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TÉMÁINKBÓL
UTCAI KAMPÁNYOLÓK
Egyelőre csak Szegeden kezdték
meg a szocialisták az utcai
kampányt a Csongrád megyei
települések közül. Az MSZP
aktivistái terjesztik, a Fidelitas
segítői gyűjtik a szórólapokat. A
papírkötegeket a MÉH-be viszik,
és a pénzből jótékonykodnak.
3. oldal

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

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Mindenki sejti, de senki sem árulja el, miért mondtak le a képviselők

Pusztaszeren hatalmas a csend
Az országban még nem volt arra példa,
hogy egy település önkormányzati testületében helyet foglaló képviselők fele
egyszerre mondjon le mandátumáról. A
Csongrád megyei Pusztaszeren mindez
megtörtént.

TÁSKARÁDIÓVAL A TÉVÉ
NYOMÁBAN
A hírközlési felügyelet egy
szegedi család televízióját találta
vétkesnek a ház többi
vevőkészülékének zavarásáért. A
Csongrádi sugárúti panelházban
előzetes bejelentés nélkül
tartottak ellenőrzést. A
szakembereket egy táskarádió
vezette nyomra. A márkaszerviz
szerint a tévé hibátlan.
4. oldal

- Nem öt az az öt, hanem hat - közölte
idősb informátorunk a pusztaszeri kocsmában, aztán elhallgatott. Maga elé meredt, s valami olyat motyogott, hogy nehéz, nagyon nehéz erről beszélni. Nem is
beszélt. Felállt és távozott törzshelyéről.
Ez a nehézség nyomta eleinte annak a fiatalembernek is a szívét, aki szóba elegyedett velünk. Ifjabb hírforrásunk azt
mondta, hogy a Pusztaszeri Hírfutárban
megjelent egy cikk, amiből már lehetett
sejteni a dolgokat. A pártállással kapcsolatos kérdésünkre megjegyezte, itt nem az
számít, hogy ki a jobboldali és ki a baloldali, hanem az, hogy munka legyen a faluban. Az pedig nincs. - Miközben Csengele
és Opusztaszer fejlődik, Pusztaszeren az
van, ami tíz évvel ezelőtt, ráadásul itt nem
tartanak úgy össze az emberek, mint a
szomszédos falvakban - mondta ifjabb
hírforrásunk, aki a polgármesterről csak
annyit volt hajlandó elárulni, hogy nagyon befolyásolható ember, ami nem jó a
falunak.

SZENT-GYÖRGYI ALBERT
SZÜLETÉSNAPJA
Száztíz éve született a C-vitamin
atyja. A biológiai
égésfolyamatok, különösen a
C-vitamin és a fumársav
katalízisével kapcsolatos
felfedezéseiért már 1934-ben
orvosi Nobel-díjra jelölték, de
csak 1937-ben kapta meg.
Emlékére kiállítást rendeznek a
szegedi Fekete Házban, amelyet
ma 16 órakor nyitnak meg.
4. oldal

- Szégyellem magam a lakosság előtt, de
nem bántam meg - hangsúlyozza a lemondott Gyapjasné Katona Ágnes.
A kocsmában idős és fiatal ugyanarról beszél.

FELEMÁS SIKEREK A BNV-N
Csupán kilenc kiállító képviselte
Csongrád megyét a Budapesti
Nemzetközi Vásáron. De a
kiállító cégek sem voltak
elégedettek mindennel. Sokan a
látogatottságra panaszkodtak, és
volt, aki a szervezőket sem
dicsérte. Ilyen volt a szegedi
Tisza(p)Art Bt. tulajdonosa is.
A pénz beszél

www.delmagyar.hu

Fotó: Miskolczi Róbert

Folytatás a 3. oldalon

Teller Ede Illetlenül viselkedtek az idegenvezetők a dómban
Rosszul lett a vádlott cáfolt levele lUristáknak pénzért,

Az egyik áldozat anyja találkozott lánya gyilkosával

Mindössze fél óráig tartott Szabó Zoltán tegnapi, harmadik
tárgyalása. A sorozatgyilkossággal vádolt férfi rosszul lett, ezért
a tárgyalást berekesztették. A távozó férfit az egyik áldozat édesanyja rohadt disznónak nevezte.
Hétfőn újabb tanúk meghallgatásával folytatódott a balástyai Szabó Zoltán tárgyalása a Csongrád
Megyei Bíróságon. Mint azt korábban megírtuk, a 35 éves férfit

több emberen, aljas indokból,
nyereségvágyból, előre kitervelten
elkövetett emberöléssel vádolja a
Csongrád Megyei Főügyészség.
Tegnap annak a mozdonynak a
vezetőit idézték be, akik vonattal
áthajtottak az egyik áldozat, Kovács Mónika holttestén. A mozdonyvezetők megjegyezték, az
eset öt éve történt, nem sok mindenre emlékeznek.

Lapzártakor
érkezett:
Susan
Houghton, a Lawrence Livermore
Nemzeti Laboratórium sajtóigazgatója szerint Teller Edének semmi köze ahhoz a levélhez, amelyet a múlt héten juttatott el valaki a Népszabadságnak, s amit a
lap közölt. Elmondta, a professzor
környezetében gyanakszanak valakire, aki ezt az üzenetet küldhette Teller Ede nevében.

híveknek ingyen

Folytatás az 5. oldalon

A megyében idén hárman haltak meg diszkóbalesetben

Még életveszélyben a BMW utasa
Az idén Csongrád megyében két
diszkóbaleset történt, hárman
meghaltak, négyen megsérültek.
A vasárnap hajnali tragédia túlélője még nincs túl az életveszélyen. A szórakozóhelyről aznap
éjjel drogfogyasztás tüneteivel
17 fiatalt állítottak elő.
Még mindig nincs túl az életveszélyen az a 24 éves szegedi fiatalember, aki vasárnap hajnalban
szenvedett balesetet a sándorfalvi
úton a körtöltés közelében. A gépkocsit vezető 26 esztendős, szintén szegedi fiatal férfi életét már
nem tudták megmenteni.
Mint azt korábban megírtuk, a
fiatalok egy sándorfalvi szórakozóhelyről tartottak hazafelé, amikor BMW-jük az esőtől síkos úton
megcsúszott, az árokba sodródott, majd egy fára csavarodott. A
gépkocsi szinte teljesen összeroncsolódott. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetet gyorshajtás okozta.
A vezető meghalt, csoda, hogy utasa súlyos sérülésekkel megúszta a totálkárosra tört autóban.

Folytatás a 3. oldalon

Nem kalauzolhatják csoportjaikat a dómban az idegenvezetők, a kapuban borsos áron jegyeket és vezetést kínálnak. Ennek az az oka,
hogy egy „kalauz" állítólag illetlenül viselkedett, bár ezt hivatalosan
s e n k i n e m i s m e r i el. ( í r á s u n k a z 5 . o l d a l o n )

Fotó: Gyenes Kálmán

2

•

B E L F Ö L D

-

K Ü L F Ö L D »

CSÜTÖRTÖK,

Budapesten Mádl Ferenccel tárgyalt Ion Iliescu román köztársasági elnök

Elbeszélgettek egymás mellett
A román államfő a már megszellőztetett szoborpark-javaslattal állt elő budapesti látogatásán. Ez az ötlet újabb, beláthatatlan időhúzással egyenértékű. A hazai pénzzel is működtetett Gozsdu alapítvány révén a másik oldalról csak szavakkal és ígéretekkel ellensúlyozott magyar engedményeknek lehetünk tanúi.

BUDAPEST (MTI)

Rogán Antal (Fidesz) a brókerbotrány kapcsán „pénzmosásról", valamint a kormányzat felelősségéről beszélt napirend előtti
felszólalásában. Veres János, a
PM politikai államtitkára válaszában azt mondta: Rogán Antal
állításai megalapozatlanok, kijelentései
csak
feltételezések.
Kuncze Gábor (SZDSZ) az ügygyei kapcsolatban hangsúlyozta:

Az országgyűlés előtt esküt t e t t
az ú j egészségügyi

Kökény Mihály.

miniszter.

RÖVIDEN
KARSAI HOLDING
A Karsai Holding Rt. a
Pannonplast menedzsmentjének
megújítását javasolja, ezért
rendkívüh közgyűlés
összehívását kérte az
igazgatóságától. A napirendi
javaslatok a Pannonplast
jelenlegi igazgatósági és
felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívását, illetve új tagok
választását célozzák.

