - a kht. átlagosan 3-5
millió forintot nyert, nyer évente pályázat útján a
Magyar Mozgókép Közalapítványtól és a Nemzeti
Kulturális Alapprogramtól működésre. így rendezhettek különböző díszbemutatókat és nemzeti
filmnapokat Szegeden. Petróczy Sándor most újabb
sikerről számolt be. Elmondta, hogy a kulturális
tárca által első alkalommal kiírt artmozifejlesztési

Curával
koncerteztek
A világhírű argentin tenorsztárral, Jósé Curával koncertezett
Németországban óriási sikert
aratva a Szegedi Szimfonikus
Zenekar.
losé Cura annyira elégedett volt a
Szegedi Szimfonikus Zenekarral,
amikor 2001 nyarán a Dóm téren
vendégszerepelt, hogy már akkor
jelezte: szívesen dolgozna az
együttessel a továbbiakban is. Az
elmúlt héten, amikor először
adott nagyszabású operagálát Németországban, a szegedi zenekart
hívta meg erre a fontos fellépésére. Az első koncertet múlt szerdán
az előkelő regensburgi Thurn und
Taxis kastély udvarán tartották. A
Dóm térihez hasonló, több mint
háromezer személyes mobil nézőtér zsúfolásig megtelt, (osé Cura népszerű Verdi- és Puccini-áriákat énekelt, a szimfonikusokat
az olasz Tiillio Gagliardo dirigálta.
A sztártenorista karmesteri diplomával is rendelkezik, ezért néhány zenekari szám erejéig dirigensként is bemutatkozott. Gyüdi Sándor igazgató-karnagy a koncert után együtt vacsorázott Curával, aki lelkesen dicsérte a zenekart, és jelezte, hogy számít a szegediekre a jövőben is.
Az operagála műsorát Münchenben, a helyi filharmonikusok hatalmas koncerttermében.
- A szabadtéri koncerttel szemben Münchenben már természetesen hangosítás nélkül játszottunk, és a kétezer néző előtt óriási sikerű hangversenyt adtunk. A
közönség tombolt - mesélte a
koncertről Kosztándi István hegedűművész, a szegedi szimfonikusok koncertmestere
H.zs.

Fotó: Káinok Csaba

pályázaton 36 millió forintot nyertek. Jóllehet a pályázati kiírás szerint a fenntartónak, az önkormányzatnak 35 százalékos önrészt kellett volna
vállalnia a fejlesztésben, Szeged esetében eltekintett ettől, pontosabban fogalmazva csak 10 százalékot határozott meg a bírálóbizottság. A Szegedi
Mozgókép Kht. ügyvezető igazgatója szerint ennek
az az oka, hogy a bírálati időszakban valamennyi
pályázót és mozit végigjártak a döntéshozók, akik
látták, tapasztalták, a szegedi önkormányzat komoly pénzt áldozott a hagyományos filmszínházra.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által nyújtott 36 millió forintos támogatásból és
a közel négymillió forintos önkormányzati hozzájárulásból az év végéig kényelmes székekre
cserélik a régieket a száztizennyolc helyes Filmtékában, a hatvanszemélyes Kamarateremben
és a hetvenfős Grand Caféban. Mindhárom vetítőteremben korszerűsítik a képtechnikát. A legtöbb pénzt a Grand Caféra költik majd, hiszen
amellett, hogy klimatizálják a vetítőtermet és a
kávézót, korszerű, dolby sztereo hangtechnikai
rendszerrel is felszerelik a művészmozit. Mindemellett mind a három termet ellátják videokivetítővel, mert ma már több film csak videokazettán jelenik meg. Fejlesztik a Belvárosi mozi
számítógépes rendszerét is. A tervek szerint a
modernizálás után interneten is lehet majd jegyet rendelni a filmszínháztól.

sz. c. sz.

Kollégiumfelújítás
Lapunkban nemrégiben számoltunk be arról, hogy több szegedi
egyetemi kollégiumot is felújítanak a nyáron. Az élelmiszeripari főiskolai kar diákszállóján is megkezdődtek a munkák. A háromszáz
férőhelyes kollégiumban a napokban cserélik ki az elhasználódott
PVC-t padlóburkoló lapokra. Egyszerre négy emeleten újítják fel a
falakat borító lambériát is. A munkálatok anyagi fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja. A határon túli diákoknak otthont adó
Márton Áron Kollégiumban csak a kötelező egészségügyi festést
kell elvégezni a vécékben, konyhákban és tusolókban, mivel az épület még csak kétéves.

Nem panaszkodhatnak a közönségre a szabadtéri játékok vezetői: az eddigi hat előadás átlagosan 80 százalékos látogatottsággal ment. Mint beszámoltunk
róla, már az első produkció, a Revans után teljesült a 95 millió forintos idei bevételi terv. Bátyai
Edina, a játékok ügyvivője tegnap elmondta: már 110 millió
forintnál tartanak, ami kivételesen jó eredménynek számít, hiszen vannak olyan produkciók,
amelyektől még jelentős jegybevétel várható.
A Revans két előadásából 90
százalékos átlagos nézettség
mellett 16,5 millió forint folyt
be. Az esőnap ellenére is jó eredménnyel zárták a két Aida-előadást, hiszen a Verdi-opera 80
százalékos nézettség mellett közel 20 milliós bevételt hozott. Az
esőnapon olyanok is jegyet váltottak, akik a pénteki előadásra
nem tudtak volna elmenni. A
múlt pénteki Balt Orient Néptáncgála nézettsége 80 százalékos volt, a jegybevétel: 4,6 millió
forint. A dixie-koncerten majdnem teli volt a nézőtér, de az eladott jegyek, azaz a fizető nézők
létszáma alapján ötvenszázalékos látogatottsággal számolhatnak, a bevétel is csak 3 millió forint volt.

Egyáltalán nem lehet már belépőt kapni erre a hétre, a Jézus
Krisztus szupersztár három előadására. A Webber-rockopera
iránt - amivel a Musical Színház
vendégszerepel Szegeden - olyan
óriási volt az érdeklődés, hogy
akár egy negyedik előadásra is
megtelt volna a nézőtér. Tavaly
már sikert aratott az ukrán
Virsky-táncegyüttes, amelynek
augusztus 8-i előadására a drágább jegyek már elfogytak, de bőségesen lehet még kapni a felsőbb szektorokba szólókat. Hasonló a helyzet a világhírű katalán operadíva, Montserrat Caballé augusztus 9-i áriaestjével. Ez a
koncert,
amelyen
a Bánk
bán-film címszereplője, Kiss B.
Attila is fellép, kuriózumnak számít, ezért sok fővárosi cég vásárolt üzleti partnerei számára a
legdrágább, 10 ezer forintos jegyekből. Lehár Ferenc operettjére, A víg özvegyre már csak a legfelsőbb szektorokba lehet belépőt
kapni. Egyelőre aránylag kicsi az
érdeklődés az augusztus 17-i világzenei gálaest iránt: eddig csak
a jegyek 40 százaléka kelt el. Az
is közrejátszhat ebben, hogy sokan nem tudják, pontosan mi is
ez a produkció. Pedig Szerdahelyi
Zoltán szervezésében igazi csemegének ígérkezik a koncert,
amelyen fellép a népszerű
Ghymes, az indiai Trilok Gurtu
zenekara, valamint a brit Frititi
Traditional Ghanaian Drumming & Dancing Ensemble.
Ezek a muzsikusok a világzene
élvonalába tartoznak, és a legnevesebb nemzetközi fesztiválok
szívesen látott vendégei.
HOLLÓSI ZSOLT

Cukrosok tábora
A szegedi központú Diabéteszes
Gyermekeket Támogató Egyesület idén huszonegyedszer szervez
nyári oktató tábort beteg fiataloknak. A Zircen augusztus 4. és 13.
közötti táborban a gyerekek hasznos ismereteket szerezhetnek betegségük megfelelő kezelésével
kapcsolatosan.
Elsajátíthatják
többek között a helyes vércukorszintmérést és az inzulinadást, és
ami talán még lényegesebb: megtanulhatják,
hogyan éljenek
együtt betegségükkel a mindennapokban. Szakemberek tartanak
előadásokat a speciális diétáról,
illetve arról, hogyan tudják megelőzni a gyermekek a drasztikus
cukorszint-ingadozást. Szót ejte-

nek a betegség későbbi szövődményeiről is, amellyel minden gyermeknek tisztában kell lennie.
A legfontosabb a pszichés terhek csökkentése. A fiataloknak
meg kell bizonyosodniuk arról,
hogy nincsenek egyedül problémájukkal. A másfél órás elméleti
és gyakorlati szakmai programok
után kirándulnak, sportolnak és
különböző kézműves-foglalkozásokon vesznek részt. A szegedi diabéteszes gondozó hatáskörébe
Csongrád megye mellett Békés,
Szolnok és Bács-Kiskun betegei
tartoznak. Közülük harmincöt iskoláskorú gyermek vesz részt a
zirci táborban.
MÁTÉ ERZSÉBET

Tízmilliós köztartozást halmoztak fel

Jellinek mentené az egyesületét

Kétezer-ötszázán írták alá azt a
petíciót, amit tegnap adott át
Jellinek Márta, a Dél-alföldi
Népművészeti Egyesület vezetője Kardos Jánosnak, a szegedi
önkormányzat
oktatásiirodavezetőjének.
>
„A Dél-alföldi Népművészeti
Egyesület megköszöni a SZMJV
(Szeged Megyei fogú Város) eddigi, 10 éves anyagi támogatását
és erkölcsi segítségét. Mint közismert, ez a segítség azonban
nem bizonyult elégségesnek, és
így helyzetünk kilátástalanná
vált" - ezekkel a mondatokkal
kezdődik a Dél-alföldi Népművészeti Egyesület (DANE) petíciója, amit tegnap délután az
egyesület vezetője, Jellinek Márta adott át a városháza udvarán
Kardos Jánosnak, az önkormányzat oktatásiiroda-vezetőjének.
A DANE 10 millió forintos
köztartozást halmozott fel, az elnök pedig a Csongrád Megyei
Közgyűlést teszi felelőssé a helyzetért, holott a közgyűlés, akár a
szegedi önkormányzat csak tá-

mogatója, nem pedig fenntartója
az egyesületnek.
- Nincs érvényben lévő ingatlanhasználati és együttműködési
megállapodásunk
az önkormányzattal. Lógunk a levegőben,
ilyen helyzetben nem lehet mit
tenni - fogalmazott Jellinek
Márta.
A petíciót a városvezetés részéről átvevő Kardos János elmondta, fontos a néphagyományok
ápolása, ugyanakkor a támogatás
nem csak erkölcsi, hanem mint jelen esetben is - gazdasági
kérdés.
„Veszélybe került két évtized
munkája. Drámai hangulat alakult ki főleg az idősebb (alapító)
tagjaink körében, hiszen eddigi
munkájukat, tudásukat, amit
tiszta szívvel nyújtottak szolgálatként hazánk kultúrájáért, a
város vezetői intézkedései, illetve nem intézkedései elismerés
helyett ledegradálták, hiszen
nem vették komolyan értékeink
elvesztését" - olvasható a petícióban, amit 2 ezer 500-an írtak
alá.
A. T. J.

Jellinek Márta, a Dél-alföldi Népművészeti Egyesület vezetője
és Kardos János oktatásiiroda-vezető együtt lapozgatják a petíciót.

Fotó: Karnok Csaba

ÖRTÖK,

Tiszasziget 33 milliót kért, de jóval kevesebbet kapott

Takarékosság miatt
elbocsátási hullám
A kért több mint 33 millió forint állami támogatás helyett a
tiszaszigeti
önkormányzat
mintegy 15 millióval kevesebbet kapott. A hiányzó összeget
nem
tudják
kigazdálkodni,
ezért alkalmazottak elbocsátására kényszerülnek. Szeptemberben az eddigi hat után további négytől válnak meg.
Az önkormányzatok a forráshiányuk csökkentése érdekében
mindent megpróbálnak. Legtöbbször elhalasztják a tervezett
beruházásokat, illetve felújításokat. Ha ez sem elég, kénytelenek
önkormányzati dolgozókat is elbocsátani. Tiszaszigeten az utóbbi történt.
- A község forráshiánya több
mint 33 millió forint. Az önhikire, vagyis az önhibáján kívül forráshiányos településeknek járó
állami támogatásra ekkora öszszeggel pályáztunk - tájékoztatta
lapunkat Bodó Imre polgármester. Az Államkincstár Területi
Igazgatósága ezt összeget lecsökkentette 22,2 millióra és így
küldte tovább a Pénzügyminisztériumhoz. A tárca pedig csak
17,9 milliót hagyott jóvá.
A község vezetője szerint a legnagyobb probléma, hogy az állam jóval kevesebbet fizet a valós
összegek helyett. Példának a gáz
árának változását hozta fel. Az
energiahordozó árát 12 százalékát emelték, az állam pedig csak
3 százalékot kompenzál, vagyis
ennyivel járul hozzá az önkormányzatok dologi kiadásaihoz.
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Október végéig pályázhatnak állami támogatásra a társasházak

Életveszélyes kémények

Mivel a kért összegnek szinte
csak a felét kapták meg, így szigorító intézkedéseket kellett bevezetniük. A kapott 17,9 millió a
béreket sem fedezte, így a 48
közalkalmazottból
hatnak a
munkaviszonyát megszüntették,
illetve nem hosszabbították meg
a szerződését. - Más választásunk nem volt, másból már nem
lehetett faragni, csak a bérekből
- tette hozzá Bodó Imre.
Nyugdíj előtt állt egy pedagógus és egy konyhai dolgozó. Ok
most a felmentési idejüket töltik, de a helyükre később sem
vesznek fel senkit. Egy napközis
nevelőt is felmentettek, ő most
munkanélküliként átképzésére
jár. Az ifjúsági referensi állást is
megszüntették. Tavaly egy évre
pályázat útján állami támogatást
nyertek fizetésének egy részére.
Mivel az idén sikertelenül pályáztak, így a referens közalkalmazotti jogviszonyát nem hoszszabbították meg, mivel az önkormányzat egyedül nem tudta
fizetni a bérét.
- Azokat a munkaköröket,
amelyeket közcélú munkások is
el tudják látni, idővel betöltjük.
Ugyanis az itt dolgozók bérének
a száz százalékát az állam állja,
így az önkormányzatnak szinte
egy fillérjébe sem kerül - mondta Tóth fózsefné jegyző. A művelődési ház elbocsátott takarítónője helyett is közcélú munkások tartják majd rendben az
intézményt és közvetlen környezetét.
K.T.

Mobil URH a trolin
Szegeden a villamosokon, trolikon még csak tesztelik az új
URH-adóvevőket, de segítségükkel máris fogtak vandálokat. A
készülékekkel folyamatosan kapcsolatot tarthatnak egymással is és
a diszpécserrel is a járművezetők.
A szegedi trolikon és villamosokon a régi és elavult adóvevők nagy része tönkrement, javításukhoz alkatrészeket sem lehetett beszerezni.
Ráadásul az azonos frekvencia miatt az áramátalakító is zavarta a beszélgetéseket. A dupla vezetőfülkés villamosokon például csak az
egyik irányban építettek be adóvevőt, mivel azt nem tudta magával
vinni a vezető, amikor az ellenkező irányban haladt, nem hallotta a
forgalmistát. Akadt ezenkívül olyan jármú, ahol a sofőrnek egyáltalán nem biztosítottak adóvevőt.
A Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) a fentiek miatt tavaly új készülékek beszerzéséről döntött. A vállalat meghívásos pályázaton választotta ki a forgalmazót, akitől 7 millió forint értékben, összesen 64
berendezést lízingel - mondta Szabó Péter, a társaság forgalmi osztályvezetője. - Az új eszközöket a vezetők a mobil telefonokhoz hasonlóan maguknál tartják. A forgalmistákat és a szervizjármúveket
ezentúl bármilyen meghibásodás, baleset vagy rendbontás esetén értesíteni tudják. A troli- és villamosvezetők, valamint a forgalmisták
már tesztelik a rendszert. A teljes beruházás várhatóan egy hónap
múlva készül el.
A hét végén már kiderült, milyen hasznosak a korszerű adóvevők.
A villamosvezetők két esetben még időben értesíteni tudták a diszpécserszolgálatot, hogy firkálok teszik tönkre a járművek belsejét. A
rendőrök a bejelentést követően elfogták a tetteseket.

A rossz technológiával épült kürtőkből visszajuthat a lakásokba a szén-monoxid.
Szegeden több száz társasházban működnek életveszélyes, úgynevezett egycsatornás gyújtőkémények. Az átalakításhoz
igénybe vehető kormánytámogatásra október végéig pályázhatnak a társasházak.
Fogy az életveszélyes kéménnyel épített házakban lakók ideje: október 31-ig pályázhatnak a kürtők átalakítására fölajánlott állami
támogatásra. Eddig a mintegy négyszáz érintett szegedi társasház közül mindössze tíz jelezte fölújítási szándékát az önkormányzatnál.
„Vagy a gázkonvektort használja, vagy a vízmelegítőt: a kettőt együtt semmiképpen!" egy szegedi lakásban így figyelmeztette a tulajdonost a kéményt és szellőzőt ellenőrző
szakember. A rá leselkedő életveszélyről eddig mit sem tudó lakót kevéssé vigasztalja,
hogy bajával nincs egyedül: a városban több
tízezren élnek hasonló körülmények között.
Magyarázat: az elmúlt évtizedekben or-

Fotó: Schmidt

szágszerte sok ezer társasházba építettek be
rossz technológia szerint készült, egycsatornás gyújtőkéményeket, amelyeknek kürtőiből bármikor visszafordulhat a gázüzemű fűtőtestek és vízmelegítők füstje. Ráadásul maguk a lakók is növelték a veszélyt azzal, hogy
a kürtőkre szabálytalanul és engedély nélkül
kötöttek rá további berendezéseket.
Minderről Szenkovszky István, a Szegedi
Kéményseprő-ipari Kft. igazgatója annak
kapcsán beszélt, hogy a közelmúltban megjelent a Belügyminisztérium pályázati fölhívása az egycsatornás gyújtőkémények átalakításához biztosított központi támogatásról
(az interneten a www.b-m.hu oldalon olvashatók a részletes pályázati föltételek). A kormány a költségek 40 százalékát fedezi; a lakásonként igénybe vehető összeg fölső határa
80 ezer forint. A maradék összeg felét az önkormányzat magára vállalhatja.
Fontos tudnivaló, hogy az állami támogatásért nem közvetlenül a társasházak, hanem

az önkormányzatok folyamodhatnak. Pappné Tombácz Ildikó, a szegedi polgármesteri
hivatal építési irodavezetője és Kovács Béla
irodavezető-helyettes tájékoztatása szerint
eddig pontosan 319 lakás kéményfölújításáról kaptak szándéknyilatkozatot.
A kétlépcsős pályázati rendszerben előbb
az épületeknek kell jelezniük fölújítási szándékukat. Csak házak pályázhatnak, valamennyi ott lakó egyetértése esetén. A támogatás kizárólag lakásokra vehető igénybe - tehát például üzletként működő helyiségekre
nem. A Belügyminisztériumhoz az önkormányzat adhat be pályázatot.
A kéményfölújítási program önkormányzati támogatásáról a közgyűlésnek kell döntenie. A testület legközelebb szeptember 5-én
ül össze, így a társasházaknak nem sok idejük marad a döntésre. Szándéknyilatkozataikat a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján adhatják le.
NYILAS PÉTER

HÍREK

Elveszítheti az ingyenpénzt a vasút, ha leállnak a postavonatok

Búcsú az éjféli járatoktól?

SZÖKÖTT FOGLYOT FOGTAK
Körözött férfit fogtak el a szegedi
a rendőrök. A 42 éves férfit a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság fogolyszökés miatt kereste. A szegedi férfi tavaly úgy
döntött, a pénzbüntetés kifizetése helyett inkább leüli büntetését. Ősszel az elítélt az önkormányzati választások alkalmával négy nap eltávozást kapott,
hogy szavazni tudjon, ám ő a
voksolás után nem tért vissza a
börtönbe. Egy hónappal később a
férfi kifizette a fennmaradó
pénzbüntetést. Kiderült, időközben talált munkát, és azért nem
ment vissza, hogy a „kiváltáshoz" szükséges pénzt mielőbb
előteremtse.

DOMBAI TÜNDE

Elindult az úthenger
Folytatás az 1. oldalról
Azt, hogy az utakra sokkal
több pénz kellene, megerősítette a kivitelező cég, a Szegedi
Mély- és Magasépítő
Rt.
(SZMM) vezérigazgatója is.
Nagy Sándor szerint a 140 millió forint csupán a főbb közlekedési útvonalak felújítására,
valamint a balesetveszélyes
buszmegállók
burkolatának
helyreállítására és kisebb kátyúzásokra lesz elegendő.
A szegedi közúthálózat katasztrofális állapotának egyik
legfontosabb oka, hogy mind az
állami, mind a városi kezelésű
utak felújítására, karbantartására fordított költségek reálértéke folyamatosan csökkent az
évek, évtizedek alatt. A júniusi
közgyűlésen a képviselők meghatározták az útjavítási munkák
alapelveit, amely szerint a felújításkor a fő- és gyújtőutak élveznek elsőbbséget. Alapelvként fo-

gadták el azt is, hogy ott nem végeznek javítást, ahol előre látható, hogy rövid időn belül csatornaépítés vagy más fejlesztési
munka miatt feltörik a burkolatot.
Tegnap a Vásárhelyi Pál utcán
- a Kálvária sugárút felé eső részen, közel a Mercedes-szalonhoz - elkezdték az útjavítást. A
munkások mintegy százötven
négyzetméter burkolatot martak
fel, hogy később új aszfaltszőnyeget terítsenek az útra. Ma a Rókusi körút Csongrádi sugárút és
Margaréta utca közötti szakaszát
javítják. Nagy Sándortól megtudtuk, hogy a felújítás ideje
alatt csak két vagy három sávon
lehet majd közlekedni. A kivitelezők utcajegyzék szerint dolgoznak, amit egy önkormányzati ad
hoc bizottság hagy jóvá. Az útjavítási munkálatokkal november
elején végez a Szegedi Mély- és
Magasépítő Rt.

sz. c. sz.