Ion Iliescu román államfő (balról) ellátogatott a Magyar Tiidományos Akadémiára is, ahol találkozott Vízi E. Szilveszterrel, a tudomá- TOCSIK-ÜGY
nyos akadémia elnökével (jobbról) a tudós társaság székházában. Középen a tolmács látható.
MTI Telefotó: Kovács Attila A Legfelsőbb Bíróság (LB) egy hét
múlva hirdet határozatot Tocsik
nép nem ugyanazon az oldalon lamfő visszautalt Nicolae Balces- magyar-román
felügyelet és gi és az erdélyi románság ortodox Márta polgári perének
harcolt". Úgy vélte, a szobornak cu román politikus 1849. júliusi társfinanszírozás mellett jöjjön vallásának, kultúrájának támo- felülvizsgálati tárgyalásán;
korábban volt egy olyan jelenté- kiegyezési megállapodására Kos- létre a kulturáhs célú Gozsdu gatása céljából.
hétfőn az iratismertetés zajlott
se, amely „kétségbe vonja a ro- suth Lajossal, és úgy vélte, a szo- alapítvány, Gozsdu Manó XIX.
Ion Iliescu román elnök azt le. A polgári pert felperesként a
mánság Erdély iránti igényeit".
borcsoport
felállítása
körüli században megfogalmazott vég- mondta, a budapesti Gozsdu-ud- Legfőbb Ügyészség indította az
Mádl Ferenc arról beszélt, hogy probléma megoldását jól szolgál- rendeletének szellemében, a pes- varban kell kialakítani az alapít- ÁPV Rt. és Tocsik Márta
vány budapesti intézményeit: alperesek ellen. A Legfőbb
a „kiengesztelődés" jegyében van ná az akkori kiengesztelődés fel- ti Gozsdu-udvarbeli székhellyel.
esély arra, hogy a közeljövőben idézése.
Mádl Ferenc kitért arra, hogy egy múzeumot, egy könyvtárat, Ügyészség azt kéri, hogy a
felállítsák az aradi SzabadIon Iliescu közölte: Románia Gozsdu a XIX. század második valamint a jövőbeni magyar-ro- bíróság mondja ki semmisségét
ság-szobrot, „egy speciális kon- nagyra értékeli a magyar kor- felében jelentős vagyonnal hozta mán stratégiai partnerség intéze- azoknak az alperesek között
1996-ban megkötött megbízási
cepció" keretében. A magyar ál- mány javaslatát arra, hogy közös létre alapítványát a magyarorszá- tét.
szerződéseknek, amelyek
eredményeként az ÁPV Rt. 804
millió forint sikerdíjat fizetett ki
A fejlődő és fejlett országok közötti nézetkülönbségek miatt
Tocsik Mártának. A Legfőbb
Ügyészség keresetének helyt adó
bírósági döntés esetén Tocsik
Mártának kamatokkal Kellene
visszafizetnie korábban felvett
megbízási díját.
Magyarország miniszterelnökét

Az országgyűlés előtt
a K and H brókerügy
A K and H brókerügy volt a
leggyakoribb téma az országgyűlés hétfői ülésén; a kormánytöbbség azonban nem támogatta, hogy a parlament házszabálytól eltérve tárgyalja meg
a Fjdesz új, az üggyel kapcsolatos vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozó javaslatát.

2.

CSÖKKENŐ ÜZEMANYAGÁR
Hat forinttal csökkenti a
motorbenzinek és hárommal a
gázolaj árát a Mol Rt. szerdán. A
Mol tájékoztatása szerint az
árváltozással a világpiaci
jegyzésárak mozgását követi a
cég. Az árcsökkentésben
szerepet játszik a forint
erősödése is a dollárral szemben.

BUDAPEST (MTI)

Egy megbékélési szoborparkot
kellene felállítani Aradon, ahol a
Szabadság-szobor mellett több
más olyan alkotás is helyet kapna, amely a két ország közötti
összekötő elemeket szimbolizálná - mondta Ion Iliescu román
államfő hétfőn Budapesten, miután Mádl Ferenc köztársasági elnökkel tárgyalt a Sándor-palotában. Az 1925-ben lebontott aradi
Szabadság szoborcsoport újrafelállítását eredetileg idén október
5-rc terveztek a romániai városban. Az indulatokat Ion Iliescu
szerint az okozta, hogy „az emlékmű nem ugyanazt jelenti a
magyar és a román közvélemény
számára, mivel 1848-ban a két

2003. SZEPTEMBER

nem lehet alaptalanul rágalmazni, egy köztisztviselő pedig ezt
tette, amikor politikai nyilatkozatot téve Medgyessy Péter érintettségéről beszélt.
Répássy Róbert (Fidesz) interpellációjában arra várt választ
Kiss Péter kancelláriaminisztertől, megfelel-e a valóságnak,
hogy Tóth András nemzetbiztonsági államtitkár Kulcsár Attilával
folytatott beszélgetéséről beszámolt „a volt K and H-s" László
Csabának, „aki még a büntetőeljárás megindulása előtt tájékoztatta volt bankját Kulcsár várható lebukásáról." Kiss Péter válaszában hangsúlyozta, hogy a kérdező a nemzetbiztonsági bizottság szeptember 9-i zárt ülésén megfelelő körülmények között választ kapott.
Az ellenzéki frakció azt javasolta, hogy „a PSZÁF által feltárt
brókerbotránynak, ezen belül
különösen az Pannonplast Rt.
részvényeinek megvásárlása körülményeinek, a K and H Equities Rt.-nél történt milliárdos sikkasztásnak, a Britton cégcsoport
a tranzakciókban betöltött szerepének, a Medgyessy Péter által
elnökölt
Inter-Európa
Bank
Rt.-ben történt pénzmosásnak és
az egész botránysorozattal kapcsolatos kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására" hozzon
létre bizottságot a parlament.
Göndör
István
(MSZP) és
Kuncze Gábor (SZDSZ) is kiemelte annak fontosságát, hogy
a korábbiaktól eltérően, a jelenlegi kormányzati többség támogatja a vizsgálóbizottságok felállítását.

Világkereskedelmi kudarc
CANCÚN (MTI)

Az Oxfarm International nevű szövetség aktivistái a hetes csoport, a G - 7 vezetőit karikírozva t ü n t e t n e k a W T O tanácskozásának utolsó napján.

MTI Telefotá/AP/Jaime Puebla

A fejlődő és fejlett országok közötti nézetkülönbségek miatt
eredménytelenül ért véget a
WTO, a Világkereskedelmi Szervezet 146 tagországa minisztercinek részvételével a mexikói
Cancúnban tartott értekezlete. A konferencia kudarcba fulladt nincs megállapodás - jelentette
ki Martin Redrado, Argentína főtárgyalója a Reuter jelentése szerint. Hozzátette: a kudarc azt jelenti, hogy nem sikerült lezárni a
kereskedelmi tárgyalások dohai
fordulóját, s így n e m sikerül a
2004 végére tervezett átfogó kereskedelmi egyezményt sem tető
alá hozni. Afrikai küldöttek korábbi tájékoztatása szerint a fejlődő országok a tárgyalásokon
azt szerették volna elérni, hogy
vessenek véget a fejlett országokban az agrártermelőknek nyújtott támogatásoknak.

RINGA-VÁSÁR
A Ringa Húsipari Rt.
visszavásárolta 2003.
szeptember 12-ig a társaság 8,8
százalékos kisebbségi pakettjét
birtokló tulajdonosok döntő
többségének részvényeit. A
Ringa Rt. a teljes tranzakció
során a kisebbségi
részvénycsomagért összesen 231
millió forintot fizetett ki. Ebből
111 millió forintot kaptak a
vállalat sertésbeszállítói, 27
milbó forintot a vállalat
dolgozói, és 9 3 millió forintot a
Ringa részvényeiből 3,42
százalékot birtokló Carnex Kft.

Tisztítják
Dávidot

Teller Ede állítólagos üzenete
Halász János szerint a Fidesznek kétségei vannak
Téller Edének a magyarországi politikai ellenzéket ostorozó posztumusz üzenetével kapcsolatban - hitelességét kétségbe vonja a tudós alapította Lawrence Livermore Laboratórium is.
BUDAPEST (MTI)

„Amíg nem ismerhetjük meg Teller Ede eredeti feljegyzéseit, kétségeink vannak, hogy a Népszabadságban megjelent írás hiteles-e" - mondta. Halász
János szerint azért vannak kétségeik, mert a Népszabadságban megjelentek gyökeres ellentétben
vannak a tudós korábban képviselt álláspontjával.
A napilap közlése szerint az üzenetben - a többi
közt - szerepel: „Az ellenzék egy év elteltével n e m

veszi tudomásul, hogy elvesztette a választásokat,
továbbra is csak a kormányt támadja antidemokratikus módszerekkel, s n e m hajlandó támogatni a
nemzet egészének javát szolgáló javaslatokat". Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke úgy vélekedett,
hogy az atomfizikus véleménye a magyar sajtóban
megjelenő „sztereotip gondolatokat" tükrözi viszsza. A Fidesz vezetői sem értettek egyet Illés Zoltán
„radikális megközelítésével", amelyet a paksi
atomerőmű bezárásáról fogalmazott meg.
•

„Halottról jót vagy semmit" - reagált Illés Zoltán. „Teller úrnak igaza van: sem az atom-, sem a
hidrogénbomba gyártásához nem értek, de nem is
terheli a lelkiismeretemet tömeggyilkosságban elpusztított milliók halála" — állítja a politikus.

Keletnémet államvagyon nyoma magyar bankokban
LIPCSE (MTI)

Az egykori keletnémet pártok és tömegszervezetek vagyonának átvizsgálásával
foglalkozó független bizottság feltételezése szerint „háromszámjegyű milliós (euró) összeg" van Magyarországon az egykori keletnémet állampárt, az NSZEP (Német Szocialista Egységpárt) kisíbolt pén-

zeiből - írta hétfői számában a Leipziger
Volkszeitung. A lipcsei lap értesülése szerint Gunter Weissgerber szociáldemokrata parlamenti képviselő felszólította Gerhard Schröder kancellárt: „decemberben
esedékes magyarországi látogatása idején
gyakoroljon nyomást (a magyarokra),
hogy adják fel a bizottsággal való együttműködéssel szemben tanúsított ellenállá-

sukat". "A magyar hatóságok részéről egyáltalán nem lenne okos dolog elsíbolt
NDK-milliók piszkos csomagjával érkezni jövőre az EU-ba" mondta Weisgerber a
lap szerint. A bizottság kifogásolja, hogy
bár magas politikai szinten már 1999 októberében megállapodás született a
transzfer feltárásáról, „ennek az igénynek
a megvalósítását eddig megakadályozták"

- olvasható a Leipziger Volkszeitungban.
A lap szerint szakértők abból indulnak ki,
hogy a magyarországi hatóságoknál és
bankokban a vezető réteg alatti szinten
„még mindig sok a régi és új összefonódás", amelyeknek esetében fennáll a gyanú: saját politikai munkájuk céljaira szerezhetik meg az NDK-pénzeket - olvasható a Leipziger Volkszeitungban.

Firenzében a restaurátorok dolgoznak Michelangelo egyik rem e k m ű v é n , a Dávid-szobron.
Az emberiség kultúrkincsének
egyik legbecsesebb alkotását, a
4,5 m é t e r magas márványszobrot jövőre mutatják újra be a
nagyközönségnek.
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A Fidelitas összeszedi és a MÉH-be viszi az MSZP-brosúrákat

Kékfüzetszórók és -gyűjtők

Hol
az Isten 1
KATKÓ KRISZTINA

Amikor baleseti statisztikák kerülnek a kezem ügyébe, két dolog
jut az eszembe. Az egyik az, hogy a hideg számsorok keservesen
valódi sírhalmokat jelentenek, amelyeket vétkes vagy éppen vétlen áldozatok hozzátartozói gondoznak, túlélve a tragédiát. A másik egy becses kollégám és jó barátom, akit évekkel ezelőtt, a 21.
születésnapján veszítettem el.
fól sikerült céges buliról indult haza a társaság, amikor ő, jellegzetes, számokra járó agyával kiselőadást rögtönözött arról, mekkora matematikai esélye van egy balesetnek, ittas vezetés esetén,
s viccesen figyelmeztetett arra, ha valami bajunk esik, az semmi
lesz ahhoz képest, ahogy a főnökünk velünk íratja meg a kínos
esetet. Szóval szépen begyűjtötte a slusszkulcsokat, taxikat hívott a társaságnak, a csapat maradékát pedig beterelte a saját kocsijába. Sohasem ivott, egyetlen korty alkoholt sem, ellentétben
azzal a 22 esztendős fiúval, aki azon a nyirkos hajnalon örült sebességgel nekirohant az autónknak. A fiú csodával határos módon, igaz, súlyos sérülésekkel túlélte az ütközést, míg a kollégám
pontosan kilenc perc múlva, az ölemben kuporogva halt meg Budapest sáros macskakövén, távol mindenkitől, akit és amit csak
szeretett. •
Amikor baleseti statisztika kerül a kezembe, ez jut eszembe, és
az is, vajon hányan élnek át ehhez hasonló tragédiát szerte az országban. Tavaly a közel húszezer személyi sérüléses baleset során 27 ezren szereztek fizikai és lelki sebeket. Közülük 1429-en zömében 45 év alattiak, gyerekek, tinédzserek,
fiatalemberek,
Politikai csatározás ide, utcai demonstrációk oda, Kohári Nándor fideszes és Szőke Péter szocialista önkormányzati képviselő az utcán deközépkorú édesanyák és édesapák - olyan súlyosan, hogy halálurűsen üdvözli egymást. Makrai László városatya a Fidesz-irodában szortírozza a begyűjtött brosúrákat.
Fotók: Káinok Csaba, Gyenes Kálmán kat lelték az úton.
Ha egykori kollégám élne, fejben, pillanatok alatt kiszámolná,
Csongrád megyében egyelőre csak Szegeden kezdődött meg a
Tegnap dél körül a Victor Hugó lakoznak-e a kezdeményezéshogy a hazai 3,1 milhós gépjárműállomány és a 21 ezer balesetszocialisták kormány melletti kampánya. A Fidelitas a Fidesszel utcai székházban már néhány hez.
ben meghalt vagy megsérült ember aránya rút statisztikát eredegyütt arra kéri a polgárokat, szedjék össze, és juttassák el hozzájuk tucat füzetet átadtak az iroda
Az MDF megyei irodájában koményez-e, s azt is tudná, hogy az ezer balesetre eső halálos áldoaz MSZP kék füzeteit, amiket ők továbbszállítanak a MÉH-be. Az munkatársainak. Dobó biztos molytalannak tartják a szocialiszatok száma ma Magyarországon 12. De nem él, s jellemző monSZDSZ és az MDF kívülről figyeli a két nagy párt csatáját.
abban, hogy a hét végéig ez a ták legújabb próbálkozását. - Az
dása - mely szerint „ahol jó számoszlopok vannak, kár tűnődni
szám megsokszorozódik^
egész nem más, mint bohóckodás
azon, hol az Isten " - nem sokat segít azokon, akik itt maradtak.
Szegeden tegnap megkezdődött a hogy segítsenek nekünk összeNógrádi Zoltán,
a Fidesz - tette hozzá Móricz András, a FóMagyar Szocialista Párt (MSZP) gyűjteni ezeket a brosúrákat. Csongrád megyei szervezetének rum megyei irodájának vezetője.
»»wgssaafflfflMgsfflgt^^
kormánynépszerűsítő
utcai Péntekig naponta délelőtt 10-től elnöke a szocialisták akciójával - Véleményünk szerint ezzel a
kampánya. Szondi Ildikó hétfő délután 5 óráig mindenki behoz- kapcsolatban elmondta: ez a kampánnyal a szocialisták az Az idén már hárman haltak meg diszkóbalesetben
déltől osztogatta a kék füzeteket hatja a kezébe nyomott füzetet a kampány nem méltó a demokrá- egész magyar politikát lejáratják.
a Dugonics téren. A szocialista szegedi, Victor Hugó utcai szék- ciához. - A nagyobbik kormány- A Szabad Demokraták Szöképviselőt semmilyen atrocitás házunkba. Gyűjtőládánk nin- párt ezzel a lépésével a közbizal- vetsége (SZDSZ) nem vesz részt
nem érte. - Szegeden rendkívül csen, de az iroda munkatársai mat ássa alá. Azok az emberek, a két nagy párt vitájában, és nem
kulturáltan politizál mind a bal-, bárkitől bármennyit át tudnak akik el akarják olvasni ezeket a is érzi szükségét, hogy az SZDSZ
mind a jobboldal, ezért nem is venni - mondta Dobó László , a füzeteket, úgyis megteszik, és vezette tárcák tevékenységét utszámítottam arra, hogy megza- Fidelitas alelnöke, országgyűlési nyilván véleményt is mondanak cai kampányban népszerűsítse varják a kampányunkat - mond- képviselő. A szegedi politikus majd róla - jegyezte meg az el- hangsúlyozta Beregszászi Sán- Folytatás az 1. oldalról
külön nem említik a diszkóbaleta az önkormányzati képviselő.
hozzátette: a nekik átadott kék lenzéki politikus.
dor. Az SZDSZ Csongrád megyei
seteket. Csongrád megyében az
Közben a Fidelitas a főváros füzeteket összegyűjtik, majd a
- Nem kerestek meg ben- szervezetének elnöke szerint A baleset túlélőjének biztonsági idén huszonketten haltak meg
után Szegeden is mozgósította MÉH-be viszik. - Az ott kapott nünket, így nem veszünk részt még lehetőségként sem merült öve egyébként nem volt becsa- közúti balesetben. Ebből kettő
aktivistáit, a Fidesz-MPSZ-szel összeggel a szegedi gyermekét- a Fidelitas akciójában - vála- fel a párton belül az, hogy részt tolva, míg a sofőré igen. A rend- nevezhető úgynevezett diszkóegyütt gyűjtik a szocialisták kék keztetési alapítványt fogjuk tá- szolta Zakar Péter, az MDF vegyenek a koalíciós partner ut- kívül súlyos, életveszélyes sérü- balesetnek, amelyekben hárman
füzeteit. - Arra kértük tagjain- mogatni - közölte a fideszes kép- szegedi szervezetének elnöke cai kampányában.
léseket szenvedett fiatal férfit a vesztették életüket, ugyancsak
szegedi Il-es kórházba szállítot- hárman súlyosan, egy fő pedig
kat, és arra kérjük a polgárokat, viselő.
arra a kérdésünkre, hogy csatG. SZ. L.-K. B.
ták, ahol két órán keresztül ope- könnyebben megsérült.
rálták. A sérült, aki mellett
A szegedi rendőrök és a röszkei
egész nap ott van édesanyja, határőrök szombaton éjjel ellenMindenki sejti, de senki sem árulja el, miért mondtak le a képviselők
rendkívül rossz állapotára való őrzést tartottak a sándorfalvi
tekintettel nem kívánt nyilat- diszkóban. Sem az épületben,
kozni lapunknak. Bólintással je- sem pedig az ott szórakozóknál
lezte, arra engedélyt ad, hogy or- nem találtak kábítószert. A
vosa tájékoztasson minket álla- négyszáz személy közül azonban
potáról.
tizenhetet előállítottak, mert az
Folytatás az 1. oldalról
A fiatalember kezelőorvosa, elsődleges vizsgálatok alapján
A lemondott képviselőt, GyapNacsai István főorvos elmondta, kábítószer-fogyasztást gyanítotjasnét a Kossuth utcai vegyesa férfinak belső vérzése volt. - tak náluk. A gyorsteszt négy - 18
boltban, a húsos pult mögött taMivel a sérüléseinek lehetnek és 24 év közötti - fiatalnál drogláltuk meg, éppen árut vett át. A
szövődményei, még mindig fogyasztást mutatott ki. Velük
fiatal és csinos üzletvezetőnőt
nincs túl az életveszélyen, szemben a Szegedi Rendőrkapitavaly októberben először váugyanakkor jó esély van a fel- tányságon kábítószerrel való
lasztotta be a testületbe a falu
épülésre - magyarázta a főor- visszaélés miatt indítottak büntetőeljárást.
népe. Elmondta, hogy a magánvos.
ember Kertész Lászlóval nem
A rendőrségi statisztikákban
A.T. J.-K.T.
volt semmi baja, ám a polgármester Kertésszel nem tudott
A volt kórházigazgató ügyvédje elfogultságot jelent be
együtt dolgozni. Mert: nem végezte rendesen a munkáját,
nem tartózkodott a hivatalában,
zárt ülésekről szivárogtatott ki
információt, amiről másnap Tóth Mihályné és Gyapjasné Katona Ágnes képviselő eltérően ítéli meg a helyzetet. Fotó: Miskolczi Róbert
már a kocsmában is beszéltek,
miközben a képviselőket rágal- lem, hogy lemondjak a posztom- házb'a vonult. Kertész, aki a tületben, aki összeférhetetlenségi
mazta meg azzal, hogy kijuttat- ról, amikor átadtuk a Pusztaszer rendszerváltás óta áll a falu élén, okok mondott le a képviselőségják a híreket. Gyapjasné szerint és Tömörkény közötti utat, ami- előtte a termelőszövetkezetben ről. Tóthné is részt vett az omi- Lapunk elsőként adta hírül, hogy különösen nagy kárt okozó - 65
a közösségi ház építésével is kor pályázati úton komoly pénzt volt szállításvezető, a közösségi nózus testületi ülésen, de ő nem millió forint - , folytatólagosan, társtettességben elkövetett csagond volt, de az utolsó cseppet a nyerhetünk a csapadékvíz-elve- ház építéséről szólva elmondta: a mondott le három hónapja szer- lással vádolja az ügyészség a szentesi kórház egyik osztályvezető
polgármester levele jelentette zető csatorna építésére? - sorolta gázközmű vagyonból kapott öt- zett mandátumáról. - Én nem főorvosát és volt igazgatóját. A másodrendű vádlott, Kovács Ágnes
abban a bizonyos pohárban.
a még mindig a szegedi klinikán venmillió forintból tervezték fel- haragszom azokra, akik lemond- cáfolja a vádirat egyes állításait.
- Ebben a levélben egyebek tartózkodó Kertész László. A 38 építeni a házat. Am ő kérte a tes- tak a képviselőségükről. Nem tuKijelentette - az MTI kérdémellett azt kérdeztem a képvise- éves polgármester azt megelőző- tületet, hogy az önerő mellett pá- dom, mit beszélnek erről a falu- MUNKATÁRSUNKTÓL
se nyomán - , hogy semmi kölőktől, miért most várják el tő- en írta meg levelét, mielőtt kór- lyázzanak még pénzre. Szerinte ban, mert ritkán mozdulok ki ittebből többen azt szűrték le, hogy honról. Akikkel viszont beszél- Mint arról lapunk szombati ze az elsőrendű
vádlott,
nem szeretné, ha megvalósulna gettem, azok mind azt mondják, számában beszámoltunk: elké- Geönczeöl Tibor volt osztálya beruházás. Kertész, aki egyszer kegyetlen döntés volt - kommen- szült a vádirat a szentesi kór- vezető főorvos ténykedéséhez,
már kórházba került infarktus- tálta a történteket Tóth Mihály- házban 1997 januárja és 2001 s elhatárolta magát tőle. Azt
sal, kérdésünkre, nem érzi-e úgy, né. - Noha van egy gondolatom decembere között történtek kéri a szentesi kórház volt
Nem írnak ki időközi választásokat Pusztaszeren, hanem a
hogy
le kellene mondania poszt- arról, hogy mindez miért történt, vizsgálata nyomán.
igazgatója, hogy az ügyet te2002-es választási listán szereplő jelöltek foglalják majd el az ürejáról, azt válaszolta: ezen most azt inkább nem mondom el - fűzA vádirat megállapításai kö- gyék át Csongrád megyéből
sen maradt képviselői székeket - tájékoztatta lapunkat Zsótérné
nem gondolkozik. Azt azonban te hozzá búcsúzáskor a képviselő. zül Kovács Ágnes, a volt igaz- máshová, mert: „egyebek közt
Makra Ibolya jegyző. A jelölteket helyezési sorrendjük alapján nyimegjegyezte, lehet, hogy a követAz ezerhétszáz lelket számláló gató-főorvos cáfolta, hogy az ő olyan részletek jelentek meg
latkoztatja a helyi választási bizottság arról, hogy vállalják-e a képkező választáson már nem indul. Pusztaszeren tegnap több olyan hozzájárulásával történt a ter- az eljárás során született jegyviselőséget. Ha már ketten vállalják és esetükben nem áll fenn
A 2002-es önkormányzati vá- emberrel beszéltünk, akinek volt vezett műtétek sürgősségiként zőkönyvből egy újságban, ameösszeférhetetlenség, akkor újra működőképessé válik a testület. A
lasztáson négy polgármesterjelölt egy gondolata arról, hogy miért való föltüntetése, a szabályta- lyekhez az ügyvédem csak illejegyző lapunknak elmondta: az ominózus ülés óta újabb képviselő
indult Pusztaszeren. Kertész mondtak le a képviselők, de azt lan elszámolások, illetve kerül- tékbélyeg ellenében jutott hoznyújtotta be írásban lemondását. Távozott a tíz tagú testületből
László tizenhat szavazattal verte nem mondták el. Mélyen hallga- tek valótlan adatok az Orszá- zá". így Kovács Ágnes ügyvédSági Mihályné, Bélteki Sándor, Szűcs Ferencné, Kovács Andrásné,
gos Egészségbiztosítási Pénz- je elfogultságot kíván bejelenmeg Ócsai Mihályt. Tóth Mihály- tott a falu.
Gyapjasné Katona Ágnes és Tóth Tamás.
teni.
tárhoz.
né a körzeti orvost váltotta a tesSZABÓ C. SZILÁRD