A szegedi nagyállomáson töltik fel a postavonatot.
Nagy a hallgatás a postavonatok
fél éven belüli leállításával kapcsolatban. A kedvelt éjszakai járatok az utolsó szalmaszálat jelentették azoknak, akik vonatukat, buszukat lekésték.
A két nagy állami cég, a Magyar
Posta (MP) és a MÁV Rt. nem
nyilatkozik a postavonatok esetleges leállításáról. A vasúttársaság ahhoz a sajtóközleményhez
ragaszkodik, amelyet két héttel
ezelőtt, az első híresztelések felröppenése alkalmából kiadott a
témával kapcsolatban. A MÁV
sajtószolgálata szerint hivatalos
megkeresés mindeddig nem érkezett a Magyar Postától arra vonatkozóan, hogy a cég a jövőben
kizárólag közúton kívánja szállítani a küldeményeket és a
MAV-val felbontja a szállítási
szerződést.
A MAV Rt. és a Magyar Posta
között továbbra is jó a kapcsolat
- állítják az illetékesek függetlenül attól, hogy a posta fel-

mondja-e a MÁV-val 1990-ben
kötött szállítási szerződést. A
szerződés egyébként hat hónapos felmondást köt ki, továbbá
tartalmazza, hogy mindkét fél
időben tájékoztatja a másik felet,
ha lényeges változtatást kíván
megvalósítani az együttműködésben. Az órának tehát már ketyegnie kellene, ha igaz lenne a
2004. január 1-jei válás.
A két vállalat között az elszámolás lényegében önköltség alapú, s az együttműködés évtizedekre nyúlik vissza. A szerződés
módosításának, illetve felmondásának körülményeit nem ismerve
a MÁV úgy ítéli meg, hogy az
esetleges felmondás a vasúttársaság eredményére csekély mértékben hatna. Ennek elemzésére
egyébként majd akkor kerül sor,
amikor a Magyar Posta hivatalosan értesíti jövőbeni szándékáról
partnerét. A postai forgalomból
származó bevétel 2002-ben a
MÁV-nál 454 millió forint volt, a
2003-as éves terv 433 millió, a

Andrea

Fotó: Karnok Csaba

vasúttársaság éves árbevételének
csupán mintegy 2 ezreléke - említi meg a közlemény, mintegy jelezve, hogy számukra bagatell
összegről van szó. Ugyanakkor
nevük elhallgatását kérő mávosok állítják, nem kellene ennyire
semmibe venni azt az ingyenpénzt, amelyet a MAV azzal kaszszíroz be, hogy egy-két személyszállító vagont a postavonat mögé
kapcsol, a heti tízezer utastól pedig begyűjti a jegyárakat. Más dolga nincs, hiszen a vagonok a posta
tulajdonában vannak, a személyzet, a leveleket, egyéb küldeményeket szortírozok szintén az MP
alkalmazottai.
lelenleg újságot, levelet, képeslapot, csomagot már csak nyolc
vasútvonalon szállítanak. Budapestről, a Keleti pályaudvarról 1
órakor indul a vonat Szegedre és
4.18-kor érkezik, Szegedről pedig
19.20-kor startol és 23.22-kor
érkezik meg a fővárosba.
F.K.

MENETRENDVÁLTOZÁS
Kisebb
menetrend-módosítást
léptet életbe augusztus l-jétől a
Tisza Volán Rt. a Szeged-Békéscsaba-Debrecen, a Szeged-Békéscsaba-Hajdúszoboszló, a Szeged-Eger, a Szeged-SzolnokGyögyös-Parádfürdő-SzentesCsongrád, a HódmezővásárhelyMártély-Mindszent-SzegvárSzentes és a Makó-Apátfalva-Magyarcsanád autóbuszvonalon. A menetrendváltozásról készült szórólapokat és bővebb információkat a buszállomásokon és Szegeden, a Tisza
Volán Rt. közönségkapcsolatok irodájában (Szeged Plaza)
kaphatnak az érdeklődők.
LETARTÓZTATÁS
KÁBÍTÓSZER MIATT
Kábítószerrel való visszaélés bűntettének gyanúja miatt indított
eljárást a megyei rendőr-főkapitányság két vásárhelyi férfi ellen.
A 27 és 32 éves férfit Mindszenten igazoltatták. Egyiküknél több
mint 50 gramm, másikuknál pedig több mint 40 gramm amfetamint tartalmazó port és 20 darab
tablettát találtak. A feltételezés
szerint nem csupán kábítószer-fogyasztók, terjesztők is.
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Újabb autóeladási
rekord születhet

GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁS DEVIZA-VAGY FORINTHITELBŐL

Aki nem számol, ráfizethet

A hazai személygépkocsi-eladási adatok évről évre rekordokat döntenek, s a legfrissebb, 2 0 0 3 első félévéről

Nem a kockáztató kedv, in-

szóló számok is biztatóak.

kább a nagyobb haszon reménye terelte a hazai autómunkatársunktól

vásárlókat a devizahitelek fe-

Az idei esztendő első hat h ó n a p j á b a n 101 ezer 644 darab új
személyautó talált gazdára, ez a szám 24 százalékkal haladja
meg a tavaly június végi záróadatokat. Amennyiben az űjautó-értékesítés dinamikája a második félévben is hasonlóan
alakul, nem kizárt, hogy a piac az esztendő végére átlépi a 200
ezer darabos álomhatárt, ami szakértők szerint nagyjából
megfelel a hazai piac felvevőképességének. Ezek után a megszokott, évi 15-20 százalékos piacbővülés lehet, hogy emlék
marad, s jobb arra számítani: hazánkban az újautó-eladási
mutatók növekedése beáll az évi 5-6 százalékos értékre.
Az idei esztendő első félévének autóeladási listájában nincs
tűi nagy átrendeződés, változatlanul a Suzuki áll az első helyen,
míg az Opel a második, a Renault a harmadik helyet birtokolja.
Az autómárkák versenye mellett érdekes a kategóriák küzdelme
is. Az első félév több mint 101 ezer új autójából a kisautók és az
alsó középkategóriás kocsik bizonyultak a legkelendőbbeknek,
az előbbiből több mint 37 ezer, az utóbbiból 28 ezer darabot
értékesítettek.

lé. A forint gyengülésének hatására azonban drágultak a
devizakölcsönök, így felvetődik a kérdés: forintban vagy
devizában jobb tartozni.

Az otthonteremtés után életünk másik legnagyobb anyagi
kötelezettsége az autó. Éppen
ezért e többmilliós vásárlásnál
jó, ha előre mérlegeljük, miként érdemes eladósodni.

Fordult a kocka
Az elmúlt évek tapasztalatai
szerint tíz magyar autóvásárlóból 7-8 dönt úgy, hogy inkább devizában, jellemzően
euróban vagy svájci frankban
adósodik el, semmint forintban. Hogy ez miért alakult így?
Mert a devizakölcsönök az
árfolyamkülönbségek
miatt
ugyan kockázatosabbak, ám
szerencsés esetben nagyobb
nyereséggel,
azaz
alacsonyabb havi törlesztőrészlettel
kecsegetetik a vevőt. Ezzel
szemben a forinthitel biztonságosabb, de drágább. Az elmúlt évben az erősödő forint
hatására még olcsóbbak lettek
a devizahitelek, így érthető a
népszerűségük.
A kocka azonban a hazai
fizetőeszköz zuhanása következtében fordult, így a régi,
devizafinanszírozású autóhitelek tulajdonosai bosszankodnak, míg az új vásárlók
elfogadják a tényt: a forint-euró árfolyam változásától már
n e m lehet komolyabb nyereséget várni.
Akik az elmúlt decemberben, a forintcsúcs idején
234-236 forintos euróárfolyam o n vettek fel hitelt, azok számára a forintgyengülés/euródrágulás több mint kellemetlen. Legjobban azok bosz-

Autómnstra
vásárolni.

a szegedi Cserepes sori piacon. Már használt gépkocsit is lehet banki

szankodhatnak, akik közvetlenül a június 4-ei forintsáveltolás előtti napokban
vettek fel devizahitelt autóvásárlásra. Akkor ezt még 250
forint körüli euróárfolyamon
tehették meg, ellenben ma a
vevőknek egy euróért már
több mint 260 forintot, azaz jó
4 százalékkal nagyobb összeget kell fizetniük. Feltételezve,
hogy a vevő önerő nélkül, teljes egészében hitelből vette a
jármúvet - állandó árfolyammal kalkulálva - , a vételár éppen ugyanennyivel emelkedett.

Árfolyamszámtan
A forint gyengülése ellenére
a z o n b a n a devizahitel továbbra is a legolcsóbb megoldásnak tűnik, habár a korábbi
„nyereségek" vélhetően n e m
ismétlődnek meg. Nézünk egy
példát.
Tegyük fel, hogy tavaly ilyenkor három, autóra váró ügyfél
ugyanolyan márkájú és típusú
jármú megvásárlása mellett
döntött. Mindhárman 60 havi
részletre, kétmilliós kölcsön-

nel vették az autót, ám egyikük forinthitelt, másikuk euró
alapú, a harmadik pedig svájci
frank alapú kölcsönt igényelt.
Egy esztendő alatt, a júniusi
törlesztőrészlettel bezárólag a
forinthiteles autótulajdonos
478 ezer forintot, az eurós 434
ezer, a svájci frankos pedig 406
ezer forintot fizetett ki. Év közben a devizahitelesek havi
törlesztőrészlete emelkedett
ugyan, ám összességében egy
év alatt még mindig kevesebb
pénzt fizettek ki, mint forinthiteles társuk.
A devizahitelek olcsóbb voltát elsősorban a különböző
devizák után fizetett kamatban kell keresni. Egy tavaly
ilyenkor vett autó esetében a
forint és az euró alapú hitel
kamatlába között legalább 6-8
százalékpontos
különbség
van az euró, s 9-10 százalékpontos eltérés a svájci frank
javára. Ez a fent említett kétmilliós, 60 havi futamidejű autókölcsönnél, havi törlesztőrészletekre lefordítva annyit
jelent: az euró esetében 4-5
ezer forintos, a svájci frank
esetében pedig 6 ezer forint
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A Pannon GSM a Rádiós
Segélyhívó és Infókommunikációs Országos Egyesület (RSOE) közreműködésével 2003. július 21-től
bevezette a nyári szabadságok
alatt
segítséget
nyújtó wapos „Balatoninfó"
szolgáltatását, melynek segítségével a Pannon GSM
előfizetői on-llne viharjelzésről, szélerősségről és
-irányról, szállások címéről, menetrendekről és
egyéb hasznos információkról kaphatnak tájékoztatást. A szolgáltatás a Pannon W@P főmenüjében lévő „Hasznos" főmenüponton belül érhető el „Balatoninfó" néven.

körüli a különbség a forinthitellel szemben.

Mit jósolnak
az elemzők?
A vásárlók többségét egyébként még mindig jobban érdekli a havi törleszőrészlet
mértéke, így kevés vevő figyeli,
hogy az árfolyamkockázat
miatt ma kedvezőnek tűnő devizahitel később akár kockázatos is lehet, például az elmúlt
hetekhez hasonló események
következtében. Amennyiben
az ügyfél később megbánja a
korábban választott konstrukciót, lehetősége van a hitelszerződés módosítására, és áttérhet forint alapúra, ám ennek lízingcégtől függően - tetemes,
estenként több százezer forintos költsége van. Devizapiaci
elemzők szerint aki mostanában készül hitelt felvenni, annak a kockázat ellenére továbbra is a devizalapűt érdemes választania, nem csupán
az alacsony kamatszint miatt,
hanem a forint hosszú távon
várható erősödése okán is.
0. k . k .

Versenyjog
Magyarországnak az Európai
Unióhoz való csadakozásig számos jogszabályt kell módosítania. így a 2003. évi XXXI. törvényt is, amely a tísztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló korábbi jogszabályt változtatja
meg. Az új törvény meghatározza, hogy mely esetekben kell
majd az új közösségi versenyszabályokat alkalmazni, szól a
Gazdasági Versenyhivatal eljárásáról, de azokról a perekről is,
amelyekben az Európai Közösséget létrehozó szerződés szabályai lesznek az irányadók. A
jogszabály - néhány paragrafust kivéve - az Európai Unióhoz való csaüakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napján lép életbe.

UJAUTO-ERTEKESITESI TOPLISTA (eladott darab)
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Márki

2002 » M fáié*

Suzuki

16714

22068

Opel

11584

12734

Renault

8442

9281

Skoda •

5142

7733

Peugeot

6.
7.

2003 » M félév

5966

6901

5855

6858
5112

Ciboën

4084

8.

Ford

3654

4862

9.

Daewoo

4451

4795

10.

Fútt

3156

4119

Befektetői találkozó
A Budapesti Értéktőzsde Rt.
augusztus 28-i rendezvénye - a
New York-i és a londoni roadshow-khoz hasonlóan - a tőzsdei kibocsátó cégek és a befektetői csoportok közötti konzultációkra, üzleti megbeszélésekre nyűjt lehetőséget. Az első
hazai intézményi befektetői találkozót a BÉT a Nemzetközi
Bankárképző Központ (1022
Budapest, Csopaki utca 6-8.)
épületében rendezi meg. Az
eseményen részt vevő kibocsá-

tó cégek előadásokat tartanak a
befektetői csoportok képviselőinek és az újságíróknak. Az
előadásokkal párhuzamosan a
kibocsátó cégeknek és a befektetői csoportoknak lehetőségük nyílik személyes találkozókon való részvételre is. Az intézményi befektetői konferencián az ÁKK, a Démász, a Matáv, a Mol, a NABI és a Synergon Rt., az FHB, a HVB és az
OTP Jelzálogbank Rt. képviselteti magát.

Használt keleti vagy régi nyugati autója

"400 000
Használt autóját most 200 OOUés 100 000 forint között
beszámítjuk, ha új Suzukit vásárol!
Mozgáskorlátozott-utalványát teljes értékben beváltjuk.
További feltételekről érdeklődjön szalonunkban!
PÉCSKAI AUTÓHÁZ Kft. Szeged, Sárosi út 11/b.
Tel.: 62/493-369 »E-mail: suzukipecskai@tiszanet.hu

A PÉNZ BESZÉL

Kedd, 2 0 0 3 . július 29.

Áfakulcsváltozás:
szűkítheti a keresletet

JEGYZET

Megrázó áremelés
Minden kétséget kizáróan a magyar lakosságot leginkább érintő
gazdasági hír az áram árának emeléséről szólt a múlt héten.
Átlagosan 9 százalékkal emelkedik az áram ára augusztus l-jén!
Mint azt elmondták, az emelésre azért van szükség, mert a
tüzelőanyagok világpiaci árának tartósan magas szintje miatt a
villamosenergia-termelés költségei jelentősen megnőttek. A költségek növekedését gyorsította a forint árfolyamának gyengülése indokolta a szaktárca közleményében, hozzátéve: emiatt megdrágult az import-villamosenergia ára is, amelyet a Paksi Atomerőmű üzemzavara miatt kieső teljesítmény részbeni pótlására kell
vásárolni.
Az áram ára utoljára 2003. február l-jén emelkedett. A nappali
áram ára 7,7 százalékkal nőtt, 22 forintról 23,7 forintra. Az éjszakai
kedvezményes tarifa 13,7 százalékkal 11,6 forintra emelkedett.
Az emeléseknek mindig megvan a szakmai és politikai indoka is.
Legalábbis azok, melyeket a lakosságnak elmondanak.
Arra azonban nincs magyarázat, hogy miből finanszírozza a lakosság az áram díjának emeléséből fakadó egyéb áremelkedéseket. Mint azt a pékek már bejelentették, a kenyér ára nem
csupán az aszályos időjárás miatt, a búza árának emelkedése
miatt szükséges, de az áremelés összegéből mintegy harminc
százalékban kiveszi majd részét az energia dijának növekedése is.
Magyarországon kevés olyan terület van, ahol egy döntő áremelkedés ne lenne befolyással a másik részre. Természetesen
vannak kiemelt részek is, ilyen a mezőgazdaság, az energetika.
Utánuk következik a szállítás, szolgáltatás.
Nyilvánvaló, hogy egy országot, egy nemzetet az adózók tartanak
el, de nem csupán közvetlen adóforintjaikkal, hanem fogyasztásukkal is.
Augusztustól ismét nagyobb mértékben járulhatunk hozzá ahhoz,
hogy felzárkózzunk Európához. Csak csendben jegyzem meg, hogy
kifizetéseinkben, a családi költségekben szerintem már majdnem
elértük a tőlünk nyugatabbra eső területeken élők kifizetéseit Ha
lehet, valaki tegyen már azért, hogy a bevételek, a lakossági
bevételek is ilyen irányban, s ha lehet, ilyen mértékben növekedjenek.
FÁBIÁN GYÖRGY

Kárpótlási
jegyek cseréje

A kárpótlásijegy-tulajdonosok összesen 3 millió 491 ezer
565 darab A sorozatú törzsrészvényt, és 592 ezer 519 darab B sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt jegyeztek a
Forrás Rt. részvényértékesítése során. Bár a felajánlott több
mint 8 millió darab részvénynek csak a fele kelt el, az ÁPV
Rt. szerint a piaci forgalomban lévő kárpódási jegyek
nagy részét bevonták a tranzakcióval.
Az eddig be nem cserélt jegyeket tulajdonosaik a földárveréseken használhatják fel,
önkormányzati lakás vásárlására, illetve életjáradékra válthatják, az ÁPV Rt. a Forrás
részvénycseréhez
hasonló,
nagyléptékű tranzakciót n e m
tervez.

2003. május 6-i hatállyal |

- igazgatási úton -

törölte az ügyvédek
névjegyzékéből.
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szűkíti, az alacsony jövedelmű háztartásoknál jövőre a
fogyasztás csökkenéséhez is vezethet.

munkatársunktól

Hegedús Miklós, a GKI Gazdaságkutató Rt. ügyvezető
igazgatója elmondta: jövőre a
reálkeresetek növekedése a
mérhetőség határán, egy százalékon belül marad. Véleménye szerint a lakosság fogyasztása továbbra is bővül, azonban az idei évinél lassabban.
Az idei évre prognosztizált lakosságifogyasztás-bővülés 5-6
százalék.
Hegedűs Miklós hangsúlyozta: a hatósági áremeléseket a kevés jövedelmű, szegényebb háztartások érzik
meg leginkább. Mint mondta,
fogyasztásukban nagy súllyal
szerepelnek ezek a szolgáltatások.
Petsching
Mária Zita, a
Pénzügykutató Rt. f ő m u n katársa hangsúlyozta: a jövő
évi k o r m á n y z a t i intézkedések
mérséklődő
hiányű,
á m továbbra is költekező
költségvetéshez t e r e m t e n e k

I

Elektromos energia (nappali)
10 k W h éves fogyasztói á t l a g á r a (Ft)

j

3.

pluszforrásokat. A gazdasági
pálya szükséges korrekciój á h o z a k u t a t ó szerint n e m
elég a lakosság jövedelmének visszafogása, emellett
szükség lett volna a vállalkozások
jövedelmezőségének javítására is. „Ennek eddig szinte s e m m i l y e n jelét
n e m lehet látni" - tette hozzá.
Petsching Mária Zita szerint az áfaátsorolások, illetve
a hatósági árak emelkedése
egyértelműen
az
alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, míg az adókedvezmények egy részének megszüntetése a m a g a s a b b keresetű
családokat érinti kedveződenül.
JA kormány jövő évi tervezett intézkedései a lakosság
nominális és reáljövedelmét is
csökkentik. A reáljövedelmek
a legjobb esetben is legfeljebb
szinten maradnak" - tette
hozzá.

változatlan a kávé és doh á n y á r u kereslete. A jelentős
áremelkedések ezt kevéssé
befolyásolták. Kismértékben
nőtt a teafogyasztás, ami
egyebek mellett a választék
bővülésével magyarázható. A
kilencvenes évek elején az
egy főre j u t ó évi átlagos kávéfogyasztás 2,6 kilogramm
volt, ami 1997-re 2,7-re,
2000-re
pedig
2,4
kilogrammra változott. Az évi átlagos teafogyasztás 2000-re
17,1 dekagrammra nőtt az
1990-es 13,5 dekagrammról,
míg a d o h á n y t e r m é k e k fogyasztása az 1990-es 2 kilogrammról 2000-re 1,7 kilog r a m m r a csökkent.

Csökkenő tendenciát mutatott
az élelmiszerekre költött öszszeg nagysága hazánkban az
elmúlt évtizedben, mégis magas a túlsúly miatti problémákkal küzdők száma. Azaz
az étkezésen is spórolunk,
mégsem fogyunk le.
MTI

A kilencvenes években mind
az élelmiszerekre fordított
összeg nagysága, mind pedig a
fogyasztás volumene csökkent
- állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Társadalmi Helyzetkép című elemzése. A KSH adatai szerint a
háztartások összes kiadásán
belül az élelmiszerekre fordított összeg aránya 1993-ban
33,8 százalékot, 1997-ben 33,3
százalékot, az évtized utolsó
évében pedig 28,6 százalékot
tett ki. Az élelmiszer-kiadások
egy főre eső értéke 2000-ben
303,9 ezer forint volt.
Az elemzés szerint az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás
1993 és 2000 között minden
táplálékcsoport esetében és
m i n d e n jövedelmi ötödben
csökkent. A húst, a zöldségféléket és a friss gyümölcsöt illetően a mélypontot az 1997-es
év jelentette. Az 1993-1997 között bekövetkezett jelentős

Székkutasi

tejgyűjtö állomás. Visszaesett a fogyasztás.

mértékű csökkenés elsődlegesen a háztartások alacsonyabb
reáljövedelmével
magyarázható a statisztikusok szerint.

Csökkenő
gyümölcsfogyasztás
Az egy főre jutó éves tejfogyasztás az 1993-as 80,5 literről
az évtized végére 67,6 literre
csökkent, a gyümölcsfogyasztás 56,3 kilogrammról 44,9-re, a
húsfogyasztás pedig 63 kilo-

grammról 58,5 kilogrammra
mérséklődött. A KSH szerint a
zöldségfogyasztás
változott
legkevésbé: az egy főre jutó
éves zöldség- és főzelékfogyasztás az 1993-ban mért 58,5
kilogrammról 2000-re 54,4 kilogrammra esett.

Változatlan
kávékereslet
Minél tehetősebb a háztartás, annál kisebb fogyasztá-

Világmárkák versenye

KAMARA

makói ügyvédet

daságkutatók szerint elsősorban a lakossági keresletet

A villamosenergia
fogyasztói árának alakulása
Magyarországon (1995-2003)

Mennyit költünk élelmiszerre?

A SZEGEDI ÜGYVÉDI

dr. Horváth Sándor

Az adókedvezmények és az áfakulcsok változása a gaz-

K E V E S E B B T B E T , T Ö M É N Y SZESZT, TÖBB TEÁT ISZUNK

BUDAPEST (MTI)

A Forrás Rt. részvényeivel várhatóan augusztustól kereskedhetnek a tulajdonosok a
Budapesti Értéktőzsdén - jelentette be Vági Márton, az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV Rt.) vezérigazgató-helyettese. Elmondta: a háromhetes kárpótlásijegy-csere alatt valamivel több
mint négymilliárd forint értékű kárpódási jegy ellenében
igényeltek Forrás Rt. részvényeket. Az állami tulajdoni hányad a Forrás Rt.-ben így 95,6
százalékról 50,2 százalékra
csökkent.
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A japán sajtó a hét végén kénytelen volt megállapítani: az ország vezető márkái még mindig nincsenek a világ tíz legismertebbje között, mert a
Business Week amerikai folyóirat által közzétett
rangsorban a Toyota csak a l t . helyre került. A
Sony pedig csak a huszadik a világ márkáinak
listáján. Ezt változatlanul a Coca Cola vezeti,

megelőzve a Microsoftot. S akármit is gondol
mostanában a világ az amerikaiakról, a száz legismertebb márkanév közül 62 most is amerikai.
Japán büszke a Honda és a Nissan márkára, de
kénytelen megállapítani, hogy előbbi a világ
márkái között ismertségben csak a 18., míg
utóbbi csak a 89. helyen áll. Az első tíz helyből
egyébként nyolc az amerikaiaké.

F0TÓ: TÉSIK ATTILA

sában a pékáruk aránya, és
annál nagyobb a zöldségeké
és gyümölcsöké. A legfelső
ötödbe tartozók táplálkozásában a zöldség, a gyümölcs, a
hűs és a pékáruk szinte azonos
súllyal szerepelnek, míg a legszegényebbek
legfontosabb
tápanyagforrását a pékáruk
jelentik.
A különböző élvezeti cikkek fogyasztása a kilencvenes évek során eltérően alakult. Mennyiségileg szinte

Több bort, kevesebb
töményét iszunk
Az elemzés szerint a szeszes
italok fogyasztása
1998-ig
emelkedett, majd csökkenni
kezdett. Az évtized során öszszesen 3 literrel nőtt az egy
főre jutó borfogyasztás, az
égetett szeszes italok terén viszont számottevő, 27 százalékos, 2,3 literes visszaesés következett be. A sörfogyasztás
az 1990-ben regisztrált 105 literes értékhez képest 1997-re
egyharmadával lett kevesebb,
majd 2000-ig ezen a szinten
stagnált.

LAPSZEMLE

Magyar tőkeinvázió
A magyar tőkeinvázióval kapcsolatban a legnagyobb példányszámú horvát napilap, a Vecernji list úgy fogalmazott, hogy Magyarország jelenleg Zágráb legmegbízhatóbb stratégiai partnere. Az ottani
tőkebefektetések legújabb híre az, hogy Zágrábban július 31-én lesz
a közép-dalmáciai Hvar-sziget Jelsa városkája szállodáinak magyar
megvételéről szóló adás-vételi szerződés ünnepélyes aláírása.

EGÉSZSÉG, É L E T M Ó D , T Á P L Á L K O Z Á S MINDEN KEDDEN
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AZ ARPALENEK KEVES KÖZE VAN A P0CAK0S0DASH0Z

Súlyos kérdések

A sörhasért is a gének felelősek?

A sörhas legtöbbször magas vérnyomást,
jelez.

magas vérzsírszintet,

illetve

Olasz kutatók nemrég bejelentették, sikerült megállapítaniuk,
kik hajlamosak sörhas növesztésére. A férfiasnak mondott
pocakra hízásért szerintük egy meghatározott gén a felelős.
Noha az érintettek eddig is védekezhettek azzal, hogy őket
sajátos testalkattal áldotta meg a sors, most már tudományos
alapon is kikélhetik maguknak a becsmérlő megjegyzéseket.

A nápolyi egyetem orvosai Pasquale Strazzulo vezetésével - húsz évig kísérték figyelemmel az Olivetti gyár helyi
ü z e m é b e n dolgozók egészségi állapotának alakulását, s
egyúttal a közel ezer férfi hasi
kiterjedtségét. Megállapították, hogy egy jellegzetes géntípussal rendelkező férficso-

portnak sokkal több háj rakódott a hastájára, mint azoknak, akiknél ez a génfajta
n e m volt kimutatható. Az
említett génről már eddig is
tudták, hogy valamilyen form á b a n szerepet játszik a vérn y o m á s emelkedésében, á m
most tűnt fel először, milyen
gyakran van jelen azok szer-

cukorbetegséget
ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

vezetében is, akik hajlamosak
a zsírszövet hastáji felszaporítására.
Ezzel együtt egyre inkább
beigazolódik: a m i n d e n n a p o sán sörhasnak becézett elhízásnak viszonylag kevés köze
van a férfiak kedvelt italához.
Az viszont tény, hogy ez a
gyomortáj alatt koncentrálódó, alma formájú gyarapodás
valóban inkább férfisajátosság, szemben a körte formájú
elhízással, ami inkább a nőket
boldogtalanítja. A „körtét" a
farpofákon és a combokon lerakódott zsírszövet, s az olykor
leomló has formázza. Míg az
alma formájú pocakosodás
esetében főleg a hasi zsige-

29.

rekben - például a belek között - halmozódik fel a zsír,
addig a körtésnél inkább a bőr
alatt.
Az már mintegy húsz éve
bizonyított - derül ki Pados
Gyula belgyógyászprofesszor
e tárgyban írt tanulmányából
- , hogy az alma formájú pocakosodás legtöbbször m a gas vérnyomást, magas vérzsírszintet, illetve cukorbetegséget jelez. Mindez pedig
nemegyszer végzetes szív- és
érrendszeri zavarokhoz vezethet. Ez is magyarázza,
hogy már régen keresik a sörhas kialakulásának okait. Bár
végleges
eredmény
még
nincs, számos elképzelés van
forgalomban. Ezek között a
legújabb az olasz kutatók
magyarázata. Azt azért ők is
hangsúlyozzák, hogy a genetikai alapú elhízás inkább
idős korban elkerülhetetlen,
és akkor is csak a b b a n az
esetben, ha korábban kevésbé
egészséges
életmódot
folytatott az érintett férfiszemély.
Egyelőre az a kérdés is megválaszolatlan, hogy a sörhast
inkább „elkapni" vagy örökölni lehet. Mindenesetre tény,
hogy a statisztikák szerint
megfigyelhető bizonyos regionális gyakoriság: Közép-Európában például gyakori jelenség a hasi elhízás, míg a délkelet-ázsiai országokban kifejezetten ritka. Ennek egyik okaként emlegetik, hogy a távoli
térségben általánosnak mondható a növényi eredetű táplálékok túlsúlya, és az állati zsiradékok viszonylag elenyésző

MTI

A
túltápláltság
nemcsak
egészségtelen, h a n e m sokba is
kerül. Nemcsak az egyénnek,
h a n e m az államnak is. Az
Egyesült Államokban például
csaknem 100 milliárd dollárnyi egészségügyi kiadást faraghatnának le a büdzséből,
ha a polgárok lefogynának.
Az elhízás mostanra világméretű járvánnyá vált, amely 250
millió felnőttet érint. A helyzet
csak rosszabbodni fog - jelentette ki a kérdés egyik legnevesebb specialistája, Mikael Fogelholm, az elhízással foglalkozó 12. európai kongresszuson.
Fogelholm szerint az jelenti az
igazi veszélyt, hogy a kövérség
egyre jobban terjed a fiatalok
között is, azaz a következő generáció még elhízottabb lesz,
mint a mostani. - A legtöbb jelenlegi elhízott ember gyerekkorában még nem volt ilyen:
25-30 éves kora után szedte
magára a fölösleges kilókat.
Most viszont egyre több az
olyan fiatal, aki már 10-15-20
éves korában komoly túlsúllyal
küzd - mondta. Ennek legfőbb
oka: a gyorséttermek zsíros, illetve kalóriával teli ételei, a
mozgásszegény életmód, a tévék és számítógépek előtt töltött órák.

ÉTVÁGYGERJESZTŐ
Bár a sör és a sörhas a
köztudatban összetartozó fogalmak, a sör voltaképp kalóriaszegény italnak számít. Az
árpalében körülbelül harmadannyi kalória van, mint a tejben, negyedannyi, mint a sovány marhahúsban, a burgonyában, vagy a borban, és
tizedannyi, mint a kenyérben.
A sör viszont jó étvágyat csinál, s ezért a sörkedvelők szívesen csipegetnek valamit a
habos nedű mellé. A sörhas
tehát egyes vélemények szerint az ital helyett inkább a
sörkocsonyáknak a következménye.

mértékű fogyasztása. A sörhas
lehetséges kiváltó okaként e m legetik még a stresszérzékenységet, valamint a szociális körülményeket.
Ami a megoldást illeti, egyelőre marad az életmód és a
táplálkozás megváltoztatásának sok mindenre kedvezően
ható csodaszere. Persze sörhasügyben korántsem biztos
megoldás a fogyókúra. Az alacsony kalóriájú diéta ugyanis
adott esetben azt is eredményezheti, hogy az illető mindenhol fogyatkozik, csak éppen a hasán n e m . Az egyetlen
célravezető m ó d n a k tehát azt
mondják, ha az érintettek hasi
hájaikat a
kalóriaelvonást
testmozgással
kombinálva
izommá igyekeznek átalakítani.
HEGEDŰS SZABOLCS

A kövérség manapság népbetegség
Az elhízás népbetegség: megnövekedett lágy tömeget próbálunk palástolni a deréktájon. A nagy has nemcsak kényelmetlen, de egészségtelen is. A háttérben a táplálkozásról
rögzült minták húzódnak meg: a többség étrendje messze áll
attól, amit a has valóban kíván.

A has a legvédtelenebb része a
testnek, alkotórészei lágyak,
sérülékenyek. A puha, eleven
alagutak rendkívül érzékenyen reagálnak arra, ha nem a
számukra
legmegfelelőbbet
kapják.
Az ókori filozófus, Platón
megállapította, hogy az érzelmek, az érzékek otthona e
testtáj, s úgy vélte, hogy ennek
egyensúlya nélkülözhetetlen
feltétele a szellem frissességének. Sajnos, nagyon kevesen mondhatják el magukról,
hogy elsősorban a hasuk
szempontjai szerint táplálkoznak, jóval nagyobb hangsúlyt
kap a megszokás. Még mindig
kevés szó esik arról, hogy minden bevitt élelemben jelen
van egy olyan tápanyag, mely
meghatározott emésztóenzim

termelődését váltja ki. Táplálkozási szokásaink szerint
általában egyidejűleg olyan
ételeket
eszünk,
melyek
emésztésére termelődő enzimek blokkolják egymást: ennek eredménye már a gyomorban az erjedés: toxinok
keletkeznek és káros baktériumok szaporodnak. Tipikus
esete ennek a rántott hús sült
krumplival, de ide tartoznak a
húsfélék, a pajt, a tojás egyidejű fogyasztása tésztával,
gabonával, kenyérrel. Ezekből
az ételekből készítünk egy
rendes vasárnapi ebédet, amit
aztán rendszerint édességgel
fejezünk be, miután elkerülhetetlen a tespedés a díványon... A bevitt táplálék ilyen
körülmények
között
nem
energiaforrás, h a n e m nehezék

lesz: a szervezet elraktározza a
fel n e m dolgozott anyagot zsír
és víz formájában, s kész a
megnövekedett lágy tömeg.
Kövesdi Natália makrobiotikus táplálkozási szakértő
szerint tanácsos a főétkezés
előtt fél órával fogyasztani
gyümölcsöt, mely mintegy
előkészíti a gyomrot, s n e m
utána, hiszen akkor már n e m
t u d j a megelőzni a hosszabb
ideig emésztődő
ételeket,
rothadás indul el. Úgy véli, a
hús a vadállatok tápláléka. A
húskedvelőknek n e m tésztával vagy krumplival, h a n e m
zöldséggel együtt érdemes
azt fogyasztani, a tápanyag
így könnyebben felszívódik,
az emésztés ideje is rövidebb.
A tésztákra, krumplira tanácsos illatos olajos szószokat
önteni, s a halat természetesen citrommal fogyasztani.
Fontos, hogy étkezés előtt
igyunk, s ne utána, mert a később bevitt folyadék felhígítja
az emésztőnedveket, s a táplálék rosszul emésztetten halad a belekben. Bár köztudott, hogy ahány ember, any-

Az elhízott felnőtt lakosok aránya
a világ egyes országaiban
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nyi bélflóra, mégis, n é h á n y
alapszabály betartása hosszú
távon meglepő eredményekkel jár: a jóllakottságérzés hamarosan n e m azt jelenti,
hogy „teli vagyok", h a n e m
azt, hogy „nem vagyok éhes".
A test lassanként visszatér
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"

gyökereihez, a hasból energiák szabadulnak fel, melyek az
érzések, a szellem kibontakozását szolgálják.
A terebélyes, tekintélyes has
tulajdonosa alapvetően raktároz, a nagy has az anyagi jövőbe vetett bizalomról árul-

"
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10
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kodik. Nem véletlen, hogy a
zsírral, vízzel körbebástyázott
has viselése a jóléti társadalmakra jellemző, s a világnak
ezen a tájain általában úgy
vélik, az evésről nem lehet
eleget beszélni...
BLAHÓGABI
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AZ ALZHEIMER-KÓR KOCKAZATAT IS CSÖKKENTI

KERDESEK

A spirál öt-hét évre
jelenthet biztonságot

A halhús nagyon egészséges
Minden hal fogyasztása egészséges bizonyos halaké azonban még egészségesebb. De bármelyféle halból heti
egy-két adag fogyasztása azt jelenti:
az ember jelentős lépést tett előre
egészségéért.

A spirál a méhen belüli fogamzásgátló eszköz, amely helyileg
fejti ki hatását, felhelyezését a két gyermeket szült nőknek
javasolják a szakemberek.
A hurok, vagy más néven spirál egy meglehetősen elterjedt,
méhen belüli fogamzásgátló eszköz. Hatását helyileg fejti ki,
megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását.
Készülhet polietilénből, lehet ezüsttel vagy arannyal bevont - ezek
hét évig maradhatnak a szervezetben -, a legmodernebb
változaton pedig egy hormonnal átitatott henger található, ezt öt
év után kell eltávolítani.
A hormonréteggel bevont hurok egyébként - bár ez a legdrágább, 34-36 ezer forintba kerül -, több szempontból Is
előnyösebb. A tapasztalatok azt mutatják, a felhelyezés után
mintegy nyolc hónappal ugyanis elmarad a menstruáció, így
csökken a vérszegénység kockázata. Az eltávolítás után persze
helyreáll a vérzés. A spirált természetesen csak a szakorvos
tanácsának kikérése után kizárólag nőgyógyász helyezheti fel, a
menstruáció kezdetétől számított ötödik-hetedik napon. A beavatkozás mindössze néhány percig tart, fájdalommal nem jár,
csupán kellemetlen. Azonban nagyon fontos, hogy használata
során - és természetesen egyébként is - rendszeres orvosi
ellenőrzésre van szükség. Mellékhatásként a kezdetekben alhasi
fájdalom és pecsételő vérzés előfordulhat, ez azonban néhány
hónap alatt elmúlik. Erős görcsök és vérzés esetén viszont
azonnal orvoshoz kell fordulni. A spirál használatát elsősorban a
két gyermeket szült nőknek javasolják, szülés előtt viszont
semmiképp. Azoknak viszont egyáltalán nem ajánlják, akiknek
kismedencei gyulladásuk, méhszájsebük, vagy valamilyen nőgyógyászati daganatuk van. Egyébként egészen addig használható, amíg fogamzásgátlásra szükség van.
SZ.A.K.

PRAXIS

Piackutatások kimutatták, Magyarországon a baromfihús után közvetlenül a
halhús következik a kedveltségi toplistán.
Ugyanakkor az - a föntiekkel látszólag
homlokegyenest ellenkező - adat is igaz,
hogy a halfogyasztás nálunk, bár növekvő, ám még mindig rendkívül alacsony, tavaly alig több, mint három kiló
volt személyenként (az uniós országokban évente 22 kiló). Az ellentmondást
további piackutatások oldották föl: kiderült, nálunk az emberek a halat elsősorban ünnepi ételként eszik, jeles napokon, márpedig ezekből n e m sok van hívja föl a figyelmet Orosz Sándor, a
Haltermelők Országos Szövetségének
igazgatója. Bár a halat az íze mindenképpen ünnepi étellé avatja - egészségügyileg az lenne a legindokoltabb, hogy
kvázi „hétköznapi" táplálékként, rendszeresen fogyasszák az emberek.
S miért is egészséges a halhús? Többek
közt, mert fehérjetartalma magas, könynyen emészthető; nagy a foszfortartalma,
ez az idegrendszerre kitűnő hatást fejt ki.
A legújabb kutatások szerint a hetente
halat fogyasztók között az Alzheimer-kór
kockázata jóval kisebb, mint akik ennél
ritkábban esznek halételt. A halzsírban
nagy a telítetlen zsírsavak aránya, ez
megakadályozza, hogy az érfalakon különböző anyagok rakodjanak le, s így
csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét. Egész-
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Testfogyasztás!
Cellulitiskezelés!

Dr. Mohos

Gábor
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ESZTÉTIKAI
MŰTÉTEK
VISSZÉRKEZELÉSEK

m f i g á n k l i n i k f i
Plasztikai Sebészet
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

R e n d e l é s : Szeged, Kállai A. u. 7.
Hétfő, csütörtök: 17.00-19.00
Bejelentkezés: 06-70/536-3067;
06-20/9774-676

tartós szőrtelenítő módszer
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1 H I G H - CARE
CYÓGY-PALOTA KFT.
6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.
MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA
GERINC-, ÍZÜLETI
PROBLÉMÁK
KEZELÉSE

- ORTOPÉDIA:

Dr. Mécs László klinikai adjunktus

- Aldkformálás felsőfokon,
- Dlgimell-kezelés - 7 alkalmas bérlet
most 20% kedvezménnyel.
Próbáljo ki a 2002. év kozmetikai
újdonságát! A műtét nélküli
emlőplasztika - a vákuum csodája I

Bejelentkezés: 62/547-197

Nyári turbó: MI-EZ

terápia

Budapest után Szegeden is §
• UediFat-nél!
§

NYÁRI
AJANOEK!

- NEUROLÓGIA:
Dr. Szabó Ildikó
- GYÓGYTORNÁSZ
- GYÓGYMASSZŐR
- FIZIOTERÁPIA:
elektroterápia, UH-kezelés

- BIOPTRON LÁMPA

-

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA

Dr. Benedek Erzsébet főorvos
Felvilágosítás, b e j e l e n t k e z é s :

62/550-797
ORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐK
KIADÓK, rezsivel, diszpécserszolgáltatással (előjegyzés)
bruttó 1200 Ft-tól óránként
T.: 06-30/9-630-387

július 31-ig

által összeállított étrend azonban ettől megóv minket.

MediFaf Wellness Centrum
Szeged, Pllllch Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

199

Ft

* Oolong zsírégető tea 2x30

539

Ft

* Ginseng tea 2x20

479

Ft

1338

Ft

* Biolife tea mix testsúlycsökk., 2x30

EXTRA AKCIÓK!

489-1959 Ft
159 Ft-tÓI

* Köpölyök (üveg, gumi)
* Fül-, köldök-, testgyertyák

* St. Ives testápoló + foly. szappan 250 ml 6 7 9

Ft

4> Reneissance sampon 300 ml,
testápoló 300 ml,
hajbalzsam 200 ml
279-289-439

Ft

* Dina krémek 100 ml
(kamilla, árnika, körömvirág,
vadgesztenye, glicerin, alpesi)

199

Ft

* Almicare samponok 1 I

399

Ft

* Holt-tengeri készítmények
(La Cure, Minerals, Murnaurers)

c

Gazdag ízvilág
felszedjünk pár kilót. A MediFat® Wellness Centrum orvosai

* Fekete tea Golden Dragon, 2x20

^

F.CS.

A nyár különösen alkalmas arra, hogy a pihenés hónapjaiban

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

j

gyon sokat jelentsen az egészségmegőrzés szempontjából. A halhúsfogyasztás
élettani előnyei különösen akkor érvényesülnek, ha n e m „ellensúlyozzuk" őket
hátrányokkal, mondjuk, zsírban sütéssel.
A „klasszikus" halászlé - melyben csak
hal van, hagyma, paprika és só - a legegészségesebb halételek közé tartozik.

Érdeklődés és előzetes Időpont-egyeztetés:

Dr. Gajdács Ágnes 30/903-6886
Dr. Bólya László
30/218-5701

c

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

MediGym gépi torna
Infracső hőterápia
Mágnesterápia
50%-os bérletek

300 m2-en
1-ET FIZET, 2-T VIHET AKCIÓ!