Még életveszélyben
a BMW utasa

Pusztaszeren hatalmas a csend

Kovács Ágnes cáfolja
a vád egyes pontjait

LISTÁRÓL A TESTÜLETBE
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Az Algyői Népfőiskola
keretében ismét megszervezik az
Irodalmi Kávéház következő
programját. A faluház klubjában
Bíró Zoltán irodalomtörténész
tart előadást szeptember 17-én
este 6 órától Nagy László és
kortársai címmel. Az előadó az
irodalomtörténeti áttekintés
mellett verseket szaval, valamint
Nagy Lászlóval kapcsolatos saját
élményeit is elmeséli. Az est
házigazdája Kátő Sándor, a
faluház művészeti vezetője, aki
Csoóri Sándor költeményei közül
mond cl néhányat. A helyi Móra
Ferenc Népszínház társulata
pedig Nagy László verseket és
naplótöredékeket ad elő.
DESZK. A polgármesteri
hivatalban tegnap írták alá a
lakásbérlők a szerződésüket. Az
új lakók már a héten
beköltözhetnek a nemrég átadott
15 lakásos önkormányzati
bérházba. A beruházás összesen
120 millió forintba került, a
költségekhez az állam 95 millió
forinttal járult hozzá. A
lakisokat legfeljebb öt évig lehet
bérelni. Az önkormányzat
pályázat útján választotta ki a
leendő bérlőket. Többségében
deszki fiatal családok
költözhetnek bc új otthonukba.
A bérház legkisebb lakása 39, a
legnagyobb pedig 77
négyzetméteres. A lakásokhoz
nem szociális alapon, hanem
pályázat útján jutottak hozzá
bérlóik. Havonta
négyzetméterenként négyszáz
forint a bérleti díj. Az
önkormányzat tervezi, hogy a
közeljövőben újabb ilyen jellegű
bérházakat építtet a településen.
DOMASZÉK. A község ifjúsági
önkormányzata még augusztus
elején könyvgyűjtési akciót
szervezett. A megunt, de még jó
állapotban lévő köteteket a
teleházba várják legkésőbb
szeptember 18-áig. Eddig 140
könyvet hoztak be az adakozók.
A könyveket szeptember 20-án
viszi az ifjúsági önkormányzat
küldöttsége Domaszék erdélyi
testvértelepülésére, Lövétére. Az
összegyűjtött könyvek a lövétci
általános iskola, illetve a község
könyvtárát gyarapítják. Az
erdélyiek egy listát küldtek el
még a nyáron, milyen könyveket
szeretnének kapni. Azokat a
köteteket, amelyeket nem
sikerül összegyűjteni, azokat a
szervezők megvásárolják.
Ugyanis erre a célra az ifjúsági
önkormányzat pénzt nyert a
Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium pályázatán.
MÓRAHALOM. A szeptember
18-a és 21 -e közötti városnapi
rendezvénysorozat nyitányaként
csütörtökön délelőtt 10 órától
kétnapos konferencia kezdődik a
mórahalmi Móra Ferenc
Általános Iskolában Régió és a
kistérség a pedagógia
szolgálatában címmel. Az
Oktatási Minisztérium (OM)
minden megyében két-két
kistérség oktatási programját
támogatja, Csongrád megyében
a Homokháti Iskolaszövetségét,
illetve Makó és térségét. A
konferencia első napján az OM
munkatársai és a program
vezetői tartanak előadásokat.
Pénteken délelőtt 9 órától pedig
a megye oktatási vezetői
beszélnek a kistérségek
közoktatási együttműködés
lehetőségeiről, fontosságáról,
illetve a leendő közös munkáról.
SZEGED. A Barankovics
Akadémia Alapítvány, a KESZ, a
KDNP és az MKDSZ szegedi
szervezete szeptember 17-én
rendezi a Kereszténydemokrácia
- Politika - Parlament sorozat
következő előadását. Ennek
keretében Kovács K. Zoltán, a
Barankovics Alapítvány elnöke,
volt demokrata országgyűlési
képviselő Bálint Sándor, a
kereszténydemokrata képviselő
címmel tart előadást délután 5
órától a szegedi Katolikus
Házban (Dugonics tér 12.).