COSMETIC CENTER

Az augusztusban vásárolt bérletekhez
az ŐSZI gyümölcssavas hámlasztás
árából 20% engedményt adunk I
- Differenciált cellulltterápld
High-Care gépekkel és termékekkel.

Orvosi zsíroldás műtét nélkül!

is jelentős a telítetlen zsírsavak aránya, ezért nagyon

ségügyi szakemberek klinikailag tesztelték és kimutatták: a hazánkban megtalálható halak közül a busa tartalmazza a
legtöbb telítetlen zsírsavat (a tengeri halakéban is sok van). Ezután a kecsege
következik, majd a ponty, de lényegében
minden, Magyarországon megtalálható
hal elegendőt tartalmaz belőle ahhoz,
hogy heti egy-két adag fogyasztása na-

Jém

MediFat® Elektrolipolízis -

LÉZERES
VISSZÉRKEZELI

A tengeri hal zsírösszetételében
egészséges táplálék.

g y ó g y n ö v é n y

é s

399 Ft-tól
r e f o r m h á z

üzleteink Szegeden, a S A S Patika mellett,
a C O R A Áruházban és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

OLASZ MOZZARELLAS FALATOK

4 ringli, 3 petrezselyemzöld, 40 g vaj, 8 szelet francia kenyér, 5
paradicsom, 200 g mozzarella sajt, só, frissen őrölt bors. A sütőt
előmelegítjük 240 fokra. A petrezselyemből a díszítéshez félreteszünk, a többit durvára vágjuk. A vajat kis serpenyőben a
ringlivel együtt felforrósítjuk, majd hozzáadjuk az aprított
petrezselymet is. A kenyérszeleteket megkenjük a ringlis vajjal.
A paradicsomot felszeleteljük és a kenyérre tesszük. Tetejére
mozzarella sajtot helyezünk, sózzuk és borsozzuk. A mozzarellás falatokat kb. 10 percre sütőbe tesszük.
FRANKFURTI VIRSLI KÖPENYBEN

450 g mélyhűtött leveles tészta, 4 ek mustár, 5 pár frankfurti
virsli, 1 tojás, 1 evőkanál víz, szezámmag v. mák, mustár ízlés
szerint. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. A tésztalapokat egymás
mellé fektetjük, m a j d 2-3 percig hagyjuk felengedni. 2 m m
vastagra kinyújtjuk, m a j d egy kenőkéssel elkenjük rajta a
mustárt. Utána a tésztát 20 d b háromszög alakú darabkára
vágjuk. A virsliket középen félbevágjuk és a háromszög alakú
tészta szélesebbik oldalára helyezünk egy-egy fél virslit. A
tésztát a szemközti csúcs felé felgöngyöljük, hogy a virslit a
tészta teljesen befedje. Mind a 20 virslit így tekerjük fel.
Sütőlapot letakarunk sütőpapírral, majd a leveles tésztába
burkolt virsliket a tészta csúcsos részével lefelé ráhelyezünk. A
tojást csészében vízzel elkeverjük, majd ezzel kenjük be a
tésztába göngyölt frankfurti virslit. Szezámmaggal v. mákkal
hintjük meg. A leveles tésztába göngyölt virsliket kb 20-25 percig
sütjük, amíg a tészta kissé meg n e m barnul.
ZÖLDSÉGES KOSÁRKA

1 ek vaj, 1 piros húsú paprika, 1 újhagyma, 3 tojás, 2 ek tej, 60
g reszelt cheddar sajt, só, fekete bors. A sütőt előmelegítjük 200
fokra. A kosárka formákhoz elegendő nagyságú sütőlapot kevés
vajjal megkenünk. A paprikát megmossuk, a magokat és az erét
eltávolítjuk, majd a húsát apróra vágjuk. A hagymát szintén
apróra vágjuk. A maradék vajat közepes hőfokon felolvasztjuk,
hozzáadjuk a paprikát és a hagymát, mindezt együtt 5 percig
dinszteljük. Ezt követően a masszát levesszük a tűzhelyről,
kicsit hűlni hagyjuk. Tálban összekeverjük a tojást, tejet, sajtot,
sót és borsot. Belekeverjük a paprikát és a hagymát. A keverékből m i n d e n formába 1 evőkanállal töltünk. A zöldséges
keveréket 8-10 percig sütjük, amíg meg n e m szilárdul.

Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási Rendszer része. Rendelkezésre bocsátotta dr. Bólya László és
dr. Gajdács Ágnes.
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Legyenek-e

CSOROG A PANNON GSM

7
falunapok <

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judittal oszthatják meg. aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható
a 06-20-9432-663-as 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 62/567-835-ös telefonszámon.
OPERETTGALA
J.-né azt panaszolta, hogy a kübekházi operettgálán csak egy rövid ideig lehetett a kivetítőn nyomon követni az előadást.

FEJES KATALIN
nyugdíjas:
- Igen, legyenek! Véleményem
szerint fontosak ezek a falunapok,
hiszen ilyenkor összegyűlik az
egész család, erre készülünk már
hetek óta. Természetesen a programokra is ellátogatunk. A kis unokám, Szilviké is táncolt a hétvégi
rendezvényen. A hagyományokat
is így tudjuk ápolni, megőrizni.

H0R0SZK0P

I

KOS: Ön valószínűleg a precizitást
igénylő, igényes sportágak között
tog válogatni A teremben végezhető, nem
túl balesetveszélyes irányzatokban örömet
lel. Természetes gyógymódot lát a jógában.
Váratlan nehézségekkel fog szembesülni.

W

BIKA: Főleg a magánéletében né1 hány kellemetlen meglepetéssel
kell számolnia. Karrierje, munkája, pénz- és
ingatlanügyei előtérbe kerülnek ebben a hónapban. Gondolkodjon el alaposan minden
egyes befektetésén.
^

IKREK: Az utóbbi időben nagyon
1 elfoglalt volt, de mos már megengedheti magának, hogy kissé könnyebben
vegye az életet. Ütemezzen be egy tengerparti nyaralást.
RÁK: Szeretne változtatni külseI ^ W j é n . Vásárolhat új ruhákat, kiegészítőket. csináltathat új frízurát. Azért ne
költekezzen túl Vegye könnyedén a szerelmet ebben az időszakban és kerülje el a viharos viszonyokat.

m

oroszlán: A héten munkájában
kiélheti kísérletező kedvét, innovatív képességét. A hónap utolsó hete pozitív
meglepetéseket tartogathat partnerkapcso
latéban. Mindenképpen egy ú| időszak kezdődik magánéletében.

^ l j szűz: Ne legyen tekintettel azokra
l ^ ^ i a megjegyzésekre, amelyek a másik irányba szeretnék téríteni. Inkább hallgasson lelkiismeretére és saját elvei alapján döntsön Ha kedvese szeretné meggyőzni valamiről. |obb ha megbeszéli a témát.
MÉRLEG: Tűzhányóként robbanhat
egy pénzügyi bomba, ezért jobb lesz
a színtalak mögé húzódnia Az a legfontosabb, hogy pénzügyeit ön rendbe tartsa
Semmilyen befektetést ne kockáztasson.
SKORPIO: A vasárnapi buli egészen kivette önből az energiát
Aludja ki magát rendesen, mert egy hosszú
hét előtt áll Kedvese olyan kérdést tesz fel,
amire nem tud nemet mondani

\ t

J k • NYILAS: Nem szívesen fejezi ki
«^¿gondolatait és érzésért akkor, ha
sejti, hogy ez kényelmeben lehet másvalaki
számára, akivel talán össze is kellene különböznie
BAK: Higgye el. jobban érezné maC J ^ I I g á t , ha le tudná győzni eredendő
félénkségét. Pláne a munkahelyi környezetben nem ártana kicsit talpraesetten, határozottabban viselkednie
^ f o S VÍZÖNTŐ: Benti feladatain könyV I í n y e n , gyorsan túlesik, arra is
marad ideje, hogy körbetelefonálja az
utazási irodákat. Ne az árakon háborogjon, inkább próbálja előteremteni a szükséges pénzt.
í HALAK: Na most kedvére kalan^ ^ l d o z h a t lelki- és pénzvilágának fehér foltjain, mert ha ügyes, akkor a barna
kéreg alatt meg fogja találni a saját, rézveretű kmcsesládáját.

:

CSENTE RI ANDREA
óvodapedagógus:
- Persze, nagyon szüksége van az
ilyen rendezvényekre a falu lakosságának. Én magam is szervezője voltam az apátfalvi falunapoknak. Rengeteg színes programon szórakozhatott a közönség. Véleményem szerint a sok
munka mellett ilyenkor van idejük az embereknek egymásra.

•

SIMON ILDIKÓ
tanár:
- Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom, hogy nálunk, Apátfalván is vannak falunapok. Úgy
gondolom, ezek a rendezvények
igen hasznosak, mert összefogják a falu lakosságát. Szerintem a
kulturális és sportrendezvények
a legfontosabbak. Nekem is ezek
tetszettek a legjobban.

;
;
;
:
I
i

ANTAL JÁNOS
nyugdíjas:
- Én nem vettem részt a hétvégi
rendezvényen. Nyolcvanéves vagyok és engem már nem vonzanak az ilyen falunapok. Meg aztán a programok túl sok pénzbe
kerülnek, amiket más célokra is
lehetne fordítani. Az úthálózatra,
de az általános iskolának is nagy
szüksége lenne erre az összegre.

ÉTTEREM
V. Lászlóné felháborodva számolt be arról, hogy az E5-ös út
mellett lévő egyik étteremben
ebédeltek, ahol a krumpli és a
borsó ehetetlenül kemény volt.
A pincér elismerte, s ígérte, hogy
kevesebbet kell majd fizetniük.
Am, amikor otthon utánaszámoltak a kért összegnek, kide-

PANNON GSM
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rült: nem is kaptak árengedményt.
BIZTONSÁGÉRZETÜNK
Nagy Zsuzsanna véleménye szerint a rendőrségnek - még ha kevesen is vannak - ki kellene
menni a lakossági bejelentések
alapján az adott helyszínre.
Szombaton, a Zsitva soron például egy férfi hígítóval leöntött
egy autót, ekkor szerettek volna
kihívni egy járőröző rendőrt, de
erre nem volt mód.
KERESZTELÉS
Sarnyai István véleménye szerint
is felnőtt korban kellene mindenkinek eldönteni milyen vallási felekezethez tartozzon.
KoammAádós
partnerünk:

Westel

POSTABONTAS

Jóléti (?) rendszerváltás
Tavaly december 14-én megjelent egy levezetésem
a lapban, hogy az idei évre milyen „kedvezmények"
várnak az ország polgáraira az adózás terén, de akkor nem gondoltam volna, hogy jövőre még „sokkal jobb" lesz nekünk, mint az idén volt.
Az üzletekben járva sűrűn találkozunk engedményekkel, árleszállításokkal, pl. hasonló plakátokkal,
hogy „20% árengedmény", ami ugye azt jelenti, hogy
ötödével kevesebbet kell fizetni bizonyos cikkekért.
Aztán ugyanilyen céllal, de helytelenül olyat is láthatunk, hogy „mínusz 20% árengedmény". Én ilyen
helyekre be se megyek, mert a matematika szerint
ötödével drágábban vásárolhatok, mint korábban.
Nekem ilyesfajta gondolatok jutottak eszembe, amikor a legújabb adómódosításokról és kedvezmények
eltörléséről hallottam-olvastam. Egyfajta negatív jóléti rendszerváltást tapasztalhatunk.
Sajnos, amit Medgyessy Péter (MP) - azoknak,
akik igazán rászorultak - adott, azt most sokszorosan visszaveszi. A közalkalmazottak átlagosan ötvenszázalékos (magyarul kisebb) béremelése, a
nyugdíjasok 19 ezer forintja és tizenharmadik havi
(természetcsen majd csak fokozatosan bevezetendő)
nyugdíja bőven el fog menni arra, hogy a legfontosabb, alapvető cikkek általános forgalmi adója a legmagasabb sávba fog esni, valamint sok, eddig nullakulcsos termék (gyógyszerek) áfakötclcs lesz. Az
adócsökkentés jövőre elmarad, ellenben újabb adót
vetnek ki, ami 1 százalékkal emeli az adóterheket.
Ha például veszünk egy pedagógust, akinek „átlag"
ötven százalékkal (nettó húszezer forinttal, azaz kb. a
negyedével) nőtt a fizetése és felvette idén a lakáshitelt, jövőre pont ezt a húszezer forintot fogja pluszban
az ideihez képest befizetni, mert megszűnt az adókedvezmény (ez a módosítás azokra is vonatkozik,
akik semmilyen emelésben nem részesültek). Ter-

Túlcsorduló

Mára
mészetesen az áfaváltozások miatti drágulások miatt
még kevesebb pénz marad a pénztárcában.
MP azt állítja, hogy ezen többletkiadásokat majd
fedezi a bérek emelkedése, de szerintem a „Jézus
szíve BT" vezetőjét ez a bejelentés nem fogja meghatni, és mivel az ó kiadásai is növekednek, nemhogy az inflációval és a drágulással, de még kisebb
mértékben se fogja a fizetéseket emelni, csak akkor, ha jövőre az ideinél jóval kevesebb bevételt szeretne elkönyvelni, esetleg szívesen csődbe menne.
A közteherviselés elve jogos, azaz a pénzkereső
állampolgár adózzon, a bevételt az állam valamilyen szinten ossza újra, valamint költsön olyan célokra, mint pl. az infrastruktúra, az egészségügy, az
oktatás, a közbiztonság fejlesztése, de sajnos iszonyú sok kátyús, tengelytörő úttal, méregdrága, az
adóforintokból is milliárdokkal támogatott autópályával, lehetetlen helyzetben levő kórházakkal és
iskolákkal, a nullára leamortizált felsőoktatással
találkozunk. Őszintén szólva, mivel az iszonyatos
nagy bevételnek nem látom az eredményét, én 20
forintot is sajnálok bármilyen formájú adóban befizetni a nagy közös süllyesztőbe.
Tény, hogy választások előtt minél többet és jobbat kell hazudni, hogy a másik tábor ígéreteit felülmúljuk, választási siker esetén lehetőleg minél többet illik ezekből valóra váltani, de sajnos MP intézkedései olyan helyzetbe juttatták az ország pénzügyi állapotát, hogy még sokkal kevesebb marad
mindenki zsebében, mint amennyi korábban volt.
Egyetlen reményem, hogy mivel nem hallottam
arról, hogy a zsűrizett iparművészeti termékek áfája (ami az idén a sok-sok könnyítés mellett forgalmiadó-mentes lett) nem marad nullakulcsos, hát
talán tényleg nem fog ez a termékkör drágulni...
IFJ. HORVÁTH ISTVÁN

tetőcsatornák

Háromszáznegyvenöt - mondta
az imádságok nyilvántartásáért
felelős angyal a mennyország kapujában, és bevezette naplójába
az aznap esőért könyörgő székelyföldi imádságok számát. A fohászok száma másnapra elérte már
az ezret, egy hét múlva meghaladta a tízezret. TArsze, mondanom
sem kell, hogy a lelkiismeretes
ügyeletes továbbította a kéréseket
a megfelelő helyre és - mint ahogyan ez várható volt - néhány nap
múlva eleredt az eső. Nem örültek ennek néhányan, akik napozni és fürdőzni szerettek volna, de
ők kisebbségben voltak, meleg
nyári napokért esdeklő fohászuk
teljesítését mindenképp cl kellett
halasztani. Örült azonban a szántó-vetö atyámfia a kövér időnek,
zuhogott az cső, szemmel láthatólag nőtt a fű, eleredtek a patakok, bő termés ígérkezett.

Nem telt el azonban egy hét,
amikor az első elégedetlenkedő,
majd egyre inkább zúgolódó panaszok elhangoztak. Ez már elég volna, mondták néhányan, majd
még erélyesebben adtak hangot
nemtetszésüknek. Túl sok ez már
az esőből, nem lesz így szénacsinálás, talán a pityóka is elrothad.
A pihenőszabadságukat töltő, napos időre váró emberek szomorúságába most már egy kis káröröm
is vegyült. Lám-lám, mondogatták, ugye most már nem kellene
nektek sem a sok cső.
Mindenki számára értékes napok teltek el, amíg teljes egyetértésben, napot és meleget kért a
Fönnvalótól minden góbé a Hargita lábánál. Sajnos időbe telt,
amíg döntés született az időjárás
változtatásról, így az első napsugarak lekonyult orrú és szomorú
tekintetű istenfélőket találtak,

akik szállásaik ablakaiban gubbasztottak, várva az életadó
fényt és meleget.
Hetek múltán, miután kipihenték magukat az üdülők és a termés egy részét már biztonságba
helyezték a földművesek, többen
is elgondolkodtak azon, talán jobb
lett volna egyszerűen áldást kérni
az Úrtól, Ó majd gondoskodna arról, hogy milyen úton juttatja el
hozzánk. Nem is tudták akkor,
mennyire igazuk van, hiszen meg
nem erősített hírek szerint a közeljövőben fölszámolják a mennyország időjárás-szabályzó osztályát és a teljes személyzetet az áldás- és békességosztó területre helyezik át, mert a legújabb felmérések szerint nagyon rászorulunk az
isteni áldásra és az emberbaráti
békességre.
B Á C S BÉLA J Á N O S ,
CSÍKSZEREDA

Száguldó motorosok
A Tisza-parton sétálva a lépcsők alatti „úttesten")?)
áthaladva gyanútlanul
hogy szokásom szerint
megnézzem közelebbről is a folyót, s belemárthassam lábamat hűs vizébe - még nem is sejtem, hogy
tulajdonképpen életveszélyes körülmények között
teszem ezt. Ott ugyanis dübörgő motorosok vagánykodva, egykeréken, önfeledten száguldoznak,
a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva.

Rendőr nem látható a környéken. A Lapos oldalán
csodálkozunk a túloldali látványon, az ide-oda száguldozó motorosokon. Motorjaik hangja átszeli a
Tiszát, de a túlsó partról nem hallatszik át sóhajunk a félelmetes helyzet láttán. Több odafigyelést
igényelne ez a helyzet.
S. G R A N D P I E R R E C E C Í L I A ,
SZEGED

kérdeztük

Legyenek -e
falunapok?

Következő

kérdésünk:

Nyer-e olimpiát
Risztov Éva?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Av SMS számlázása nermk tarja xerrt történi

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
GRUNWALD ESZTER SARA
Július 25., 8 óra 35 perc, 3200 g. Sz.: Fodor
Eszter és Grünwald Péter (Szöreg).
ZOMBORYANNA
Július 26., 6 óra, 3620 g. Sz.: Laké Katalin
és Zombory Zoltán (Szeged).
BODROGI KATA HANNA
Július 25., 10 óra 40 perc, 3560 g. Sz.:
Szöllősi Emese és Bodrogi Tibor (Hódmezővásárhely).
NYERGES KÁROLY
Július 26., 22 óra 50 perc, 2400 g. Sz.:
Nyerges Katalin és Szakács Károly (Szeged).
DEMETER BENDEGÚZ
Július 27., 5 óra 40 perc, 3520 g. Sz.: Nagy
Erzsébet és Demeter Nándor (Szeged).
KALÁSZ L ARI NA MARIETTA
Július 27., 19 óra 30 perc, 3720 g. Sz.: Farkas Kríszbna és Kalász Sándor (Makó).
NAGY MÁTÉ VAJK
Július 27., 20 óra 20 perc. 3300 g. Sz.: Mező Margit és Nagy liszté (Szeged).

NAGY BERTA TÍMEA
Július 25., 21 óra 26 perc, 2790 g. Sz.: Kovács Ilona és Nagy Berta Zoltán (Szeged).
HARKAI MÁTÉ
Július 27., 3 éra 40 perc, 3370 g. Sz.: Hobik
Tímea és Harkai Imre (Kistelek).
BALOGH PÉTER
Július 27., 7 éra 25 perc, 3620 g. Sz.: Balogh Mónika és Szögi Zoltán (Forráskút).
MAKÓ
ROSTÁS AMANDA
Július 25., 13 éra 20 perc, 3500 g. Sz.: Faragé Ágota és Rostás László (Makó).
SZENTES
HORVÁTH ORSOLYA
Július 24., 6 óra 5 perc, 3740 g. Sz.: Fekete
Boglárka és Horváth József (Pusztaszer).
CSASZTVAN ANGYALKA
ANITA
Július 24., 10 éra 45 perc, 3180 g. Sz.: Kérégyi
Angyalka Mária és Csasztvan Pál (Szarvas).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fet. sebészeb (nem balesetíü) felvételi
ügyeletet a sebészeb klinika. Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseb sebészeb osztályán, az egyéb
sebészeb gyermekbetegeket a sebészeb klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 érától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneb napokon reggel 7.30-tél
másnap reggel 7.30 éráig. Helye: Szeged.
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneb na-

pokon reggel 7.30-tóJ másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17 (a Szilágyi utca felöl). Telefonszám:
474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeb klinikán kizárólag sürgés
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívhaté 16-tól
02 óráig: 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgés esetben1

SZOMBAT,

•
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KQZELET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,
dartsozni, csocsózni, sakkozni és
társasjátékozni, diákigazolványt
vinni kell.

PONT

J

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du.fél2 óra: szünidei matiné - Na
végre, itt a nyár. Színes magyar film;
du.fél4, 5 és estefél7 óra:
Szindbád: hét tenger legendája.
Színes, m. b. amerikai rajzfilm;
este 8 óra: A vonzás szabályai.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, estefél7 és
háromnegyed 9 óra: Császárok
khibja. Színes amerikai film;
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. negyed 7 óra: Egycsókésmás
minden. Színes amerikai film; du. 4
és estefél9 óra: Intacto. Színes
spanyol film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Merülés a
félelembe: 13.30, 17.45, 20.15 óra.
Azonosság: 13.45, 18, 20 óra.
fóhnny English: 13.30 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
15.30, 20 óra. Ki nevel a végén
15.45 óra. Tblipános fanfan: 15.45
óra. Szindbád: 14, 16, 18 óra. Hulk
15, 17.30, 20 óra. Malacka a hős: 14
óra. Álomcsapda: 20 óra. A vonzás
szabályai: 17.45 óra. Charlie
angyalai: 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra. Hajó a vége: 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan. Színes, m. b. francia film;
este 8 óra: Szakítópróba. Színes
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: A Nap könnyei. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du.fél6 óra: A csendes amerikai.
Színes amerikai film; este 8 óra:
/ohnny English. Színes, m. b. angol
vígjáték.

A Bartók Béla Művelődési
Központban de. 10 órától:
népi játékok - táncház.
A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában du. 2 órától:
bütykölő - manuális foglalkozás
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a Forrás Szállóban:
Foglalkozási rehabilitáció a
gyakorlatban címmel beszélgetés.
Vendégek: Fekete Albertné, a Szegedi
Mozgássérültek Alternatív
Egyesületének elnöke. Farkas Andrea
rehabilitációs szakrefens, Szabó
László rehabilitációs tanácsadó.
Házigazda: Szabó László tanán
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út
42.)
de. 10-tól du. 6 óráig, a Szegedi
Vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-tól
várja a természetet kedvelő
látogatókat.
A Széchenyi téren
a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális
Egyesület rendezésében kézművesfoglalkozások és mesterség
bemutatók naponta 11 és 14 óra,
valamint 15 és 18 óra között. A
kézműves vásár nyitva naponta 10tól 20 óráig.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
Gyenes Kálmán, AFIAP-fotóriporter
... csak egy az Isten című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 3-áig
munkanapokon 10-tól 18 óráig.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyút
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó
képet ad a hazai szobrászat, festészet
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és grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig.
A Várban (Stefánia) megnyílt
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs
fotóművészek táncképeiből megnyílt
a Testből font jelbeszéd - tánc a
fotóművészetben című kiállítás.
Megtekinthető: augusztus 22-éig
naponta 10-től 18 óráig (hétfőn
szünnap).
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtói péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-áig, az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24
óráig
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyflt
Göbölyös Luca „...személyes" című
fotókiálh'tása. Megtekinthető
augusztus 15-éig naponta 10-tól 17
óráig
A Juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep
zárókiállítása. Megtekinthető
augusztus 11-éig naponta 10-től 18
óráig.
VÁSÁRFIELY
A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-től 12 és du. 1-től 5,
szerdán 9-től 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-től 5,
pénteken 9-től 12, du. 1-tól 6,
szombaton 9-től 12 óráig hétfőn
szünnap.
ÁRUHÁZAINK:
ZCOED, MAROS U. 2 9 .
TEL.! (62) 4ZS-300

Csak egy hivas.
es Ö n máris
100 Ft tal
amocjatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

SZEGED NAGYÁRUHÁZ
FÖLDSZINT
SZEGED, JÓKAI U. 1 .
TEL.: (62) 470-270/1 17
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Július 26-től augusztus 8-ig
minden női és férfi fehérneműt,
fürdőruhát, trikót és alsónadrágot,
zoknit, minden női rövid ujjú blúzt
2 0 % engedménnyel adunk!

Másodosztályú
Levi's termékek
kevesebb mint fél áron
kaphatók
a készlet erejéig.

További akció:
férfi nyári sortok és
hosszúnadrágok
egyes női kosztümök, ruhák,
férfiöltönyök, zakók
engedménnyel
kaphatók!

501-es nadrág 7990 Ft
521, 582,525 nadrág 4590 Ft
Farmering 3990 Ft g

Cím: Szeged,
Római krt. 42.

Ny.: h.-p.: 9-17,
szo.: 9-13

NAGY MENNYISÉG, NAGY VÁLASZ
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Üzleteink:

, Szeged, Teréz ti. 3.
, Szeged, Somogyi u. 15.

tus
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• Szeged, Tesco Áruház
A reszteteket keresd
a Délmagyarország Vasárnap Reggelben!

adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.)
8.15 Akik a helyi televízióban tanulták a szakmát 8.30 Kimba 9.00
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap Képújság 17.00 Pénzháló - országisAgrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 8.00 Híradó, sport, meteorológia mereti játék (élő közvetítés) 17.30
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A 8.15 Varjúdombi meleghozók Az Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak
hét szamuráj 9.30 Kisemberek Ka- ellopott varázsernyő 8.30 Musti
18.15 Kisfilmek 18.30 Fókusz: benadai ifjúsági filmsorozat, 15. Musti az esóben 8 . 3 5 Eugenie szélgetés a „Biztonságosabb Hon10.15 Önök kérték! Kívánságműsor Sandler magánnyomozó 9.00 Váltó védért" programról 19.00 Híradó
(ism.) 11.10 Családban marad Ve- 9.30 Mozidélelőtt: Boldog idők Ma19.15 Kimba 19.30 Business-mix
nezuelai tévéfilmsorozat, 126. gyar játékfilm 11.00 Talentum magazin 20.00 Hatlábú birodalom
11.30 Magyarország kincsei 11.40 20.30 A 21. század erőforrásai
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.05 Baywatch Amerikai Hungarorama 11.50 Hírek, déli ha- 21.00 Trópusi hőség. M. b. kanadai
akciófilm-sorozat, 81. A nyugtalan rangszó, műsorismertetés 12.10 bűnügyi tvfilm-sorozat 59. rész
lelkek szállodája, II. |16| 13.55 Gazdakör 12.30 Élő egyház Vallási 22.00 Bence-show 22.30 A Te utad!
Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzeti- híradó 13.00 Keresd árnyékában: A 23.00 Képújság
ségi magazin 14.20 Unser Bild- Bethlen család öröksége 13.35 Ratschirm Német nyelvű nemzetiségi tanföld 14.05 Tornai középkori
magazin 14.50 Sorstársak Rehabili- templom 14.15 Remigius Geyling
14.55 Himalája 15.25 Egy gondotációs magazin 15.15 Tanulni érdemes 15.25 Váratlan utazás Kanadai lás a Murray folyón 15.55 Hej, hej,
tévéfilmsorozat, 71. Elvárás és türe- helyes beszéd! Balázs Géza műsora Kisváros II. rész 16.45 United kon16.00 Csillagot álmodók 16.30 Di- cert 17.45 Kankai in gála 19.15 Hallem (ism.) 16.15 Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Orr- ákcsemege (ism.) 17.00 Klipsz may-est I—II. rész 22.30 Sportnap és
szarvúügy (ism.) 16.35 „...nem Könnyűzenei műsor 17.30 „Halak, gázavató Erzsébeten (ism.) 23.00
vesznek erőt rajtam" 16.50 Maradj vizek..." 18.00 Híradó, sport, me- Szeszélyes természet 0.00 Képújság
velünk! Találkozás Jézussal 17.00 teorológia 18.15 Szívtipró gimi Új
Katolikus krónika 17.30 Navigátor epizódok! 19.00 Égtájak Határon
Ismeretterjesztő magazinműsor [16) túli magazin 19.30 Mese
17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmso- 20.00 Híradó, meteorológia, sport
m m
rozat. Gusztáv nyer (ism.) 18.00 20.30 Rám csaj még nem volt
ilyen hatással
Híradó, gazdasági híradó, időjárásAlföldi Hírmondó 5.30Magyar játékfilm
jelentés, körzeti híradók 18.35 Bo22.30-ig 93, ÍMhz 66,29 Mhz
21.50 Gong Kulturális hetilap
rostyán Olasz tévéfilmsorozat, 31.
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
22.30 A bál Olasz zenés film
19.30 Híradó este
Reggeli párbeszéd 7.30 Dél0.20 Sequoia a havason
19.56 Sporthírek,
alföldi
Krónika
7.45
0.25 Wrs
időjárás-jelentés
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
0.30 Himnusz, műsorismertetés
Kossuthra 15.00-18.00-ig
a világ"
0.35 Híradó, sport
Zenés délutáni magazin
Szenes Iván írta (ism.)
1.00 Mese
18.30-22.30-ig Nemzetiségi
21.05 Miss World Hungary 2003
1.05 Vörös tinta
műsorok
Középdöntő, Hajdúszoboszló
Magyar játékfilm
22.00 Bestseller
- A világ nyitott könyv
VÜBH
Lévai Balázs világirodalmi
beszélgetései
6.00 Café 88 (Szalma Emese
22.30 Kedd este Benne: Híradó
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agés Tóth Géza) 10.00 Száraz
23.00 Hungarikum
rárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 A vöFerenc 12.00 R88 Szieszta
rös grófnó Magyar film, 2/1-2.
23.30 Panoráma (16)
14.00 Bende Gábor 16.00
11.30 A vén budai hársfák Összeál0.05 A zöld kesztyű
Kívánságműsor 19.00 Szonda
lítás Eisemann Mihály dalaiból
Amerikai bűnügyi film
(Patkós Attila) 20.00 Kis Kata
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
(ism.)
0.00 Éjszakai Zenemix
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
1.35 Kárpáti krónika
17. 12.50 Az isztambuli vonat
Olasz-magyar tévéfilmsorozat, 42.
[16| 14.00 Kárpáti krónika 14.10 A
fáraók földjén 14.40 Chicago Hope
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! Kórház Amerikai tévéfilmsorozat,
Juventus Hegyesi Sándorral
6.30 Jó estét, Magyarország! (ism.) 57. Sorsdöntő kérdések (16) 15.25
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
7.15 Laza© - a Borsodi Beach-en Napnyugta 18.00 Telesport OlimVass Mariann 17.00 Kíván9.00 Tripla vagy semmi Telefonos piai magazin 19.40 Esti mese
ságműsor: Tóth Péter és
játék, extra nyereményekkel 9.25 20.05 Híradó este
Keresztes Péter. Tel.: 06-30Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 20.30 Sporthírek,
30-30-244 és 44-22-44 20.00
76. 10.15 Teleshop 11.20 Bébilesen
időjárás-jelentés
Euro-express Dénes Tamással
Amerikai vígjátéksorozat 11.55 Vad 20.40 Ablak-praktikus
22.00 Sztársáv Várkonyi
angyal Spanyol-argentin filmsorozat 21.10 Határátkelő
Attilával
12.45 Indián a szekrényben AmeriKözéleti szolgáltató
kai családi füm 14.45 Kapcsoltam
magazin
Telefonos vetélkedő 15.10 Provi- 22.00 Sziget-tévé Élóközvetítés,
dence Amerikai filmsorozat, 85.
beszélgetések, tudósítások
16.10 Pacific Blue Amerikai akcióa Sziget Fesztiválról
film-sorozat, 32. 17.00 Jó barátok
5.30 jó reggelt! - félóránként
- „ Sziget-nézetból", zenével
Amerikai vígjátéksorozat, 134.
hírekkel 7.15 Angol hírek
és sztárokkal
17.30 Betty, a csúnya lány Kolum- 23.35 Záróra
9.30 Napraforgó - közszolbiai filmsorozat, 115. 18.30 Tények 0.40 Megveszem ezt a nőt Mexikói
gálati magazin műsor, téma:
Hírműsor 19.00 Aktív A tv2 maga- tévéfiimsorozat, 147-148. 1.30
Opusztaszeri Nemzeti Törzinja
téneti Emlékpark augusztus
Ablak-praktikus 2.00 Panoráma
20-i rendezvényei. Vendég:
(16) 2.30 Úton Európa-magazin
19.45 Hárman párban
Nagy László igazgató 12.00
3.00 Sorstársak Rehabilitációs maSzerelmi kalandtúra
Hírösszefoglaló 13.00-tól
gazin 3.25 A Zurgó együttes műso20.15 Irigy Hónaljmirigy
Óránként hírek 14.30 Hura 3.50 Telesport Olimpiai maga-Oszkár [12)
morpercek 15.30 Angol hírek
21.15 Corrina, Corrina
16.00 Női magazin 2 0 . 1 5
23.35 Jó estét, Magyarország!
Kvízválasztó, zenei válogatás
0.20 Vissza a jelenbe
s z e g e d
Amerikai filmsorozat, 7.
t e l e v í z i ó
Egy lány élete [12|
1.20 Anarchisták Magyar film
6.30
Híradó
(ism.) 7.00 Sport 2.50 Aktív
magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő
A tv2 magazinja (ism.) [12]
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zene3.30 Mi, magyarok
vonal 15.00 Az atomoktól a naprendszerig (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Thai Chi 16.00
k
l. u
b
Egészségmagazin (h) 16.30 Mohács
zenei élete (h). 17.00 Pénzháló 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli országismereti játék - élő közvetí9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra tés 17.30 Kimba (h) 18.00 VásárNostra Brazil filmsorozat, 119. lási műsorablak (h) 18.15 Kisfil10.35 Topshop 11.35 Delelő Vi- mek (h) 18.30 Terhestorna 19.00
dám show ebédidőben 13.10 Klip- Híradó 19.30 Business-mix magaklub 13.40 Mike Hammer magán- zin - a gazdaság hírei (h) 20.00
detektív Amerikai akciófilm-soro- Estelő 21.00 Trópusi hőség, 59.
zat, 32. Gyilkos játszma 14.35 Re- rész. Kanadai bűnügyi tv-film
ceptklub 14.50 Csak egy szavadba 22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújkerül! Telefonos villámjáték 14.55 ság
Disney-rajzfilm 15.25 Játékzóna
16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.30 A bohóc Német akciófilmsorozat, 13. Füstölgő coltok |12|
17.30 Vészhelyzet Amerikai filmAmikor < orriita, a túl sorozat, 22. Ámokfutás [12] 18.30 22.00-18.00 Hangos képújság
a
ratló egyé n i ségu li a zve •
7.30-8.30
A
Városi
Tv
Szeged
műHíradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz
sora 18.00 Perla Negra. Argentin
Közszolgálati magazin [12|
z c t o n o (Whoopi Goldberg
filmsorozat, 193. rész 18.55-20.00
19.30 Legyen ön is milliomos!
fentek alakítása) elfoglalja
Városi Tv Szeged műsora 20.00
20.10 Szupermozi:
Deszki magazin 20.30 Diagnózis
ni helyéi, a ^inger-házra
Nevem: Senki
(ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00
Olasz akcióvígjáték [12]
(öltbe rá sem leltet ismerVárosi Tv Szeged műsora
22.20 Híradó 8 percben
ni, Mollyt, akt édesanyja
22.35 Vad Bili
halala ó t a egy »sót serit
Amerikai akciówestern [16]
0.15 Tálálkozások - este
w m i mtvukt
s i ó i t , mintha kicserélték
unm
Sztármagazin [12]
volna. Elválaszthatatlan
(a
Telin
tv
csatornáján)
0.25 Sportklub
7.30 Hűek (ism.) 8.00 Aréna (ism.)
barátnők l e s z n e k Corri0.35 így készült:
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
Vitathatatlan
nával, a k i n e k s z o k a t l a n
19.30 Verseny 22.00 Szeged hírek
Amerikai werkfilm (12)
(ism.)
házvezetőnői es nevelőtlói
0.50 Baby Blues
Amerikai rajzfilmsorozat
módszerei letelt az apuka
[12]
is kénytelen szentet huny1.35 Fókusz
m
*
n
ö
Közszolgálati magazin (12)
6.00 Hatlábú birodalom 6.30 A 21.
(ism.)
század erőforrásai 7.00 A hétfői

mtv

• Szeged Nagyáruház
• Makó, Széchenyi tér 10
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1

Albérletet kínál

2

Állást

3

Állást kínál

•

• GYÓGYÁSZATI segédeszköz
forgalmazásában
jártas, esetleg egészségügyi
végzettségű,
érettségizett
munkatársakat
keresünk.
"Szegedi
munkahelyre
024381798' jeligére a Sajtóházba. (24381798)

keres

Autó
Bútor
Egyéb
Egészségügy

• IRODÁBA k ö z é p f o k ú
végzettséggel
rendelkező
talpraesett hölgyet keresünk,
angolnyelv-tudás
előnyt jelent. Önéletrajzzal
ellátott jelentkezését a Sajtóházba
"Megbízhatóság
024381861" jeligére kérnénk
leadni. Szeged. (24381861)

Építőanyag
Gazdit

keres

Gúpjúrmüvuttö-képzé,

Gép-szerszám
Hagyaték
Irodaszer
Könyv

• MUNKAÜGYI konfliktus,
probléma megoldására tanácsadás
62-422-431,
Szeged, Mérey 6/b. (23875264)

Közlemény
Magánház
Mezőgazdasági gép

• NYOMDA keres gyors,
precíz munkatársakat kön^
nyen
megtanulható
gép
kezeléséhez.
Önéletrajzzal
ellátott jelentkezéseket a
Szentháromság u. 6. szám
alá
a
hirdetés
megjelenésének napján kérnénk
leadni. Szeged. (24381851)

Motorkerékpár
Oktatás
Panellakás

U

Pénz, értékpapír
Régiségek

Szakképzés
Szolgáltatás

n

Tanfolyam
Üzlethelyiség
Vállalkozás

P MIMIM
• SZEGED központjában (a
jogi
egyetemhez
közel)
külön
bejáratú
szoba-,
konyha- ós fürdőszobahasználattal igényes, nem
dohányzó
diáklánynak
szeptember 1-jétöl kiadó.
Irányár: 23.000 Ft (rezsivel).
Érd.: 62-584-346. (24381469)

• VÉGZETT Informatikusmérnök közgazdasági affinitással. gyakorlattal igényes
munkát keres. 06-20-9382762 (Szeged) (24381240)

• A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft. területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Érd.:
Szeged, Szatymazl u. 2.
(24381310)

• AUSZTRIAI munkára keresek szak- és segéderőt,
minden szakterületre 0620-322-8487,
Győr
(24381792)

• BIZTONSÁGI őrt k e r e sünk lőállásban és mellékállásban
06-70-319-4297,
06-70-319-42-98
(24481933)

• CIPÖALJA készítőt és
cipőfelsőrész tűzőt keresünk. 62-405-674 (Szeged)

• PÉNZINTÉZET m u n k a társat keres pulti ügyintéző
munkakörbe.
Alkalmazási
feltétel: középfokú közgazdasági végzettség, valutapénztárosi vizsga, minimum
alapkofú állami nyelvvizsga.
Jelentkezés:
"Pénzintézet
024381437' jeligére a hirdetőbe. a megjelenési követö
1 héten belül. Szeged.
(24381437)

•SZOBAFESTŐKET
azonnali belépéssel felveszek, 06-20-9547-886, 62460-190 (Szeged) (24380843)
• TANDÍJMENTES ilapfokú
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden.
Tel.:
06-30-576-74-30.
(24280418)

• ÉJJEL NAPPAL nyitva
tartó üzletbe árufeltöltöket
keresünk fiatal férfi személyében Nem nyári diákmunka!
Érdeklődni
lehet
573-375, 9-18-ig Röszke.
(24381883)

• ÖNÁLLÓAN d o l g o z n i
tudó villanyszerelőket keres
szegedi cég. 06-309-383109.

• FOLIAFESTÖ gépre gépkezelőt keresünk Gyakor—
lattal rendelkezők jelentkezését várjuk Tel: 62-555424.

(24381875)

• KREATÍV építész szerkesztő munkatársat keresek
azonnali belépéssel Válaszokat önéletrajzzal 'Archicad 024381524" jeligére a
Sajtóházba várjuk. (24381524)

AUTOKLIMA

• BIOPTRON lámpa - kisméretű - állvánnyal, színskálával eladó. Irányár: 120
E Ft. Érd.: este 7-től 62217-287, Makó. (24381735)

Orcsik Műhely Kft.
Szeged, Ö s z u. 5 1 .
Tel.: 6 2 - 5 4 3 - 7 7 7

ged.

• POLSKI Fiat 126 (1986os) 2004. októberig érvényes műszakival, megkímélt
állapotban
eladó.
Ár:
150.000 Ft. Érd.: 06-30-9156-253. Szeged (24380792)
• RENAULT Scénic 1 éves.
14.000 km-rel, légkondival
eladó,
06-30-9854-628.
(24381873)

5

Bútor

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. K ö r ú t
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23976764)
• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690 Ft-tól, szék fából
3400 Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390 Ft-tól, alumínium
szék 11.900 Ft-tól, alumínium asztal 26.900 Ft-tól.
Szeged. Szatymazl u. 2/B.
Tel.: 62-476-876. (24280678)
• ANTIK bútorok, régiségek, tollnemüt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre
is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62-489-603.
(23976552)

Ili
mm-ig

Kézzel írott önéletrajzokat

„Pénztáros

|

024381390"
|
jeligére a Sajtóházba
kérjük a u g u s z t u s l - i g .

KÜLÖNLEGES MERETEKBEN
CSIPKÉZETT HULLÁMOS
VAGYAKÁR FAMINTÁS

MÉRETRE VÁGVA IS I

0621541-770
7

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep. 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)
• VAKOLÁSHOZ k i v á l ó ,
régen oltott mész, zsákolva
eladó, gyálarét, Deli K. u.
4., 62-427-034. (24381730)

(24078021)

A pályázati kiírás teltételeiről
érdeklődni lehet
a 68-466-001.
68-466-002 telefonszámon
Spániel Józsefne dr
c. főjegyzőnél
és Hupucziné Györki Julianna
aljegyzőnél.
ommutt

• KIS testű keverék, 2 - 3
hónapos foxi jelegű szuka
kutyus gazdiját várja. 70289-09-20. (24381870)
1 O Gépjárművezető-képzés
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a .
Szeged, Bihari 29. 62-492682.

(23976887)

3 Kft.
AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
szomélygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat
MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!
- Részletfizetés

KERES
SZEGED TERÜLETÉRE.
BÉREZÉS:
alapbér + teljesítménybér.

Jelentkezés, időpont-egyeztetés:

- Diákkedvezmény
- Számítógépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermek,

a

Szeged, Londoni krt. 10.
Telefon: 62/426-433

S
I

1 1 Gép, szerszám

(23976804)

wmmmm

ijtjíb
nagykereskedelmi értékesítése

Bari« Papír Kft«
Szeged, Irinyi J. u. I.
T: 61-414-777, I.: 426 370
Kérje 1003-as katalógusunkat
vevőszolgálatunktól
1
a 110-as, lll-ós melleken.