•
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A C-vitamin atyjára emlékezik a Fekete Házban ma nyíló kiállítás

Szent-Györgyi 110 éve
Szent-Györgyi Albert, a szegedi
Nobel-díjas tudós címmel Lonovics János egyetemi tanár, a
Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Gyógyszeiésztudományi Centrum elnöke nyitja meg ma 16
órakor a Fekete Házban a C-vitamin 110 éve született világhírű felfedezőjének életpályájáról készült kiállítást.
Isteni szikra címmel, a Ford
T-modell tervezője, Galamb József életútjának bemutatásával
tavaly indította el azt a kiállítás-sorozatot a Móra-múzeum,
amelyben Szegedhez is kötődő világhírű tudósokat, alkotókat kívánnak a figyelem középpontjába
állítani, lövőre az újságírás úttörőjéről, Pulitzcr Józsefről rendeznek tárlatot, ma pedig a 110 évvel
ezelőtt született szegedi Nobel-díjas biokémikus, Szent-Györgyi
Albert pályafutásáról nyílik kiálh'tás a Fekete Házban.
Szent-Györgyi Albert 1893.
szeptember 16-án született Budapesten. A pesti tudományegyetem orvosi karára iratkozott
bc, de tanulmányait meg kellett
szakítania az 1. világháború kitörése miatt. Medikus-katonaorvosként szolgált, az orosz fronton megsebesült, és az olasz
harcteret is megjárta. Hazatérve
1917-ben doktorált, majd a pozsonyi, a prágai, a berlini, a hamburgi, a groningeni, a londoni
egyetemen is tanult és kutatott.
Végül Cambridge-be került, az
ottani egyetemen 1927-ben kémiai doktorátust is szerzett. Klebclsbcrg javaslatára hívták haza
a szegedi egyetem Orvosi Vegyta
ni Intézetének vezetésére. 1932
áprilisában a Nature folyóirat-

Szent-Györgyi Albert a jellegzetes pipájával.
ban tette közzé a C-vitaminnal
kapcsolatos kutatásai eredményét. Kimutatta, hogy a szegedi
pirospaprika több aszkorbinsavat tartalmaz, mint a citrusfélék.
A biológiai égésfolyamatok, különösen a C-vitamin és a fumársav katalízisével kapcsolatos felfedezéseiért már 1934-ben orvosi Nobel-díjra jelölték, de csak
1937-ben kapu meg. Mindmáig

Tanévnyitó a SZEF-en
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Unévet tegnap a Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Karán. A
megyei önkormányzat épületének aulájában megtartott ünnepi Unácsülésen Bajúszné Kahók Katalin, a kar okutási és ifjúsági főigazgató-helyettese köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédet a
SZÉF főigazgatója, Fenyvessy József mondott, ezt követte az első évfolyamos hallgatók eskütétele.

Fölháborítónak tartják a hírközlési felügyelet eljárását

Táskarádióval
mérték be a tévét
Előzetes értesítés nélkül tartott
ellenőrzést egy szegedi lakásban
a hírközlési felügyelet, amely
szerint a család új televíziója
zavarja a rádiókat a házban.
- Este fél nyolc körül volt, már
meg is ágyaztam, amikor becsöngetett két férfi. Mutattak valami igazolványt, és már jöttek is
befelé. Úgy meglepődtem, hogy
csak akkor értettem meg mit
akarnak, amikor egyikük zokniban bent volt a szobában. Azt állították, hogy a tévénk zavarja a
házban a rádióadás vételét.
A szegedi Csongrádi sugárút
egyik tízemeletes panelházában
lakó asszony két héttel a történtek után sem érti, hogyan csöngethettek bc minden figyelmeztetés nélkül a hírközlési felügyelet munkatársai, akik - állítja
egybehangzóan az asszony és felnőtt fia - ráadásul még modorulanul, foghegyről beszéltek velük. A februárban vásárolt, s azóta kifogástalanul működő tévéről az egyik ellenőr egy bekapcsolt táskarádióval állapította
meg, hogy éppen ez a készülék
zavarja a környék rádióit.
Az asszony másnap a rendőrségen jelentette az esetet, mert
elképzelhetetlennek
tartotta,
hogy hivatalos emberek ilyen
módon járhassanak el. Az ügyeletes rendőr, miután megtudta,
hogy rablás nem történt, óvatosságra intette a panaszost.
A hírközlési felügyelet később
levélben ismételte meg a helyszínen elmondottakat: a tévé táp-

egysége rádióvétel-zavart okoz,
ezért a hibát tizenöt napon belül
el kell hárítani. Az irodában személyesen reklamáló fiatalember
megtudu: ha nem tesznek eleget
a fölszólításnak, pénzbüntetést
kapnak, sőt még a televíziót is elveszik tőlük.
A garanciás tévét átnézte a márkaszerviz szakembere, aki szerint
a készülék hibátlan. - A kisrádiók
középhullámú sávját sokféle
elektromos eszköz, még egy régi
típusú neoncső is zavarhatja mondu a szerelő, aki ugyancsak
furcsállja, hogy komoly műszeres
mérés nélkül hoztak döntést.
Dózsa Attila, a Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivau l Szegedi Irodája piac-felügyeleti és ellenőrzési osztályvezetője
megerősítette a helyszínen ellenőrzést tartó munkatársai véleményét: egy látszólag jól működő televízió is zavarhatja a vételt.
Az egyik lakó bejelentése nyomán urtottak vizsgálatot, s a
házban több számitógép és televízió is hibásnak bizonyult.
A hírközlési felügyelet hatóság,
tehát a törvényes keretek között
jogosult az ellenőrzésre. A vizsgálatot akkor kell Urtaniuk, amikor a zavarás a legvalószínűbb
(adott esetben kora este). A panaszost azért nem értesíthették,
mert csak a helyszínen derült ki,
merre kell keresni a hibaforrást.
A mérésnél a zavar jellegének
megfelelő fölszerelést használják: esetünkben egy kisrádió is
megfelelt a célnak.
NYILAS PÉTER

1940-től sorozatos támadások érték. Hitler már 1943-ban követelte kiadatását, 1944-tól a GesUpo
Ls üldözte. Ismertségére és angol
kapcsolataira építve a kiugrási
tárgyalások előkészítése céljából a
Kállay-kormány 1943-ban Isztambulba küldte, ám az angolok
az ellenzék megbízottjaként kezelték. A háború után a budapesti
egyetem vegytani tanszékére került. A Magyar Természettudományi Akadémia elnöke, rövid
ideig a Magyar Tudományos Akadémia
másodelnöke
lett.
1947-ben Svájcban tartózkodott,
amikor itthonról olyan jelzéseket
kapott, hogy a kommunisták
„szalámitaktikája" őt is veszélyezteti. Ezért nem tért haza, hanem az Egyesült Államokban telepedett le, ahol Woods Hole-ban
rövidesen létrehozták számára az
Izomkutató Intézetet. Hamarosan a rákkuutás meghatározó
szaktekintélye lett, háborúellenes
tevékenysége is nagy feltűnést
keltett. 1973-ban, amikor emigrációjából először látogatott haza,
a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává fogadu, és a
Magyarok Világszövetsége elnökségének tiszteletbeli Ugja lett.
1986. október 22-én bekövetkezett
halála után róla nevezték cl a
Archiv fotó
szegedi orvosegyetemet.

ő az egyedüli olyan magyar tudós, aki a díjat itthoni kuutásaival érdemelte ki. 1937 decemberében Szeged város díszpolgárává, 1938 áprilisában a szegedi
egyetem díszdoktorává, majd az
MTA rendes Ugjává választották, és az egyetem dékánja, majd
rektora lett.
Demokratikus reformjai és antifasiszta tevékenysége miatt
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Nem indul
ismétlő
csatorna
Az ORTT jóváhagyása és szerződéskötés nélkül egyetlen kábeltévés társaság sem sugározhatja az RTL Klub műsorainak
ismétlésére létrehozott f + és
m + csatornák adásit.

Az Orbán Imre és Medgyesi
Konstantin által rendezett kiállítás fotók, dokumentumok, elismerő oklevelek, plakettek segítségével bemuutja Szent-Györgyi
pályafutásának főbb állomásait.
A február 29-éig látogatható tárlaton néhány személyes tárgya is
látható, például mikroszkópja,
asztala, írógépe és szemüvege.

Az ország kábeltelevíziós társaságaihoz hasonlóan a szegedi sem
sugározhatja az f+ és m + csatornák adásait, mert ehhez hiányzik
az Országos Rádió és Televízió
Testület jóváhagyása, valamint a
kábclszolgálutóval kötött szerződés. Az ORTT figyelmeztette az
kábeltévés társaságokat, hogy
csak olyan csatornák műsorait
vehetik át, amelyekkel szerződést
kötöttek, valamint az indítás
szándékát legalább 30 nappal korábban bejelentették. Ezeket a lépéseket eddig nem tették meg.
Amint több hírforrás is közölte:
az RTL Klub műsorainak ismétlésére hozták létre az f+ és m +
csatornákat, amelyeknek adását
u l á n már szeptember 15-étől indítja az IKO Romania S.R.L.
Több műsorújságban már a két
új adó programját is közölték. Lapunk információi szerint a Szegeden működő kábeltelevíziók nem
is rendelkeznek üres csatornával.
A szegedi Matáv Kábeltelevízió
Kft. mellett a kiskundorozsmai
Szélmalom Kábeltelevízió sem
veszi át az f+ és m + adását.
Ennek ellenérc a két adó mégis
megjelenhet olyan szolgálutóknál, amelyek rendszerében nincs
időkapcsoló. A Minímax adása
után ugyanis automatikusan az
f+ és m + sugárzása következik.
A tiltott működésért az ORTT
bírságot szabhat ki.