• PENTELEI soron I. emeleti 52 rrf-es, erkélyes lakás
felújítva, üresen, sürgősen
6.300.000-ért eladó. 06-309-583-180, Szeged (24381181)
• SZEGED RÓKUSI, 68
nm-es,
2,5
szobás,
I.
emeleti panellakás eladó,
06-30-347-0500. (24381848)
• SZEGEDI 1,5 szobás, II.
emeleti erkélyes panellakás
zöldövezetben eladó, 0620-478-2728. (24280731)

2 1 1 Pénz, értékpapír

E-mail: p a p r r @ b a r a t . h u * wvrvr.barat.hu

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315-

A LEGKE0VEZ0B8 ARFOLYANON.
Nadix, Kárén u. 8. »1-4* 1-81«

22

Régiségek

(24381286)

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(23976773)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN és környékén eladó
házat, lakást keresek 3 M Ft
felett (Székely). Tel.: 0630-406-80-12. (24179591)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040 (24381675)

322.

(23976770)

16

Magánház

• CSALÁDI HÁZ (90 nm)
1470 nm parkosított telken
4.800.000-ért sürgősen eladó, 62-289-601, 06-3094-36-287.
(Öttömös)

1 7 Mezőgazd. gép
• TZ-4K 14-es traktor
tartozékaival eladó. 62-246167, este. (24381695)

18

• KÁPOSZTAGYALU, szőlőzúzó eladó. Érd.: 62-242383,
Flódmezövásárhely.
(24380750)

Mónira rendelhető:
2003. július 31., csütörtök, 17.00-18.00',
Kristály Palika, Sleged, ióieel A. sgt. 4.
2003. augusztus 1., péntek, 8.00-09.00",
Kristály Patika, Szeged, József A. sgt. 4.
Sít. Dámján Patika, Szentes, Sima F. u. 42., 12.00-13.00

m

Motorkerékpár

• PUCH Maxi S, 50 cm 3 es,
ezüst
metál
színű
kismotor megkímélt, kiváló
állapotban eladó. Irányár:
50 E Ft. Tel.: 62-210-726
Makó. (24380900)

15

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

előfizető-szervezőket

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.

- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés

E G Y E D I MÉRETREI T Ö K É L E T E S V E D E L E M M I N D E N SÉRVREI
Információ (levélcím): Spran; Kft, Pilisborosjenó, Fö út 3 , 2 0 9 7
U T U s : 06-26-336-122 és 2 6 - 3 3 6 - 3 2 2 . E-mail: spranz.Wt®mail.datanethu

A DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ

(23976771)

1 4 Könyv

Gazdit keres

HA SÉRVE VAN,l kIx
ORDUUON A >RAHZ NÉMET CÉGHEZ,
AMELY 80 ÉVE SPECIÁLIST! IA LÁGYÉN-, HEREIS HASI
HASI SÉRVEI
SÉRVEK ELLÁTÁSÁNAK!

Álláshirdetés

• EGYETEMET v é g z e t t
angol-orosz nyelvtanár üzleti levelek megírását, fordítását, tanulók korrepetálását vállalja. Érd.: 242-383.
Hódmezővásárhely (24280715)

M M i VALOMVALTAS MBBI
9

SPRANZ sérvkötők (60),
haskötők kedvező áron!

Mezőhegyes város
címzetes főjegyzője
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi
hatósági ügyek
döntésre való szakmai
előkészítése
munkakör betöltésére.

DÉLMAGYARORSZÁG

• HULLÁMPALA (azbesztmentes)
B 250
Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, cement,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. (24280675)

Egészségügy

PÁLYÁZAT

70-381-49-12

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Sze-

Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.

Oktatást vállal

ZÁRTSZELVENYEK

könyvelői
és számítógép-kezelői
ismeretekkel.

is)

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

CSŐ és VAS

PÉNZTÁROST

(üzenetrögzítő

Apróbörze

SZEGED BAKAY NÁNDOR U. 29.

(24380743)

• FUVAROZÁSI vállalkozás
szegedi helyismerettel, B. C,
E
jogosítvánnyal,
BÁF
szaktanfolyammal, 2 éves
gyakorlattal, erkölcsi bizonyítvánnyal, sofőrt keres
Saját kézzel Irt önéletrajzot
a 'MIAMI* 6701 Pl 226-ra
Várjuk. ( 2 4 3 8 1 1 1 4 )

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

(24381694)

Kereskedelmi kft.
keres gyakorlattal
rendelkező

KEDD, 2003JÚLIUS 29.

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(23976952)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS.
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (23976767)

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGKÁD MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT ŐSZI
OKJ-S KÉPZÉSI
PROGRAMJAI:

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23976548)

-

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel. 06
30 9457 577 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (23976557)

-

ügyintéző
-

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén Is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)

Külkereskedelmi
üzletkötő
Adókedvezmény,
részletfizetés!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62-425-805,
9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
g
lajstromszám: 0010,
OKÉV nyilvántartási
szám: 07-0065-02.

26

Üzlethelyiség

Szeged belvárosában
frekventált helyen,
földszinten, 270 nm-es

IRODA KIADÓ,
részben vagy egészben.
(Pénzintézetnek is „
megfelelő).
Érd.: 20-9428-227. í

(23976693)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401 318 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)
• TÁRSAHÁZAK műkő és
betonlépcsö cseréjét, pótlását, gumlrozását vállaljuk.
06-70-235-19-31, 62-266826 Szeged. (24381534)

25

Tanfolyam

• SZEMÉLY- és vagyonőr
szakképesítést
adó, 360
órás
tanfolyam
indul
Szegeden a Deák F. utca
22. szám alatt szeptember
1-én, 8 órakor, fegyverismereti
vizsgával,
vagy
fegyverglzsga nélkül. Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésüket
elősegítjük Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután) Latencia
Oktatási Stúdió. Akkreditált
felnőttképzési
Intézmény.

Szeged belvárosában
forgalmas helyen,
irodaházban
I
8, 13 és 27 nm-es |

irodák kiadók.
Érd.: 2 0 - 9 4 2 8 - 2 2 7 .
27

(24280518)

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

(24481915)

23

Vállalkozás

• SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem.
Érdeklődni
a
kővetkező telefonon: 0 6 - 1 302-42-77.
Budapest.

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

Szakképzés

Légy az ELSŐK

Közlemény

Külkereskedelmi
ügyintéző

-

• I N G Y E N ÜVEGEZÉS!
S Z I L Á N K 1 Már AB-Aegonos lakásbiztosítással rendelkező Ügyfeleinknek is!
Szeged, Teréz u. 42. T e L :
4 2 5 - 5 5 5 (24381770)

(23977052)

Idegenvezető
Protokoll-ügyintéző

-

• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)

• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.

Idegenforgalmi
menedzser
Idegenforgalmi

közt!

ÚJ KÉPZÉS A VASVÁRIBAN

A SZEGEDI VÍZMŰ RT. IVÓVÍZHÁLÓZAT-ELLENŐRZÉSI MUNKÁKAT VÉGEZ 2003. július 28,-augusztus 1. között Szegeden
a Tompasziget, Gyálarét, Szentmihály, valamint Újszeged, Alsó kikötö sor Szöregl út-Légiós utca által körülhatárolt területen üzemelő ivóvízvezeték-hálózatokon.
A hálózat-ellenőrzés során (munkanapokon 22-03 óra kőzött) az
érintett városrészek területén átmenetileg nyomáscsőkkenés következhet be és a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy 22 óráig vételezzenek a szükségletnek megfelelő ivóvizet. A vezetékhálózat-ellenőrzés befejezését követően rövid Időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség. Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett
időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak.

Az országban csak 7 iskolában, a dél-alföldi régióban
kizárólag a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolában indul 2003. szeptemberétől

az integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense
(call center)
iskolarendszerű (OKJ) középfokú szakképesítést adó,
1 éves képzés, nappali tagozaton.
Nyflt nap: 2003. augusztus 8., 14 óra (az iskolában)
Jelentkezési lap az iskola titkárságán (Szeged, Gutenberg u. 11.)
kapható, vagy az iskola weblapjáról letölthető.
¡5

További információk: Tel.: 62-425-322
8
http://www.vasvari.hu
OM azonosító: 029784 • OKÉV regisztrációs szám: 06-0033-02
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.

Ha Ön most
apróhirdetését
napilapunkban

HÁROM
alkalommal
megrendeli, a

NEGYEDIK
megjelenést
ajándékba kapja.

A részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-ös
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.

10« V
Napilapjainkban feladott hirdetésével
Ön a szegedi állatmenhely
építéséhez
is hozzájárul
10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt.
I 1998006-06289010-1OOOOOOI

SZOMBAT,

• H I R D E T É S »

2003. JÚLIUS 26.

13

Gyászközlemények

SZTNFCJ)
i/i.hi/i i ir omitios l i i K i i ^

GYÁSZHÍR

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
küzdöttél, de győzött az elmúlás. Elfeledni téged soha nem lehet, örökre szívükbe zárjuk
emlékedet."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan
tartó szenvedés után
NAGY ZOLTÁNNÉ
SZURMAI ROZÁLIA
életének 63. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása július 31-én, 13 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, Édesapánk, tatuskánk,
RÁCZ RUDOLF
dolgos életének 79. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. augusztus
5-én (kedden], 10 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család
„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába hull, bár
még szólná] hozzám, szívem szakad meg, hogy itthagytál."
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem,
MATULA ISTVÁN,
volt szegedi lakos 56 éves korában, súlyos betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. augusztus l-jén, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett keresztanyánk,
MOLNÁR MAGDOLNA
72 éves korában elhunyt. Július
31-én, 10 órakor búcsúzunk Tőle a Mórahalmi temetőben.
02«8,8»8
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BALÁZSFI ISTVÁN
nyugdíjas tanár
életének 78. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése az
Alsóvárosi temetőben július 30án, 15 órakor.
o,«.,»
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,
NAGYIVÁN KÁROLY
75 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én, 11 órakor lesz
a Dugonics temetőben.
Gyászoló családja

nnigiui

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
CZINA GYÖRGY
42 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése július 31-én, 14
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló család
119,14X10(10

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér és rokon,
ZSEMBERI JÁNOS
hosszú, súlyos betegségben, 76
éves korában elhunyt. Temetése
július 31-én, 17 órakor lesz a
Dóci temetőben.
Gyászoló család, Dóc

094481482

'

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér és rokon,
VESZELKAIMRÉNÉ
BORBOLA ETELKA
hosszan tartó, súlyos betegségben, 88. évében elhunyt. Temetése júhus 31-én, 11 órakor lesz
a Sándorfalvi feiső temetőben.
Gyászmise előtte 10 órakor a
templomban.
Gyászoló család, Sándorfalva,
024481989
Szeged

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖKRÖS ISTVÁN
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, jó barátoknak,
szomszédoknak, akik
KÉRÉSZI JÁNOST
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló élettársa
024381228

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KERESZTES JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
02438,088
Gyászoló család
Köszönetet mondok azoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik Édesanyám,
TAKÁCS ISTVÁNNÉ
TEINER ROZÁLIA
temetésén megjelentek, gyászomban osztoztak.
Leánya: Takács Erika
024481904

'

MEGEMLEKEZES
„Napsugár voltál életünkben, mely átölel
és simogat. Egy éve már, hogy virágunk díszíti sírodat. Míg élünk, csillagként ragyogsz felettünk. Drága jó férjem, édesapánk, nagyapám, soha nem feledünk."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
KÖRMENDI SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.
Bánatos felesége, gyermekei
és egyetlen kisunokája
„A múltba visszanézve valami fáj. Valakit
keresünk, aki nincs már. Itthagytál álmot, vágyat és terveket. Itthagytad szerető szüléidét, húgodat, nagyszüleidet, barátaidat, tanáraidat, osztálytársaidat."
Fájó szívvel emlékezünk
ÖRDÖGH LACIKA
halálának 1. évfordulójára,
20. születésnapjára.
Szülei, kishúga, nagyszülei
„Elmentél közülünk, el sem búcsúztál,
hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj."
KMELLÁR BÉLA
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja

„Aki nekem mindenem volt
egész életemben, aki soha nem
bántott, csak becézgetett engem.
Jaj, de jó volt régen, most árva vagyok, hol van most jó apám a Te
ölelő két karod."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, testvér és rokon,
ID. SZALAI ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Körte u. 2.
szám alatti lakos 76. évében, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 30-án, 9 órakor
lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló család, Kiszombor,
Hódmezővásárhely

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, apa, nagyapa,
KOSAHUBA JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Révai u. 3.
szám alatti lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése 2003. július
31-én, 13 órakor a katolikus temető ravatalozójából az unitárius temetőben lesz.
Gyászoló család

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
FEJES IMRE,
Hódmezővásárhely, Rárósi u. 14.
szám alatti lakos türelemmel viselt betegség után, 52 éves korában elhunyt. Temetése július 30án, szerdán, fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
A gyászoló család,
Hódmezővásárhely
02«8i906
és Nagymágocs

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik szerettünk,
JUHÁSZ-NAGY ANTAL
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet a szociális otthon dolgozóinak odaadó munkájukért.
Gyászoló család

Andrew Lloyd Webber-Tim Rice:
JÉZUS K R I S Z T U S S Z U P E R S Z T Á R rockopera
a Musical Színház előadásában
(Augusztus 1., 2., 3. Esőnap: augusztus 4.)
Különösen emlékezetes lesz Szeged szániára ez a három augusztusi este, hiszen 17 éve
volt az ősbemutatója a műnek Magyarországon, és a Musical Szinház épp ekkor fogja
ünnepelni megalakulásának 5. évfordulóját.
*
2003. augusztus 8.
U K R Á N VIRSKY T Á N C E G Y Ü T T E S
Az alapító nevét viselő, idén 66 éves társulatot úgy ismeri a világ táncszerető közönsége,
mint amelynek minden műsora egyszerre emelkedett és romantikus, szenvedélyes és
látványos.
A ragyogó kosztümök, a szólisták kitűnő táncos képzettsége, akrobatikus tudása és
művészi kifejezőképessége, valamint a női és férfi karok tökéletesen koordinált mozgása
párosul a darabok népi bölcsességet, humort és optimizmust sugárzó tartalmával.
Az együttes negyven éve maga képzi az utánpódást, a legjobb gyermektáncosok részesei
a műsornak, fantasztikus sikert aratva minden színpadon.
Az idei évi műsor a tavalyi legsikeresebb számok mellett új meglepetéseket is tartogat.
A társulat ismert és új számainak magyarországi nézői bizonyára egyetértenek majd az
együttest több mint húsz éve irányító M. Vantukh véleményével:
„A néptánc, ez az önmagában is csodálatos és izgalmas világ, mindig megtalálja az utat
az emberek szívéhez."
*
2003. augusztus 9.
M O N T S E R R A T CABALLÉ ÁRIAEST
Montserrat Caballé egyike azon operaénekeseknek, akiknek dala a slágerlistákra is
felkerült. Freddie Mercury, a Queen együttes egykori énekese nagy rajongója volt
Caballénak.
Később közeli barátok lettek, és a közösen elkészített Barcelona c. albumra olyan dalok
kerültek fel, amelyek szövegét mások mellett Tini Rice írta. Az album címadó dala
világszerte számos slágerlistán előkelő helyet foglalt el, új rajongókat szerezve
ezzel az opera műfajának.
Vendégtenor Kiss B. Atilla.
Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Gyüdi Sándor.

SZENTES

Információ: jegyiroda (6720 Szeged, Kelemen u. 7.)
62/554-713.554-714,554-715,554-716,554-717
N y i t v a tartás: h é t f o n 1 3 - 1 7 , k e d d - p é n t e k 1 0 - 1 7 , s z o m b a t

10-12.

GYÁSZHÍR
Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BUBORI PÉTERNÉ
BADÁR JULIANNA,
Szentes, Dr. Négyesi L. u. 15. sz.
alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése július 30-án,
szerdán, 14 órakor lesz a Szeder
temetőben.
Gyászoló családja,
Szentes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ÖZV KUKEL
MIHÁLYNÉ
BESE PIROSKA,
Szentes, Vécsey K u. 26. sz. alatti
lakos 84 éves korában elhunyt.
Temetése július 30-án, szerdán,
12 óra 30 perckor lesz a Szeder
temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

„Messze mentem, nagyon
messze, ahonnan már visszaút
nincsen. Beteg voltam, de nem
búcsúztam, elmentem. Azt
gondoltam, meggyógyulok, de
a halál könyörtelen volt, ezért
el kellett indulnom. Búcsúzom
így mindenkitől, akit ismertem
és szerettem: Isten Veletek!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NAGY JÁNOS,
Nagymágocs, Mátyás u. 45. sz.
alatti lakos 69 éves korában,
rövid, súlyos betegségben július
25-én elhunyt. Temetése július
30-án (szerdán), 10 órakor lesz
a Nagymágocsi temetőben.
„24M,,,,
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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„Két fáradt kezét a munka megtörte, az étel minden vihara törte, az élet minden vihara gyötörte, de ő soha nem panaszkodott."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik
drága édesanyánk,
ÖZV KISS SÁNDORNÉ
hamvasztásos búcsúztatásán
megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ vezetőségének és a 147-es ABC kollektívájának.
A gyászoló család
N-IAA a i m A

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy nagyapánk,
SPANG GYULA,
Oföldeák, Béke u. 15. szám alatti lakos 75 éves korában, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése
július 30-án, szerdán, 15 órakor
lesz az Oföldeáki temetőben.
Gyászoló unokája, unokaveje
és dédunokái

MEGEMLEKEZES
„Éltél, ahogy kellett - vagy ahogy
lehetett -, most az örök béke ölel
át és a végtelen szeretet."
Fájó szívvel emlékezünk
SÁHÓ IMRE
(Öcsi)
halálának 10. évfordulójára.
Szerető felesége, leánya, veje,
két kisunokája, testvérei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JESITY TAMÁST
utolsó útjára elkísérték, sírjára a szeretet virágait helyezték,
gyászunkban osztoztak. Köszönjük a részvéttáviratokat,
az együtt érző szavakat.
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,
Május 1.u. 31. Tel.: 60/482-325
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó,
Megyeház u.1. Tel.: 211-347
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

Tisztelt Hirdetőink!
Gyásxközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 őréig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

ELELMISZER-RAKTARHAZ KFT.
S z e g e d . V á s á r h e l y i P. u. 3-5.

680 g
680 g
565 g
11
670 g
300 g
680 g
400 g
600 g
70 g
21

Sárgabarackbelőtt (Sámson)
Felezett szilvabefőtt
Darabolt ananász
10% ecet
Kovászos uborka
Melegszendvicskrémek
Vegyes vágott savanyúság
Sárgaborsó-főzelék
húspogácsával (Szepa)
Sárgabarackíz (EKO)
Gluténmentes pástétom
3 ízben
Pepsi Cola

99
139
129
89
115
189
99

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

171/kg
629/kg
145/kg

199 Ft
2 1 5 Ft

497/kg
358/kg

66 Ft
199 Ft

942/kg
99/1

TÖRZSVÁSÁRLÓI K Á R T Y Á R A T O V Á B B I KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

145/kg
204/lcg
228/kg

TSptskártya az
üzletben
váltható

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.
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" S P O R T "

Fehérvári Vince az atlantai vb-n ausztrál színekben indul

Minden esélyt megragad

Kiszállt a névadó MÉH
teljesen váratlanul nem hoszszabbította meg a támogatói
szerződését a MÉH Rt. a szegedi
férfi szuperligás együttesnél. A
csapatot ennek ellenére nem fenyegeti anyagi probléma.
Két év alatt a hazai porondon
mindent elértek a szegedi férfi tekések. Tisza-parti szempontból
világ- és hazai bajnoki címek jellemezték az egyéni versenyeket,
akár a junior, akár a felnőtt korosztályt néztük. Ezenkívül csapatszinten két szuperligás elsőség, valamint Európa-kupa második, Világkupa-hatodik hely ta-

lálható még a Szeged TE elmúlt
évekbeli eredménylistáján. A sor
remélhetőleg az újabb szezonban
is folytatódik, ám már a korábbi
névadó, a MÉH nélkül.
- Két igen sikeres esztendő
után teljesen váratlanul ért bennünket, hogy a MÉH Rt. nem
hosszabbította meg a június
30-án lejárt szerződését - nyilatkozta lapunknak Karsai Ferenc,
a tekecsapat elnöke. - Sajnos, ezt
velünk csak július 15-én közölte
Szabó Jenő, a támogató cég elnök-vezérigazgatója. Az elmúlt
két év hihetetlenül korrekt kapcsolatban telt el, ezért is lepődtünk meg alaposan a bejelentés
hallatán. Főleg azért jött hirtelen
ez a hír, mert még a záró összejövetelen is a további támogatásá-

ról biztosított bennünket Szabó
úr. Szerencsére az önkormányzat, valamint a további támogatók révén a megszokott szerény,
de nyugodt körülmények között
készülhetünk a bajnoki címvédésre, valamint arra, hogy a
Vk-ban a döntőbe, azaz a négy
közé kerülésre.
Az együttes július 24-én kezdte
meg az edzéseket, az első nemzetközi felkészülési mérkőzését
pedig augusztus 15-én játssza a
megerősödött szerb-montenegrói Zenta ellen. A csapatot egyelőre Szeged TE-nek hívják, ám a
vezetők nem zárkóznak el attól,
hogy egy esetleges névadó jelentkezése esetén felvegyék az új támogató nevét.
M.J.

Prok Bea: megtaláltam a sivatagban az oázist

Másodszor igazolt el
KÉZILABDA

Fehérvári Vince mindent elkövet, hogy Athénban rajtolhasson.