HLZS.

NY. P.

Tanácsadás, információgyűjtés és kapcsolattartás az SZTE-n

Az egyetemistákat segítik
A szegedi egyetemi karok tanulmányi osztályainak tehermentesítésére jött létre a Tanulmányi
Tanácsadó Szolgálat. Az egy éve működő szervezet élére most keresnek ú j vezetőt.
Egy éve működik Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat
(TTSZ) a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). A
szolgálat uvafyi létrehozását több cél is szolgálu: a
gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, a személyes
kapcsolat a hallgatókkal, valamint a kapcsolattartás
a jövő szegedi egyetemistáival. Emellett a TTSZ az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) mellett
információgyűjtő „csúcsszervként" is szolgál: a különböző tanulmányi információkat gyűjti össze a
kari hallgatói önkormányzatoktól.
- Nem az a célunk a TTSZ-szel, hogy átvegyük a
kari tanulmányi osztályok (to) szerepét, pusztán
segíteni szeretnénk rajtuk és a hallgatókon is. Ha
ugyanis a diákok egy-egy kérdésben hozzánk fordulnak, akkor ezzel a to-kat is tehermentesíteni
tudjuk, másrészt megkíméljük őket a sorban állástól is. Az adminisztrációs ügyeket eddig is és ez-

után is a tanulmányi osztályok fogják végezni m o n d u Mák Balázs, az EHÖK elnöke.
A hallgatók kezdetben nem nagyon tudtak arról,
hogy az EHÖK-irodában tanulmányi ügyeikkel kapcsolatos gondjaikra külön szolgálat segít megoldást
találni. — A megalakulás után nem sokkal szórólapok, plakátok segítségével próbáltuk felhívni a diákok figyelmét arra, hozzánk is jöhetnek, ha tanulmányi gondjuk van. A kezdeti érdektelenség után
egyre többen jöttek, segítsünk nekik - mondu Mák.
Az EHÖK elnöke hozzátette: a szolgálat még elődje, Döbör András elnöksége idején alakult. Egy évet
vezette Márton Imre, az EHÖK korábbi irodavezetője, alri azonban a nyár végén távozott a TTSZ éléről.
A szolgálat vezetésére pályázatot írt ki az EHÖK
mostani irodavezetője, fancsák Csaba.
Az EHÖK-ben bíznak abban, hogy hamar sikerül
megulálni Márton Imre utódját. Addig a TTSZ
szünetelteti működését, így a hallgatóknak most
ismét a tanulmányi osztályoknál kell sorban állni,
ha kérdéseikre választ akarnak kapni.
G. SZ. L.

Ünnep a szegedi fotóklubban

A 45 éves szegedi fotóklubra emlékezve kiállítás nyílt a Bartók művelődési házban. Fotó: Gyenes Kálmán
A szegedi Sándor Lajos Fotóklub
45 éves fennállásáról emlékeznek
meg a Ugok 22 fotós képeiből
rendezett kiállítással a Bartók Béla Művelődési Központban. A
névadó, Sándor Lajos sírjának
megkoszorúzása után a tárlatot
tegnap este Tandi Lajos művészeti író nyitotu meg. A kiállítók és

a fotóklub vezetője, Péntek László mellett megjelent Mihály József, a klub egykori alapítója és
hosszú évekig ügyvezető elnöke
is. A lelkes amatőröket és szakmabelieket egyaránt összefogó
társaságra a sokszínűség jellemző
mind stílusban, mind tematikában. A tárlaton lapunk két mun-

katársának, Schmidt Andreának
és Gyenes Kálmánnak az alkotásai is láthatók. Megtekinthetők
továbbá Dobóczky Zsolt képei,
aki „A gondolkodó fényképezőgép" című munkájával nemrég
Franciaországban nyolcadik helyezést ért el egy nívós diaporáma
bemuutón.

Napirend előtt, a parlamentben

Botka László
az M5-ősért szólalt fel
MUNKATÁRSUNKTÓL

Botka László tegnap, az országgyűlésben napirend előtt elmondott
felszólalásában kérte a parlamenti pártok képviselőit, hogy az M5-ös
autópálya ügyét ne rendeljék alá pártpolitikai érdekeknek. A szegedi
szocialista polgármester arra is felhívta politikustársainak figyelmét,
hogy az autópálya továbbépítése nem szegedi, nem Csongrád megyei,
és még csak nem is térségi ügy, hanem az egész ország érdeke.
Botka László - kormányt nem említve - emlékeztetett arra, hogy a
mintegy tíz éve előnytelen feltételekkel megkötött koncessziós szerződéssel eddig egyik kormány sem boldogult. Most elérkezett az idó,
mondta a polgármester, hogy ellenzéki és kormánypártok kölcsönösen támogassák a Medgyessy-kabinetet az AKA Rt.-vel folytatandó
tárgyalások sikeréért.
Botka László felszólalásának végén elmondta: jelenleg 630 kilométernyi autópályán és gyorsforgalmi úton közlekedhetnek a járművek,
ami a ciklus végére, azaz 2006-ra 420 kilométerrel meghosszabbodik, és további 425 kilométer lesz építés alatt.

Az egyik áldozat anyja találkozott lánya gyilkosával

Rosszul lett a vádlott
Folytatás az 1. oldalról

- Képzelje el, hogy éjszaka százzal megy egy vonat. Tudja, mit
lehet látni? A test pedig le volt takarva fűvel és gallyakkal - magyarázta az egyik férfi, míg kollégája azon volt felháborodva, ki fizeti meg neki ezt az egy napot,
amit tanúként a bíróságon töltött.
A tárgyalás alig kezdődött el,
pár pere múlva kijött a teremből
a két mozdonyvezető. Ókét a
rabláncon vezetett, szigorúan őrzött sorozatgyilkossággal vádolt
Szabó és védője követte. - Nem
érzi jól magát - mondta az egyik
vasutas, majd azonnal hozzátette: - Akkor nem érezte rosszul
magát, amikor azokat csinálta? utalt a Szabó által elkövetett
szörnyű gyilkosságokra.
A tegnapi tárgyalásra egy másik áldozat, Kállai Terézia édesanyját, Gyuiász Vilmosáét is
beidézték. (Szabó évek óta jól
ismerte Kállai Teréziát. A nó
Szabó élettársával, P. Krisztinával nevelkedett a balástyai nevelőotthonban. Szabó állítása
szerint Kállai 2000-ben költözött a tanyájára, mivel összeveszett élettársával. A férfi kis-

vártatva elhatározta, hogy megöli az akkor mindössze 24 éves
lányt. Úgy tervezte, lopni csalja
el a nőt, majd megöli. A rém és
Kállai egy közeb tanyára mentek, ahonnan tűzoltó tömlőt
akartak lopni. A tanyáig Szabó
motorján mentek, majd amikor
leszálltak. Szabó egy madzagot
tett a zsebébe. Gyalog közelítették meg az épületet, majd
egyszer csak Kállai mögé kerülve a férfi megfojtotta a nőt.
Szabó ezek után egy ásót vett
magához, és a közeli gyümölcsösben, egy vadetető mellett
elásta a tetemet.)
- Ha a kezünkbe adnák egy kicsit, mi megbüntetnénk - jegyezte meg Kállai Terézia édesanyja,
majd amikor Szabót kísérték
vissza a tárgyalóterembe ránézett, és jól hallhatóan azt mondta: - Rohadt disznó!
A vádlott és a tanúk ezután bevonultak a terembe, majd mindössze néhány perc elteltével Szabó Zoltánt az örök elvezették. Azt mondta, rosszul van, de nem
úgy nézett ki - tette hozzá távozóban Gyurász Vilmosné.
A balástyai rém tárgyalása csütörtökön folytatódik.
A.TJ.

Felmérték a bicikliseket
Kerékpárosok körében végzett
egynapos fölmérést Szegeden a
Kiss Ferenc Csongrád Megyei
Természetvédelmi
Egyesület
(Csemete). Székely László elmondta, hogy az akciót a szeptember 22-i autómentes nap
beharangozójaként rendezték.
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A Stefánián, az Erzsébet-szobor mellett, a kerékpárút szélén fölállított asztalnál kérdőíveket töltöttek ki az arra haladó biciklisták, akiket üdítővel,
péksüteménnyel, Túró Rudival ajándékoztak meg a szervezők.

A hidegre fordult időjárás drasztikusan emelte az árakat a piacokon

Magas áron zár a szezon
Ötszáz forintos barackot, ezerháromszáz forintos málnát hozott az őszelő, s a piaci kínálat
összességében sem olcsó. A több
száz forintos gyümölcs, a szinte
egy hét alatt triplájára ugró virágárak kíméletlenül jelzik, véget ért a nyár.
Miközben a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb közleményében arról olvashatunk, hogy
főként a ruházati cikkek leértékelése és az aszály ellenére olcsó
zöldség-gyümölcsárak visszafelé
húzták az inflációs adatokat, a
valóságban másak a benyomásaink. A piaci ármustra során
ugyanis a 140-180 forintos almát, a 420-550 forintos őszibarackot, a 140-250 forintos körtét, és a 140-200 forintba kerülő
szólöt és szilvát határozottan
drágának találjuk, drágábbnak,
mint tavaly ilyenkor volt.
— Hivatalos adatok ide, vagy
oda, az idei esztendő nem a nagy
lekvárfözések éve - mondja Szolnoki Gábor zöldség-gyümölcs
termelő és kiskereskedő, aki azt
is hozzáteszi, a magas gyümölcsárakért az esetek javarészében
nem a kereskedő a felelős, hiszen
drágulnak a termeléshez szükséges anyagok is.
Ha már a számoknál és a befőzésnél tartunk, gyorsan kiszá-

Az elmúlt héten a burgonya ára is hirtelen megugrott.
móljuk, hogy egy lriló házi baracklekvárt - ha a hozzávalók
mellett a gyümölcsöt is vásároltunk - nemigen lehetett kihozni
600 forint alatt, egy liter valódi
málnaszörp pedig több ezer fi)-

KALAPOSOK SZEZONJA
A szabadon termő gombák dömpingje az elmúlt napok esőzésének köszönhetően most kezdődhet el. A kalapos csemegék, dacára
4-800 forintos kilónkénti áruknak, ősszel is keresettek. A piacokon vásárolt gombát minden esetben ellenőriztetni kell, az ehető
és mérgező gombafélék megkülönböztetésében minden piacon
szakember segít, az ő igazolásuk nélkül erdei-mezei gombát nem
is lehet árusítani. Csongrád megyében egyébként a hetvenes évek
eleje óta nem fordult elő komoly gombamérgezéses eset.

Nem kalauzolhatják csoportjaikat a dómban az idegenvezetők, a
kapuban borsos áron jegyeket és vezetést kínálnak. Ennek az az
oka, hogy egy „kalauz" állítólag illetlenül viselkedett, bár ezt
hivatalosan senki nem ismeri el.
- Az a p... ott pedig a Szűz Mária - mutatott állítólag egy idegenvezető a szegedi dóm mozaikképére. A több változatban
terjedő történet egyik verziója
úgy szól, hogy a „csúnya szót"

maga a püspök is hallotta. Az
egyházmegye főpapja, Gyulay
Endre azonban nem kívánt
nyilatkozni, a szóbeszéd szerint viszont a fentiek miatt ragaszkodnak az egyházközség

egyébként sokféle híresztelés és
tévhit kering a városban. A lakótelep ugyanis egy rekultivált szeméttelepre épül, s az utcában néhány évvel ezelőtt átadott önkormányzati otthonok jó részét a
bérlók teljesen tönkretették. Néhányan a városban egyenesen
gettót emlegetnek, ha szóba kerül a száz szociális bérlakás.
- Gettó az, amit azzá tesznek véb Nagy Ernő, a lakásügyi szaktanácsadó testület elnöke, aki
hozzáteszi: az önkormányzat
célja az, hogy egy kulturált lakópark jöjjön létre a Dobó Katalin
utcában.
SZ. A. K.

Podmaniczky-rajzok
Költők, írók rajzai, fotói...
címmel Roskó Gábor nyitja
meg szerdán 18 órakor a budapesti 2B Galériában (Bécsi út
86. I. emelet 6.) azt a kiállítást, amelyen Esterházy Péter,

Háy János, Allén Ginsberg,
Kassák Lajos, Nagy László,
Weöres Sándor és mások munkái mellett kollégánk, Podmaniczky Szilárd alkotásai is láthatók.

"

O.K.K.

A turistáknak fizetni kell a dómban

Nem gettót építenek,
hanem bérlakásokat

Három ház, s így tizennyolc lakás
már szinte teljesen készen van
abból a száz bérotthonból, amelyet a vásárhelyi önkormányzat
építtet. A többi huszonnégy épület jó részében is a befejező burkolási és festési munkákat végzik. A
szerződés értelmében november
15-éig kell átadni az otthonokat,
amelyek száz helyi család lakhatási gondjait oldják meg.
A bérlakásokkal kapcsolatban

nem volt hiány, a feldolgozóipar
nem jutott elég alapanyaghoz.
Sokba, csaknem 10-15 százalékkal többe kerül a zöldségféle
is: az idén januárban a tavalyi
évkezdethez képest harmadával
többet kellett fizetni a burgonyáért, ez az ár-arány az új, tavaszi burgonya esetében is tartósnak bizonyult.
A virágárak elmúlt héten tapasztalt ugrásszerű, nem ritkán
25-30, egyes helyeken 100 százalékos növekedéséért a hirtelen
jött hideg idő okolható, hiszen
ezek után költségesebb lesz értékesíthető színpompát nevelni, a
fűtött sátrak alatt.

Illetlenül viselkedtek az idegenvezetők

Huszonnégy család már költözhet Vásárhelyen

Sokéves várakozás, albérletezés, kényszermegoldás után
száz vásárhelyi család lakhatási
gondjai hamarosan megoldódnak.

rintos ráfordítást igényelt ezen a
nyáron.
Olcsó nyári csemegének talán
csak a sárgadinnye mondható jelenlegi 45-50 forintos kilónkénti
árával, ám mivel a dinnyeszezon
is csaknem három héttel hamarabb kezdődött a szokásosnál,
ennyivel hamarabb érhet véget.
A hivatalos adatok szerint a
zöldségek és gyümölcsök átlagára csökkent ugyan, de egyes
gyakran fogyasztott szezonábs
finomságoké jelentősen emelkedett. Jó példa erre az őszibarack,
amelynek drágulását a szokatlanul kemény tél okozta rügykárok, s az aszály egyaránt előrevetítette. S bár a piacokon

Fotó: Karnok Csaba

Belépés előtt érdemes tisztában lenni a szabályokkal és az árakkal.

Fotó: Gyenes Kálmán

saját idegenvezetőinek munkájához.
A dómban ez volt az első nyári
szezon, hogy belépődíj ellenében,
helyi vezetéssel lehetett megtekinteni a templomot és idén újra
föl lehetett kapaszkodni a város
felöli toronyba. Mindez pénzbe
kerül a turistáknak: a teljes árú
jegy a templomba négyszáz, a toronyba hatszáz, az altemplomba
pedig százötven forint.
A templom idegenforgalmi
hasznosítását végző cég, a Szegedi Dóm Töurist Utazási Iroda
ügyvezető igazgatója, Nacsa fózsefné ezt azzal magyarázza,
hogy Magyarország szinte minden jelentős, sokat látogatott
templomában szednek belépőt.
Araikat is ennek megfelelően
alakították ki. Szegeden a hívek
imádkozni, gyertyát gyújtani ingyen mehetnek be, szintén térítésmentesen juthatnak be egyházi csoportok.
Egyes helyi idegenvezetők az
idén már nem iktatták be programjaik közé a templom bejárását a dóm tourist „kisajátítása"
miatt.
- Csak a dóm többször annyiba
kerül egy csoport számára, mint
egy félnapos városnézés - mondta egy szegedi idegenvezető. Nevét azonban nem akarta nyilvánosságra hozni, mert, mint
mondta, „Szeged kisváros, és ez
egy szűk szakma". Azt elfogadhatatlannak tartja, hogy ő, igazolvánnyal rendelkező idegenvezető, nem mutathatja be csoportoknak a dómot.
Fakultatív programmá vált a
dóm látogatása Varga László vezetése végén is. A TIT országjárás-vezetői igazolványával belföldi csoportokat kalauzolva Szegeden általában három órát szánnak városnézésre, majd búcsúzóul a fogadalmi templom elé irányítja őket. Aki akarja, ott foly-

VÁLTOZIK
A SZISZTÉMA
A szegedi zsinagógába 250 forint a belépő, az idegenvezetőket beengedik. Debrecenben a
nagytemplomba száz forintért lehet bemenni, további
száz forintért a toronyba is föl
lehet kapaszkodni. Idegenvezetők itt is dolgozhatnak. Pécsett a székesegyházba 500
forintért lehet jegyet venni. A
helyi vezetést kötelező igénybe venni. Esztergomban a bazilikába ingyen lehet bejutni,
a templom többi részébe öszszesen 900 forintba kerülnek
a jegyek. Az egri bazilikába
nincs belépő. A Panonnhalmi
Bencés Főapátság ezer forintot kér a kötelező vezetésért.
Mindenütt igénybe lehet venni különböző kedvezményeket.
tathatja a nézelődést a dóm saját
vezetőjével. Nem érti, a tapasztalt szegedi vezetők miért nem
méltók egy állítólagos incidens
miatt arra, hogy munkájukat a
templomban is végezzék.
A dóm tourist vezetője korábban maga is rendszeresen kísért
csoportokat külföldre, ahol szerinte megszokott, hogy mindenütt a helyiek kalauzolnak. Ezzel
például meggátolható,
hogy
szakszerűtlenül mutassák be a
templomot, ami bizony korábban előfordult - mondta Nacsáné. A dómban ráadásul egy legalább huszonöt perces vezetést
kapnak a látogatók. Szerinte a
városba érkező idegenvezetők
örülnek ennek, csak néhány szegedi kolléga nem fogadja ezt el.
MOLNÁR B. IMRE
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FRANKFURTBAN PARBAJOZIK A VOLKSWAGEN ÖTÖS GOLFJA ES AZ OPEL UJ ASTRAJA

Dohányszabály

Ázsia szorongatja az európai piacot
A napokban vigyázó szemeit
Frankfurtra veti az autósvilág,
a német nagyvárosban a
számtalan újdonság, tanulmánymodell mellett egyszerre
mutatják be az alsóközép-kategória két nagyágyúját, a
Volkswagen ötös sorozatú
Golfiát, valamint az Opel harmadik generációs Astráját.
Ilyen nagy összecsapást nem
mindig tudott produkálni az
rendezett autókiállítás.