KAJAK-KENU
Fehérvári Vince, a Démász-Szeged egykori kajakosa továbbra is
bízik abban, hogy ausztrálként
állhat rajthoz az athéni olimpián.
Hét világbajnoki cím és egy csomó egyéb érem. Nem semmi.
Fehérvári Vince, a Démász-Szegedi VE egykori kajakosa kicsiny hazánkban mcdálhalmozó
volt. Azt azonban tudta, hogy
kétszázas menőként - mivel ez
a szám nem része az ötkarikás
játékoknak - magyar színekben
nem igazán van esélye arra,
hogy egy olimpiára eljusson.
Ezért döntött úgy még tavaly,
hogy hazát cserél, belevág az ismeretlenbe. Ausztrália volt az
úticélja. A hétvégi második szegedi válogató lenne az utolsó lehetősége, hogy magyarként indulhasson az atlantai világbajnokságon. Ám ő nem tér haza
erre az eseménvre.
- igaz, nogy nem megyek Szegedre, de azért ott leszek Atlantában, a vb-n - nyilatkozta telefonon a jelenleg a Sydneytől északra hetven kilométerre fekvő kis-

városban, Central Coastban élő
Fehérvári. - Az itteni válogatót
megnyertem, idén nem versenyeztem magyar színekben, így
kétszáz méteren KI-ben és
K2-ben startolok az USA-ban.
Sajnos, csak egy, Ausztráliában
töltött év után kérhetem meg az
állampolgárságot, ez pedig szeptemberben jön el. így is csak abban a kivételes helyzetben juthatok állampolgársághoz, ha a
sportág ismert egyéniségei közül
nagyon sokan és rettenetesen
akarják majd, hogy ausztrál legyek.
Fehérvári elmondta, hogy ha
megkapja az áhított papírt, úgy
is csak minimális esélye marad
az athéni részvételre.
- Jövő májusban Lengyelországban rendeznek egy pótkvalifikációs versenyt, amelyen ötszázon az első két egység juthat még
el az ötkarikás játékokra. Egyelőre még nem töltöttem el Ausztráliában a megkívánt minimális
időt, a két évet, ám meg akarom
adni magamnak az összes sanszot, hogy teljesüljön az álmom,
az olimpiai kvóta. Ezért próbálok
meg mindent az állampolgárság
érdekében. Hamarabb is kijöhettem volna, de egyrészt szerződésem volt a szegedi klubbal, más-

részt jól éreztem magam otthon
- indokolta Athén szempontjából késeinek tűnő váltását Fehérvári.
A kiváló kajakos ugyan elkezdhetett volna egy számítógépes iskolát Sydneyben, de inkább a kemény tréninget választotta.
- Emellett edzői sulira is pályáztam, amely alatt nem csak
tanulni lehet, hanem edzősködni is. A következő éveket idekint
képzelem el. Sok hatás ért: a rengeteg utazás, az élmények, a tapasztalatszerzés, a kalandok a
pozitív, míg az egyedüllét, a
nyelvtudás hiánya, amely azért
már csökkent, a negatív oldalon.
Lassan kezdek rájönni, hogyan
működnek itt a dolgok, ráadásul
rendesek velem, többen is segítenek. Éppen most tudtam meg a
helyi, kilencven családot jelentő
magyar közösség központi telefonszámát, talán ezzel az információval is jelentőset léphetek
előre - tudatta velünk civil elképzeléseit Fehérvári. A kajakos a
végén megjegyezte: az iskolák
miatt szeptemberben, a vb után
a csendes, festői kisvárosból Sydneybe költözik. Talán a 2000-es
olimpia színhelye szerencsét hoz
neki 2004 kapcsán.
MÁDI JÓZSEF

Vitorlázórepülő-bajnokság kezdődik Szegeden
Elhunyt
Kubatovics Bronzérem a levegőben
Gyógyíthatatlan
betegségben,
52 éves korában elhunyt Kubatovics Lajos labdarúgó-játékvezctő. A kiváló sportember huszonhat esztendeje vizsgázott
szabályismeretből, s a kötelező
„szamárlétra"
megmászása
után nyolc évig bíráskodott az
NB III-ban. Megyénk valamenynyi településén ismerték, tisztelték és szerették a sportvezetők és a focisták egyaránt. Pályafutása során több mint ezer
mérkőzésen működött, közmegelégedésre. Mérhetetlen tapasztalatával önzetlenül segítette a kezdő játékvezetőket.
Kubatovics Lajos hamvasztás
utáni búcsúztatása augusztus
l-jén pénteken 14 órakor lesz a
tápéi temető ravatalozójából.

VITORLÁZÓREPÜLÉS
Rendkívül jó időjárási viszonyok
között 11 versenyszámban mérte össze tudását a magyar repülősport élvonala július 4-19. között a Magyar Repülő Szövetség
által Kecskemét-Matkópusztán
rendezett magyar vitorlázórepülő nemzeti bajnokságon. Alkalmanként átlagban 5 órát töltöttek a levegőben és 400 km fölötti
távot teljesítettek naponta a versenyzők.
A versenyen a Szegedi Repülő
Egyesület sportolói kitűnően
helytálltak. A standard kategóriában Szabó József a 3., Tamás Ferenc az 5. helyen, a szabad osztályban Mihók József a 4., Nagy

Sándor a 9. helyen végzett. Már
ezt az eseményt is a szombaton
Szegeden kezdődő verseny főpróbájának tartották a Tisza-parti
repülősök.
A hét végétől ugyanis rangos
vitorlázórepülő eseménynek ad
otthont a bajai úti repülőtér: augusztus 2-17. között az Alföld-kupa vitorlázórepülő verseny keretében mintegy félszáz
versenyző méri össze tudását. A
sportrendezvény házigazdája a
Szegedi Repülő Egyesület, amely
eddig minden esztendőben a
résztvevők legnagyobb megelégedésére szervezte meg az eseményt. Már a megnyitó óriási érdeklődésre tarthat számot, amelyen
bemutatókkal,
érdekes
programokkal várják a repülés
iránt érdeklődőket.

Prok Beatrix a szerelem miatt
hagyta el a Liss-HNKC kézilabdacsapatát. Ezt már mindenki tudja, most viszont arról is
kérdeztük: lesz-e folytatás?
Kedvesével, a kosaras Antanas
Vilcinskas a Soproni Ászokban,
ő pedig a Bécsújhelyben folytatja pályafutását.
Másfél hétig nem lehetett elérni
Prok Beát telefonon, mert barátja, Antanas Vilcinskas hazájában, Litvániában tartózkodott.
Tegnap, miskolci „főhadiszállásukon" pihentek, s végre sikerült
beszélgetnünk: Másodszor
hagytam el Vásárhelyt, mert
majd tíz éve, 1992-ben már szerepeltem az akkori együttesben.
Az egész pár hónapig tartott, elfogyott a pénz és csapat is. A
mostani gárda jó volt, remek közösséget alkottunk, az emberek
szerettek bennünket és a város is
nyugodt, csendes, kellemes hely.
A
legszebb
időszakomat
1994-től 96-ig Miskolcon töltöttem, a Honvéd Kórház színeiben; itt volt a családom, a barátom, ismertek és elismertek.
Amikor
búcsúzott
a
Liss-HNKC-től, még nem tudta:
folytatja-e a pályafutását. De akkor nem is azt tartotta fontosnak, úgy döntött, végre egyszer
nem a kézilabda lesz az első az
életében. Ezzel „történelmet írt",
hiszen szerelem miatt még senki
sem fordított hátat sportágának.
Neki sem kell, Antanas és Bea
ugyanis Ausztria felé kacsingattak - ez „felesben" sikerült.
- Eleve az volt a szándékunk,
hogy olyan helyre menjünk, ahol
mindketten játszhatunk. Nem
kérte, hogy hagyjam abba, mert
tudja, mennyire szeretem a kézilabdát. Persze, a legrosszabbra is
gondoltunk, s én úgy is vállaltam
volna, hogy vele tartok, ha le kell
mondanom a játékról. De erre
nem lesz szükség, mert megvalósult a tervünk: Antanas a Soproni Ászokban, én pedig a Bécsújhely együttesében folytatom a
pályafutásomat. Játszhatok, tanulhatok és dolgozhatok is - a
heti négy edzés mellett belefér.
Mindent csinálhatok, amit szeretek, el sem hiszem, hogy ennyi
jó történik velem. Vagyis nem
adok fel semmit, inkább most
nyertem meg mindent.

Sokan féltették, jó tanácsokkal
látták el, mondván Vilcinskas
biztos csak kihasználja, pár hónap ismeretség után nem lehet
ennyire tutira menni. De Prokszi
szerint nem az eltöltött idő
mennyisége, hanem a minősége
számít. Elismeri: ránézésre ijesztő lehet a .„Litván Ördögnek" is

VÁNDORLÁS
Bea Ózdon született, de nem
ez volt az egyetlen település
az életében - játékosként sokat vándorolt. Megfordult a
Borsodi Bányászban (Miskolc), a Kisvárdában, a Miskolci Kórházban, Budapesten
a Vasasban, a Győri ETO-ban
és legutóbb - igaz már másodszor - Vásárhelyen, a
Liss-HNKC-ben.
Most, kedvesével Vilcinskassal Sopronba költöznek a sportkarrier miatt. De talán
esetükben az sem mellékes,
hogy Sopron a hűség városa.

titulált kedves, mert magas, kosaras és tele van tetkóval - de jó
ember. Megismerkedtek és sok
közös vonást fedeztek fel egymásban. Ahogy Bea fogalmaz: ez
nem egy éjszakás kaland. Kibicnek semmi sem drága, máris az
esküvő időpontja felől faggatózom. Lefordítja barátjának a kérdést - angolul társalognak - ,
majd Antanastól érkezik a válasz: - Nem lesz ez egy kicsit korai? Ezzel arra is célozva, hogy
korábban „szét akarták dumálni" őket. Nem sikerült, mert:
- Olyan ez, mint amikor a sivatagban vagy, víz után kutatsz és
végre rálelsz egy oázisra - tudod,
hogy ott építkezhetsz. Furcsa,
mert amikor először meglátja,
felfedezi az ember az igazit, megijed attól, hogy az övé is lehet;
majd boldogság önti el, tudván,
az övé lehet. A múltunk, az eddigi tapasztalataink
segítettek
minket - és nincs annál csodálatosabb mikor megtalálod magadat egy másik emberben. Velünk
ez történt...
I M R E PÉTER

Prok Beatrix (labdával) ősztől már az osztrák Bécsújhely gárdáját
erősíti.

Fotó: Tésik Attila
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Ismét
Szegeden
a Tour
KERÉKPÁR
BUDAPEST (MTI)
Kedden immár 30. alkalommal
rajtol el a magyar országúti kerékpáros körverseny, a Tour de
Hongrie, amelyen 13 ország 106
versenyzője vesz részt.
A hétfői budapesti sajtótájékoztatón kiderült, hogy az idei
viadal egy prológból és öt szakaszból áll, mely alatt összesen
777 km-t kell teljesíteniük az indulóknak. Ahogy az a világ nagy
körversenyein megszokott, a legjobbak különböző színű trikókat
viselhetnek az etapok során. Az
összetettben élen álló a sárga, a
mezőnypontversenyben vezető a
piros, míg a „hegyek királya" a
kék trikót húzhatja magára.
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szigorú szabályai
szerint - mivel nem elég rangos a
verseny ahhoz, hogy profik is indulhassanak - a legjobb magyar
kerekes, Bodrogi László nem állhat rajthoz, de ott lesz a mezőnyben Szekeres Csaba, aki Olaszországhói hazaszerződött a P-NIVO Betonexpressz FTC-hez, sőt
ő a viadal egyik nagy esélyese.
Az utolsó etap befutója hagyományosan a budai várban, a
Nemzeti Galéria előtt lesz. Az
eseményről a Sport 1 mindennap
egyórás összefoglalót sugároz.
Feltétlenül meg kell említeni,
hogy a Tour de Hongrie, akárcsak tavaly, az idén is ellátogat
Szegedre. A kerekesek második
etapja rajtol a Csongrádi megyeszékhelyről - irány Békéscsaba.
A program, prológ: Veszprém,
3,5 km, egyéni időfutam; 1. szakasz: Siófok-Pécs, 166 km; 2. szakasz (csütörtökön,
lassú rajt
11.45, rajt 12 óra): Szeged-Békéscsaba, 187 km ; 3. szakasz: Füzesgyarmat-Miskolc, 185 km ; 4/a
szakasz: Miskolc-Kékestető, 115
km, hegyi befutó; 4/b szakasz:
Mátraháza-Kékestető, 3,4 km,
egyéni hegyi időfutam; 5. szakasz:
Gyöngyös-Budapest, 117 km.

•

Risztov Éva a nyaralás alatt Liló kutyával versenyez

Athén lehet az aranyváros?
ÚSZÁS
Berlin után Barcelonát is úgy
emlegethetjük, mint ezüstvárost. Legalábbis a vásárhelyi
származású úszóklasszis, Risztov Éva esetében. A tavalyi kontinensviadalon négyszer, a vasárnap véget ért világbajnokságon háromszor állhatott (el a dobogó második fokára. A tegnap
hazaérkezett az „Ezüstlány".
- Bár sejtem a választ, mégis
megkérdezem:
a berlini négy,
vagy a barcelonai bárom ezüst
az értékesebb?
- A mostani, a világbajnoki,
mert az európai klasszisok mellett
ott voltak a mezőnyben az amerikaiak, az ausztrálok, a japánok és a
kínaiak is - válaszolta Risztov Éva
útban Ferihegyről hazafelé az autóban. - Igaz, nekem ismét kontinentális riválisok jutottak, de
mégis csak más volt, amikor láttam, hogy a földkerekség minden
részéből állnak úszók a rajtkövön.
- Melyik számban érezte úgy,
hogy nagyon közel volt az áhított aranyéremhez ?
- A közvélemény 400 méter
gyorson várt tőlem sikert, s mikor
célba értem - megkönnyebbültem, nagy teher került le a vállamról. Igaz, „csak" a második helyen
végeztem, de úgy éreztem, mindent megtettem, hogy én legyek a
legjobb. És ez a fontos. Ezt követően kevesebb drukkal álltam a
oda többi szám rajtjához. Visszanéztem a versenyeket videóról, s
azt magam is láttam, hogy 200
méter pillangón nagyon jól sikerült a hajrám, a lengyel Jedrzejczak csak hajszálnyival nyert,
annyival, amennyivel magasabb.
Nem a tudás, a centik döntöttek.
- Az a különbség
várhatóan
Athénig sem fog eltűnni...
- Nem is erre számítok. A lényeg az, hogy a világon is ott vagyok a legjobbak között. 7brí
György
edzőmmel
tudjuk,
mennyivel vagyok lemaradva,
min kell változtatni, miben muszáj javulnom az ötkarikás játé-

Újpesti győzelem
A l a b d a r ú g ó N B I első f o r d u -

lójának záró találkozóján az Újpest Kovács Z. gólerős játékával
legyőzte a Debrecent.
ÚJPEST-DEBRECEN 3 - 1 ( 2 - f l )
Budapest, Megyeri út, 4 ezer néző. Vezette: Ábrahám.
Gólszerzők: Kovács Z. (10., 83.), Farkas
B. (25.), ill. Tamási (79.-öngól).
Kiállítva: Selymes (86. - Debrecen).
A nyitó forduló rangadóján a legutóbbi évad negyedik helyezettje
a harmadikat fogadta. A lilák
kispadján ezen a találkozón debütált Mezey György szakmai
igazgató.
A házigazdák remekül kezdtek,
a bajnokság titkos esélyesének
mondott debreceniek szinte a felező vonalat sem voltak képesek át-

lépni. Az újpesti nyomás a 10.
percben érett góllá: a 35. születésnapját ma ünneplő Urbán labdáját a tétovázó Eger mellől Kovács
Z. 16 méterről ballal a léc segítségével vágta a kapuba. Negyedóra
elteltével Farkas B. ugyancsak 16
m-ről és szintén ballal növelte csapata előnyét. Kénytelen volt bátrabbá válni a vidéki együttes, sikerült is néhány ígéretes helyzetet
kidolgozni, de Sumudica, Habi és
Sándor is hibázott, vagy Vlaszák
védett nagyot. A vendégek segítségére a házigazdák védője, Tamási
sietett: lábáról saját kapujába hullott a labda, öngól. Az egyenlítés
már nem jött össze, mivel Bükszegi remek kiszolgálását Kovács Z.
higgadtan értékesítette, 3-1.
Az Újpest holtversenyben a Békéscsabával vezeti a tabellát, míg
a Debrecen, a Zalaegerszeggel
együtt, a mezőny végén kullog.
SZ. L.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 30. fogadási heti nyeremények a jövedelemadó levonása után a következők. A totóban 13 plusz egy találatos szelvény 3 volt, nyereményük egyenként 1 millió 489 ezer 961 forint.
13 találatos szelvény 2 volt, nyereményük egyenként 483 ezer
231 forint. 12 találatos szelvény

87 darab, nyereményük egyenként 20 ezer 829 forint. 11 találatos szelvény 1118 volt, nyereményük egyenként 1621 forint. 10
találatos szelvény 7776 volt, nyereményük egyenként 388 forint.
A góltotóban 6 és 5 találatos
szelvény nem volt. 4 találatos
szelvény 10 volt, nyereményük
egyenként 6361 forint.
A totó helyes tipposzlopa: 2, 1,
X; 1, 2, X; 1,2,1; 1,2, 1,2; 2.

REFLEKTOR
AZ MI SZ-HEZ FORDUL AZ FTC
Az FTC Labdarúgó és Sport
Részvénytársaság igazgatósága
szerint a sporttörvénybe és kormányrendeletbe ütközik a Magyar Labdarúgó Liga elnökségének az a múlt hétfői határozata, amelyben megsemmisítette
a május 30-i FTC-Debrecen
mérkőzésen történt botrány
miatt az MLL fellebbviteli bizottsága által hozott döntést.
Emiatt az MLSZ-hez fordul azzal a kéréssel, hogy a döntést
semmisítse meg. Ha ez nem
valósul meg, akkor az rt.
ügyészségi felügyeleti vizsgálatot indítványoz, illetve bírósági
kártérítési per útján kívánja érvényesíteni jogait.

MENETELNEK AZ IFIK
Az Isztambulban zajló ifjúsági
férfi vízilabda Európa-bajnokságon nagyszerűen kezdtek a magyarok. A Merész András szövetségi kapitány vezette címvédő
együttes a csoportmérkőzéseken
Oroszországot 7-5-re, Hollandiát
14—6-ra, míg Franciaországot
12-4-re győzte le, így pedig százRisztov Éva (jobbról) nyakába háromszor akasztottak ezüstérmet Barcelonában. Fotó: Thomas Kienzle (MTI/AI'I százalékos teljesítménnyel jutott
a legjobb nyolc közé. A csapatban
a Kontavill-Szentesi VK-ból hár- Következik a pihenés ?
- Vasárnap, amint a 400 vegyes man szerepelnek: Somogyi Balázs
után becsaptam a célba, rögtön csapatkapitány, valamint Juhász
az eszembe villant - vége, meg- Zsolt és Németh Dániel.
Risztov Éva először 1990-ben, ötesztendősen találkozott Egérrel,
csináltam, boldog vagyok és jöhet
vagyis Egerszegi Krisztinával, akitől egy fürdődreszt kapott ajána lazítás. Otthon nyaralok Márté- MEXIKÓI DIADAL
dékba. A következő évben megtanult úszni, ekkor még Bán Sánlyon és Hódmezővásárhelyen - A mexikói labdarúgó-válogatott
dor foglalkozott a pallérozásával. A barcelonai tripla arany után,
ott leszek augusztus 20-án az nyerte a CONCACAF Arany-ku1993-ban is ellátogatott Hódmezővásárhelyre Krisztina királynő,
uszodaavatón - , a családommal, pát, miután a Mexikóvárosban 80
akkor - többek között - egy H U N feliratú versenysapkát hozott
a barátaimmal és a kutyáimmal ezer néző előtt lejátszott döntőneki. Ebben az esztendőben Egerszegi a Liszt Ferenc Ének-Zenei
töltöm majd az időt. Lilót most ben aranygóllal 1-0-ra legyőzte a
Általános Iskolában osztályfőnöki órát tartott és Évi édesanyja
kaptam anyuéktól, félórája isme- 23 éven aluli játékosokat szeremég arra is rávette csemetéjét, hogy megegye a spenótot - csukott
rem, de máris levett a lábamról. peltető Brazíliát. A harmadik heszemmel, kicsit undorodva, de lenyelte. Hiszen Egér ettől (is) lett
Elaludt, itt horkol mellettem a lyért: Egyesült Államok-Costa
olimpiai bajnok - mondták, valljuk meg füllentették neki.
kocsiban, - komolyan mondom, Rica 3-2. Az eddigi győztesek,
Eltelt tíz év. Az idén már ő tartott osztályfőnökit ott, ahol korábmindjárt megzabálom! Nagy
1991: Egyesült Államok; 1993:
ban Egér. Rajongóból példakép lett - s neki szurkolva, talán már
úszóversenyeket
is
rendezünk,
Mexikó;
1996: Mexikó; 1998:
csillog annak a kislánynak a szeme, aki miatta kezd el úszni...
amiben a másik kutyusom, a két- Mexikó; 2000: Kanada; 2002:
éves Mih is részt vesz majd.
Egyesült Államok; 2003: Mexikó.
kokig. A technikával, a gyorsa- tunk el számot, számokat, de az
- Athén után jöhet a harmasággal nincs baj, a fordulóimon is elképzelhető, hogy mind a né- dik jutalomkutyus ?
KÉZILABDA-TOBORZÓ
viszont akad javítani való, dina- gyet megtartjuk, erről még sokat
- Ez nem csak rajtam múlik - A KSZSE Szeged női kézilabdamikusabbra lenne szükség - eh- fogunk beszélgetni edzőmmel. halkította le alig érthető szintig a csapata toborzót hirdet az
hez pedig a lábat kell erősíteni.
Szeretek nyerni, s még nem ját- hangját - , hanem anyun és apun
1990-ben, '91-ben, '92-ben és
- Kis különbségekkel
kapott
szották nekem unalomig a Him- is. Azért mondom ilyen halkan, '93-ban született lányok részére.
csak ki, Athénra
megfordulhat- nusztvilágversenyeken. Az ezüst mert ők is itt vannak az autóban, A jelentkezőket kedden, szerdán
nak az arányok ? Mely verseny- is szép szín és rendkívül örülök a s nehogy meghallják: én szeret- és pénteken, 17.30-tól 19 óráig
számok lehetnek a favoritok ?
Barcelonában szerzett medálok- nék még egyet....
várja Pördi Péter az Etelka sori
- Minden lehetséges, hagyha- nak, de...
munkacsarnokban.
IMRE PÉTER

RAJONGÓBÓL PÉLDAKÉP

Másfél hét múlva rajt

Mezey György sikeresen debütált a lilák kispadján

LABDARÚGÁS
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A labdarúgó NB I/B őszi szezonja
augusztus 8-tól november 30-ig
tart. Az első nyolc fordulónak elkészült a napra, órára lebontott
műsora. Az FC Szeged a Balassagyarmat ellen kezdi, Dunaújvárosban pedig zárja az idényt.
1. forduló, augusztus 8. (péntek),
20 óra Bp. Honvéd-Diósgyőr. Augusztus 9. (szombat), 17.30:
Nyíregyháza-Hévíz, Bodajk-BKV
Előre, FC Szeged-Balassagyarmat;
18: Tatabánya-Szolnok; 18.30:
Dunakanyar-Vác-Kaposvár; 20:
Kecskemét-Pápa; Bp. Vasas-REAC. Augusztus 10. (vasárnap),
17.30: Dabas-Dunaújváros.
2. forduló, augusztus 23. (szombat), 16: DVTK-Szeged; 17.30:
Szolnok-Vác; Kaposvár-Honvéd,
Balassagyarmat-Dabas. Augusztus
24. (vasárnap), 17.30: Pápa-Tatabánya, Dunaújváros-Bodajk, BKV
Előre-Vasas, REAC-Nyíregyháza,
Hévíz-Kecskemét.
3. forduló, augusztus 29. (péntek), 20: Honvéd-Szolnok. Augusztus 30. (szombat), 17.30:
Nyíregyháza-BKV Bodajk-Balassagyarmat, Szeged-Kaposvár, Tatabánya-Kecskemét; 18.30: VácPápa; 19: Vasas-Dunaújváros.
Augusztus
31.
(vasárnap),
17.30: Dabas-DVTK, Hévíz-REAC.
4. forduló, szeptember 6. (szombat), 16.30: Tatabánya-Hévíz,
Szolnok-Szeged, Kaposvár-Dabas,
DVTK-Bodajk, BalassagyarmatVasas; 19: Kecskemét-Vác, 19.
Szeptember 7. (vasárnap), 15: Dunaújváros-Nyíregyháza; 16.30: Pápa-Honvéd, BKV-REAC.
5. forduló, szeptember 12.

(péntek), 19: Honvéd-Kecskemét.
Szeptember
13.
(szombat),
16.30: Nyíregyháza-Balassagyarmat, Bodajk-Kaposvár,Szeged-Pápa; 18: Vác-Tatabánya; 19: Vasas-DVTK, 19. Szeptember, 14.
(vasárnap), 16.30: Dabas-Szolnok, REAC-Dunaújváros, HévízBKV.
6. forduló, szeptember 17.
(szerda), 16: Vác-Hévíz, Tatabánya-Honvéd, Pápa-Dabas, Szolnok-Bodajk,
Kaposvár-Vasas,
DVTK-Nyíregyháza,
Balassagyarmat-REAC, DunaújvárosBKV 19: Kecskemét-Szeged.
7. forduló, szeptember 20.
(szombat), 16: Nyíregyháza-Kaposvár, Bodajk-Pápa, Szeged-Tatabánya; 19: Vasas-Szolnok,
Honvéd-Vác. Szeptember 21.
(vasárnap), 16: Dabas-Kecskemét, BKV-Balassagyarmat, REAC-DVTK,
Hévíz-Dunaújváros.
8. forduló, szeptember 26.
(péntek), 19: Honvéd-Hévíz.
Szeptember 27. (szombat), 16:
Tatabánya-Dabas, Szolnok-Nyíregyháza,
Kaposvár-REAC,
DVTK-BKY B.-gyarmat-Dunaújváros; 19: Kecskemét-Bodajk,
Vác-Szeged. Szeptember 28. (vasárnap), 16: Pápa-Vasas.
9. forduló, október 5.: Hévíz-B.-gyarmat,
NyíregyházaPápa, Vasas-Kecskemét, BodajkTatabánya, Dabas-Vác,
Szeged-Honvéd,
BKV-Kaposvár,
Dunaújváros-DVTK,
REACSzolnok.
10. forduló, október 12.:
DVTK-B.-gyarmat, Szeged-Hévíz,
Honvéd-Dabas, Vác-Bodajk, Tatabánya-Vasas, Kecskemét-Nyíregy-

háza, Pápa-REAC, Szolnok-BKy
Kaposvár-Dunaújváros.
11. forduló, október 19.: Nyíregyháza-Tatabánya, Vasas-Vác,
Bodajk-Honvéd, Dabas-Szeged,
Balassagyarmat-Kaposvár, Dunaújváros-Szolnok, BKV-Pápa, REAC-Kecskemét, Hévíz-DVTK.
12. forduló, október 26.: Dabas-Hévíz, Szeged-Bodajk, Honvéd-Vasas, Vác-Nyíregyháza, Tatabánya-REAC, Kecskemét-BKy
Pápa-Dunaújváros, Szobiok-Balassagyarmat, Kaposvár-DVTK.
13. forduló, november 2.: Nyíregyháza-Honvéd, Vasas-Szeged,
Bodajk-Dabas, DVTK-Szolnok,
Balassagyarmat-Pápa, Dunaújváros-Kecskemét, BKV-Tatabánya,
REAC-Vác, Hévíz-Kaposvár.
14. forduló, november 9.: Bodajk-Hévíz, Dabas-Vasas, Szeged-Nyíregyháza,
Honvéd-REAC, Vác-BKY Tatabánya-Dunaújváros, Kecskemét-B.-gyarmat,
Pápa-DVTK, Szolnok-Kaposvár.
15. forduló, november 16.: Vasas-Bodajk, Nyíregyháza-Dabas,
Kaposvár-Pápa, DVTK-Kecs kémét, Balassagyarmat-Tatabánya,
Dunaújváros-Vác, BKV-Honvéd,
REAC-Szeged, Hévíz-Szolnok.
16. forduló, november 23.: Vasas-Hévíz, Bodajk-Nyíregyháza,
Dabas-REAC, Szeged-BKV Honvéd-Dunaújváros, Vác-Balassagyarmat,
Tatabánya-DVTK,
Kecskemét-Kaposvár, Pápa-Szolnok.
17. forduló, november 30.: Nyíregyháza-Vasas,
Szolnok-Kecskemét, Kaposvár-Tatabánya, DVTKVác, Balassagyarmat-Honvéd, Dunaújváros-Szeged,
BKV-Dabas,
REAC-Bodajk, Hévíz-Pápa.

MAROS-KUPA-EREDMÉNYEK
A makói Maros-kupa kispályás
labdarúgótorna 3. fordulójának
eredményei, 35 év alattiak:
Sport-Mix-Déligyümölcs
0-0,
Dinamó-Ráday-Kiss és fiai Kft.
3-0, Posta-FF Johnny Walker
l - l , Batida-AS Coma 3 - 2 ; 35 év
felettiek: Posta-Tűzoltók l - l ,
Posta-Spartacus Nők 5-2, Spartacus
Nők-Sport-Mix
1-6,
Sport-Mix-Tűzoltók 4-1.
UTÁNPÓTLÁS-KERETEK
Kihirdették a különböző utánpótlás korosztályokban világversenyeken induló kézilabda-válogatott keretek névsorát. A junior
fiúknál a Pick Szegedből Vadkerti
Attila, Nagy Levente, Józsa Máté
és Földi Péter, az ifjúságiaknál
pedig Sutka Norbert kapott meghívót. A junior lányoknál pedig mint arról már beszámoltunk - a
Szabó Valéria és Jenőfi Katalin
képviseli a Liss-HNKC színeit.
FESZTIVÁL-KUPA
Az Első Magyar Kenderfonó Rt. tanácstermében rendezték meg a
Fesztivál-kupa és a Dukai Emő
asztali-labdarúgó
emléktornát.
Végeredmény, Fesztivál-kupa: 1.
Szathmári Károly (Vác), 2. Takács
Zoltán (Komló), 3. Szili Balázs (Szigetszentmiklós), 4. Dávid László
(Szeged ALC); Dukai-emléktorna:
1. Najror Zoltán (Szeged ALC), 2.
Szekér Antal (Szigetszentmiklós),
3. Puskás László (Debrecen), 4.
Csánki Csaba (Budapest).
ELŐKÉSZÜLETI MÉRKŐZÉS
Ma 17.30-kor a Szegedi VSE labdarúgócsapata a Tisza Volán Focisuli U19-es együttesével mérkőzik
a vasutas-pályán. Az SZVSE eddigi
barátságos mérkőzéseredményei:
SZVSE-FC Szeged 0-11, - T V
U19 4-1, -Kiskunfélegyháza 3-2.
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Víz alatti világ
méteres víz tetején - territóriumát féltő, harcias
süllő tört fel a mélyből. Kifeszített úszókkal-kopoltyúfedőkkel, halványsávos-fehéres színét pillanat
alatt izzó óezüstté váltva rontott a félig alvó csukának - az ijedten ugrott odébb, nem sokkal később
pedig, amikor elhbegett mellette egy embernél
hosszabb, márványfoltos harcsa, halálos rémület
töltötte el. Némán jött a harcsa, bagoly repül ily
zajtalan, semmi suhogás, mely a süllőt már elindulásakor jelezte, a mélyben fújtatva turkáló dévérek, a vándorkagylókat hangosan (akár vaddisznó a kukoricát) ropogtató pontyok zajongásáról
nem is beszélve. Áramlásérzékelő
oldalvonalával
is csak néha-néha, ki-kihagyva érezte a csuka a
harcsát: lopakodó bombázót a radar. - Aztán sekélyedni-világosodni kezdett a víz, közelítő hullámmoraj, hullámok és halak összekeveredő
zaja,
millió küsz vibrálása, kergetóző-iramló karikakeszegek. Árnyékok jártak-keltek a tófenéken: fönn,
az égen jöttek-mentek a madarak, fellegek. A csuka megkönnyebbült, elhagyta már a mély vizet,
mindjárt itt a tó innenső oldala - és valóban, a
nádköteg nemsokára zátonyra futott a parttal párhuzamos, tőle másfél kilométernyire a vízből kiemelkedő, csiga- és kagylóhéjak borította, hullámzásdöngölte-szélfútta
homokpadon.
Egynegyede
szárazra került, mintegy háromnegyed része vízben maradt.

- Amint távolodott a nádköteg a parttól, úgy haladt vele a csuka a nyílt vízre. Már nem vörösszárnyú keszegek rajzották körül - hátuk zöld, pikkelyzetük arany -, hanem lila hátú, nikkelesen
fénylő küszök. Enyhe szél libegtette a nádköteget
- emelkedett-süllyedt,
emelkedett-süllyedt a szelíd-lapos hullámokon, emelkedett-süllyedt,
emelkedett-süllyedt a csuka. Három-négy méteres, hűvös-vaksötét mélységek fölött lebegett el a nádköteg. A korábban még határozott
mustrSzatú,
élénkzöld-rézszín ragadozó ekkorra rég fehérbronzosra változott, mintázata elhalványodott. A küszöket - melyek teleikrázták a nádköteg víz alá
süllyedt hányadát - balinok kergették, ezek is rablók, hatalmas loccsanásokkali nem mozdult a
csuka, szinte a nádköteg aljához tapadt. A batínok
egyike hirtelen az úszó sziget felé kezdett evezni,
a csuka lassan hátrált - kipattanni kész rugó -, ám
a bálin irányt váltott, a nádköteg is fordult némileg, és nem történt semmi. Az egyik éjjel - épp repülőgéproncs fölött lebegett el a nádköteg a négy-

Csapadékos idő

ISTEN ELTESSE!

FARKAS CSABA
Egyszer csak nagy nádköteget hozott a Balaton:
megfeneklett a parttal párhuzamos, tőle másfél
kilométerre lévő, csiga- és kagylóhéjak szegélyezte
turzáson. (Valahol, a túloldalon, gépek tépték-szaggatták a nádat, a szövevényes gyökérhálózat által elválaszthatatlanul összekötött nádszálak
alkotta, méter átmérőjű, négy méternyi hosszú,
vízen fekvő nádcsomót három nap és három éj
alatt szállította idáig az áramlás.) Egy nagy csuka
is átlebegett a túlparttól az innensőhöz a nádsziget
alatt, mely kitűnő búvóhelyet biztosított számára.

KEDD, 2003. JULIUS 29.

- Ott rabol egy csuka - mutatott egy horgász
(szeme előtt messzelátó) a nádköteg iránt. - Ez
nem is csukás hely, hogy kerül ide ?
- Nem t om - mondta Thakács.

MARTA, FLÓRA
A Márta keleti eredetű, és DélMezopotámiában a káldeusok
között már időszámításunk előtti ezer évvel használatban volt.
Ezen a nyelven jelentése: úrnő,
gazdasszony, de elterjedt a héber
nyelvben is, s a név hangulatának inkább ez utóbbi jelentése szomorú - ad kifejezést.
A virágok és a tavasz istennője
volt Flóra, akinek latin neve a
flos: virág szóból ered.
Többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid időre süthet ki a Nap. Sokfelé
számíthatunk eső, lápot, zwatai kialakulására. Megerősödik az északnyugati szél

A NAP VICCE
- Mit szólt a feleséged, amikor
hajnalban hazaértél?
- Egy árva szót sem! Azt a két
fogamat meg úgyis ki akartam
húzatni!

Sz«gMl
Hódmczovásarhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

TOLVAJOK HET VEGEJE
A hét végén Ásotthalom külterületén egy tanyáról 60 ezer forint
értékű szivattyút loptak el. Szegeden egy Ingovány utcai ház melléképületéből pedig tizenkét tyúkot vitt magával ismeretlen tettes.
Az eladó figyelmetlenségét használta ki az a tolvaj, aki egy szegedi
üzlet kasszájából emelt el mintegy
22 ezer forintot, úgy hogy az eladó
azt csak jóval később vette észre.
ZSEBESEK
Tetten értek egy zsebtolvajt szombaton a szegedi Mars téri piacon.
A zsebes pénztárcát és egy borítékot, benne 30 ezer forinttal akart
lenyúlni. A 22 éves madarasi férfit a sértett hozzátartozói a helyszínen tartották a rendőrség kiérkezéséig, ám a zsebes időközben
ismeretlen társának adta át a
megszerzett pénzt. A tolvajt a
rendőrség őrizetbe vette.
VÁLLTÁSKA A ZSÁKMÁNY
Ismét válltáska miatt törtek fel
egy gépkocsit Szegeden a Szabadsajtó utcában. A tettes betörte az
autó ablakát, majd elmenekült a
helyszínről. A táskában iratok és
70 ezer forint készpénz volt.
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Esküvői
üdvlövés

GIRESUN (MTI)

Tragikusan végződött egy esküvői üdvlövöldözés a törökországi
Giresunban: amikor a nagy vigalom közepette több vendég pisztolyokkal bodogan lődözni kezdett, egy golyó átlyukasztotta az
egyik széket és azonnal végzett
egy 58 éves férfival, egy másik
vendég, egy 69 éves férfi pedig
haslövést kapott. Egyelőre nem
tudni, hogy pontosan ki vagy kik
adták le a tragikus lövéseket.

Rabrekord
WASHINGTON (MTI)
Rabrekord született az Egyesült
Államokban: a fegyintézetekben
büntetésüket töltő amerikaiak
száma 2002-ben elérte a 2,1 millió főt. Az elítéltek előző évi számához képest ez 2,6 százalékos
emelkedést jelent - közölte az
amerikai kormányzat. Jelenleg
hetenként átlagosan mintegy
700 új elítélt kerül rács mögé az
Egyesült Államokban. 2002-ben
állami fegyintézetekben több
mint 1,2 millió elítélt bűnözőt
őriztek, további 150 000 szövetségi, és több mint 650 000 kommunális börtönökben töltötte
büntetését. 110 ezren fiatalkorúak börtönében raboskodtak.

Nincs ötös a lottón
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 30. heti lottónyeremények a következők:
Ötöslottó: telitalálatos szelvény nem volt, 4 találatos szelvény 50 darab volt, nyereményük egyenként 1 millió 297
ezer 657 forint, 3 találatos szelvény 5079 darab volt, nyereményük egyenként 13 ezer 526 forint, 2 találatos 150 ezer 119
darab volt, nyereményük egyenként 890 forint. Joker telitalála-

tos szelvény nem volt. Hatoslottó: 6 találatos szelvény nem
volt. 5 plusz 1 találatos szelvény
6 darab volt, nyereménye 3 millió 870 ezer 166 forint, 5 találatos szelvény 81 darab volt, nyereményük egyenként 144 ezer
207 forint, 4 találatos szelvény
3941 darab volt, nyereményük
egyenként 2964 forint, 3 találatos szelvény 57 ezer 503 darab
volt, nyereményük egyenként
711 forint.

Közlekedj
okosan!
A KRESZ és a hazai közlekedéskultúra rejtelmeibe egyetlen mondatban avatta be óvodáskorú gyermekét egy atya,
aki, látván, hogy a járdán bicikliző srác figyelmetlenül tekert át a lakótelep házai közül
kivezető út kereszteződésén,
mögötte pedálozva a következő szózatot intézte sarjadékához, erőteljes hangon: „Máskor nézz körül, te barom!" A
kicsi így a körültekintés szükségessége mellett arról is értesült, hogyan illik szólítania
közlekedőtársait.
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További kilátások
Változékony, mérsékelten meleg időnk lesz Eleinte a néhány órás napsütés mellett
főként keleten növekszik meg gyakran a felhőzet majd csütörtöktől már az ország
löbbirészén is számíthatunk szwványoszápotok. zivatarok kialakulására.
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Max:23
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Min:19
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 103 cm (hőfoka 261 ?'), Csongrádnál 114 cm,
Mindszentnél 0 cm. A Maros Makónál - 6 7 cm.
A Nap kel: 5.16, nyugszik: 20.24, Hold kel: 7.11, nyugszik: 19.36
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Szeged
5 9 9 0 F t , 7 9 9 0 F t -os áron, amíg a készlel tart! Mikszáth K. u. 26.

Férjverő kommandó
ÚJDELHI (MTI)

A NAPOS OLDALRÓL. Sohajda Viola tizenhat éves, szeptembertől a Radnóti Miklós gimnázium
másodéves tanulója lesz. A középiskola után pszichológia szakon szeretne továbbtanulni. Szabadidejében táncol, kedvence a hipp-hopp. Az Extrém táncstúdió színeiben már versenyeken is részt
vett. Esténként szeret moziba járni, legszívesebben romantikus filmeket néz.
Fotó: Karnak Csaba
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Immár szervezetten vetkőztetik
és verik részeges férjeiket egy
nyugat-indiai indiai település
asszonyai. Az ötezer lakosú Murumban a feleségek annyira megunták férjeik szüntelen részegeskedését, hogy afféle asszonykommandóba tömörültek, és pityóká-

san hazatérő férjeiket saját házaik előtt levetkőztetik, aztán pedig mindenki szeme láttára jól elverik. A feleségek immár nem
csak taktikai sikereket könyvelhetnek el, hanem stratégiait is: a
minap eredményes támadást hajtottak végre a falu egyik kocsmája
ellen is: felgyújtották - áll egy indiai lap „haditudósításában".

NY. P.

A rasszizmus és a sakkjáték
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Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 31. számú sorában egy bu-
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gyuta megállapítás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 9. Egyszerű gép. 11. Beáiig
lítja (a gyújtószerkezetet). 12. Veleje. 14. Magyarország röviden. 15.
Mondás: Az én házam... 17. Miféle eszközzel? 19. Olaszország rövi• • r r - l
••55—
d í t v e 20. Névelő. 21. Ganz... 22. Per lezárása. 24. Vág. 25. Fefeségjelöltek. 26. Olasz folyó. 27. Gazdasági építményeik. 29. ...man
(bolti eladó Angliában). 31. Párizsi autók jelzése. 32. Félig itat! 33.
Izomkötó'. 35. Kiejtett mássalhangzó. 37. Rangjel. 39. Azonos magánhangzók. 41. K.Ő.A. 42. Hőt von el. 44. Európai nép. 47. Rövid
méter. 48. Megtapasztalnának. 50. Lantén.
FÜGGŐLEGES: 1. Költői kellék. 2. Érdekes történeteket mesélő. 3.
Félig első! 4. Versmondása. 5. Neszez. 6. Bíró igéje. 7. Vágány. 8.
Tárgy ragja. 9. Az első feleség. 10. Pénzhasználat emelt díja. 13.
Nemzetközi olajcég. 16. Ellentmondást kiváltó. 18. Beadja a labdát.
21. Csak a névbetűiről ismert festőnk. 22. Szigetlakó nép. 23. Belső
szerv fájdalmas képződménye. 25. Vonatkozó névmás. 28. Félig!
30. Fénymáz. 31. A megfejtés második sora. 34. Bámulna. 36.
Tömzsi, vaskos. 38. Orosz női név. 40. Táplálék költői szóval. 43. Vietnami holdújév.+^Kbnyhafőnök. 46. Földforgató. 49. Duplán:
Tempus.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Olyan ronda, hogy vallatni lehetkedvelt
v e l e Aé id áeOsMö
tseé zgm^á ág50,
rtyé
g yFolyadék
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Különleges szalmabálák láthatók a Győr-Moson-Sopron megyei
Börcs község határában. Ifjú Péter önkéntes tűzoltóparancsnok
ötlete alapján tíz körbálából és szögletes szalmakockából állították össze a figurákat.
MTI Fotó: Matusz Károly