Gyenge kereslet,
kedvezőtlen árfolyam
A 2003-as frankfurti autószalon a p r o p ó j á n az európai
járműipar illetékesei az idei
kilátásokat nem ítélik m e g
túlzottan derűlátóan, de jövőre már esélyét látják az
ú j a b b növekedésnek. - Működési nyereségünk javulására számítunk 2004-ben - jelentette ki a Volkswagen
pénzügyi vezetője, aki szerint az eladások is növekednek m a j d jövőre. Főnöke,
Bernd Pischetsrieder
szerint
vállalata n e m szeretné nagy
kedvezményekkel
megkísé-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ország uniós csatlakozását
kihirdető törvény hatálybalépésétől megváltoznak a dohánytermékek gyártására, forgalmazására és ellenőrzésére
vonatkozó szabályok. Egyebek
mellett szigorú előírások érvényesülnek majd a cigaretta
füsttartalmára, a dohánytermék csomagolásán feltüntet e n d ő tájékoztatóra, de a gyártás, importálás feltételeire is.
2004. január l-jétől a szabad
forgalomba bocsátott cigaretta főfüstje nem tartalmazhat
cigarettánként többet, mint 10
mg kátrányt, 1 mg nikotint, 10
mg szén-monoxidot.
A fogyasztói csomagoláson
jelölni kell cigaretta esetében a
főfüst kátrány-, nikotin- és
szén-monoxid-tartalmának
számszerű értékét, az általános egészségvédő figyelmeztetést is. A cigarettafőfüst egységnyi mennyiségében lévő
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom számszerű értékét a fogyasztói csomag
egyik keskenyebb oldalára kell
nyomtatni. A feliratnak az
adott oldal felületének legalább 10 százalékát kell kitennie. A szabadon megválasztható egészségvédő figyelmeztető
feliratot a termék gyűjtőcsomagjának másik legnagyobb
felületű oldalán kell feltüntetni
ügy, hogy a felirat a felület legalább 40 százalékát tegye ki.

immár 60. alkalommal meg-

Négyzetméterenkénti
260
eurós tarifájával a legdrágább európai autókiállítás
Frankfurt, nem is csoda,
hogy c s u p á n kétévente rendezik. Ráadásul a földrész
legnagyobb érdeklődéssel kísért négykerekű b e m u t a t ó j á n
n e m illik összezsúfolni az autókat - s n e m is zsúfolják
össze
így egy kiskategóriájú jármú p ó d i u m r a állításához szükséges terület ára
többszöröse az autó értékének. így van ez még az alsóközép-kategóriában is, és feljebb, mert a nagyobb autónak még t ö b b terület kell, levegősebb berendezés dukál.
Valamint show, csinos modellekkel, táncos lányokkal,
azaz nagy-nagy helyigénnyel.
És ez m é g c s u p á n a négyzetméterár, ami így is csak töredéke a megjelenés összes
költségének.
Ezzel együtt
idén m á r negyedmillió négyz e t m é t e r e s az IAA, a páratlan
években személygépkocsikat
b e m u t a t ó frankfurti Internationale
Automobil-Austeilung.

16.

Jövőautó a Skodától. A cseh gyártó is előre néz.

A jogszabály a figyelmeztető
felirat színét és betűtípusát is
meghatározza.

HATARIDOK
CÉGVEZETŐKNEK
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Mercedes SLR. Ment már jobban is a csillagos márkának. - Peugeot. Első látásra nehéz eldönteni, jön, vagy megy?
relni piaci részesedésének
növelését.
Az autóipar nagyágyúinak
jelentéseiben
vissza-visszatérnek a mostani gyártói gondok: a gyenge kereslet, a kedvezőtlen árfolyamok, a túl
nagy kapacitások és - európai
szemszögből - az ázsiai versenytársak erőteljes térhódítása.
Szakértők a nyugat-európai
piac 2-3 százalékos zsugorodására számítanak az idén. A
japán Toyota illetékese ezt
mintegy igazolva jelezte, hogy
továbbra is nyomás alatt akarják tartani az európai piac főszereplőit, s legalább ötszá-

zalékos részesedést kívánnak
elérni 2004-ben.

Luxusautók

piaca

A BMW bizakodó a jövőt
illetően, határozott modellfrissítést és piaci offenzívát
tervez, s reméli új piaci szegmensek meghódítását is. A
társaság pénzügyi vezetője
szerint valószínűbb, hogy az
adózatlan nyereség idén csökken majd, a jövőt illetően
azonban nem kívánt becslésekbe bocsátkozni. A piaci fellendülés a Porsche cégnek
már az idén sikerült, rekord
nagyságú eladásokról és pro-

Magyar Suzuki, győri Porsche
A frankfurti autószalonon mutatta be a Suzuki
Motor Corporation az új, négyüléses, S2-re keresztelt kabrió modelljét, melynek gyártását a
tervek szerint 2004 végén kezdik meg Magyarországon. Az S2-ben 1,6 literes D0HC motor
dobog majd, hatsebességes váltóval és összkerékhajtással lesz szerelve. Az S sorozatba tartozó kisautó háromajtós modelljét először tavaly,
a párizsi autószalonon láthatták az érdeklődők,
ezzel az osztállyal leginkább a női vásárlókat
célozzák meg. Szintén Frankfurtban mutatták

be az Ignis Super 1600 rally változatot Is,
amely alapvetően az új ötajtós Ignisre épül,
persze „kicsit" erősebb, 216 lóerős motorral.
Utóbbit szintén hazánkban gyártják, és szeptember végén Angliában kívánják piacra dobni.
Magyar vonatkozása lehet egy másik újdonságnak is: a Volkswagen R kétüléses sportkocsija
egy igazi népi Porsche, akár az Audi TT egyik
utódja is lehet, hiszen tervezett évi ötvenezres
darabszámával tökéletesen illik a győri technológiába.

fitról számolt be. - A sportos
luxusautók piacán nem kell
aggódni a visszaesés miatt,
2004-ben is hasonló lesz a
helyzet - m o n d t a a frankfurti
autószalon kapcsán a Porsche
pénzügyi főnöke. A Mercedes
márka viszont augusztusról
azt jelentette, hogy eladásai az
egy évvel korábbitól hét százalékkal maradtak el. A jelenlegi rossz nemzetközi politikai
és gazdasági „klímát" tekintve
ezt akár örvendetesnek is lehet tartani - jelentette ki Jiirgen Hűbbért cégfőnök.

Harc az alsóközépkategóriában
Frankfurtban idén a legnagyobb érdeklődés a másfél évtizede versengő Astrát és Golfot övezi - szinte egyszerre
jelentkeztek az új modellel. A
siker mindkét cégnél létkérdés, hiszen az Opel és a Volkswagen együtt évi 1,3 millió
értékesítene belőlük, az európai piac legnépesebb mezőnyében. Ez persze nem lesz
könnyű, hiszen az év első
nyolc h ó n a p j á b a n két százalékkal kevesebben vettek új

F0T0K: MTI

autót a nyugat-európai országokban, ahol a jobb években
15 milliónál több személygépkocsi kelt el. Ugyanakkor a
harmadik éve csökkenő kereslet ellenére növelték eladásaikat a távol-keleti márkák, a
Honda, a Mazda, a Toyota, a
Nissan és Mitsubishi, valamint a Kia és Hyundai.
Az ötös Golf vagy az Opel
jövő tavasztól kapható harmadik generációs Astrája közötti csata persze már régen
n e m kétszereplős, hiszen az
a u t ó m á r k á k többsége gyárt
alsóközép-kategóriás, vagyis
kompakt modellt. A kínálat
folyamatosan bővül: a Citroën Xsara, a 307-es Peugeot,
a Nissan Aimera, a Toyota
Corolla, a Honda Civic és a
Fiat Stilo után különösen a
Renault Mégane tépázta meg
- még a n é m e t piacon is - a
Golf és persze az Astra nimbuszát. Ráadásul Frankfurtban mutatkozott be a Mazda
3-as, a Mitsubishi Lancer magyar premierje csütörtökön lesz - és a magasabb igényeket is kielégítő Volvo
S40-es is.
KOVÁCS ANDRÁS

Megállapított személyi jövedelamadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása.
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallása.
Munkaadói járulék bevallása,
megfizetése.
Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése.
Áfa bevallása, megfizetése,
visszaigénylése.
Gyakorított áfa bevallása,
megfizetése, visszaigénylése.
Társaságiadó-előleg megfizetése.
Fogyasztási adó bevallása,
megfizetése, visszaigénylése.
Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése.
Összesített termékmérleg benyújtása.
Adóraktári adójegy elszámolása.
Költségvetési
támogatás
Igénylése.

Előrejelzés
BUDAPEST (MTI)

A gazdasági minisztérium szerint az idén az éves gazdasági
növekedés n e m haladja m e g a
3 százalékot, az ipari termelés
bővülése 4-5 százalékra várható. Az infláció decemberben
5,1-5,2 százalék, éves szinten
pedig 4,5-4,7 százalék lesz.
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INGATAGNAK BIZONYULT A SZEGEDI INGATLANSZÖVETKEZET

Összedőlt a Vertical-álom
lanságaira, ám mivel a PSZÁF-nek nincs ellenőrzési jogköre a szövetkezetekre, a rendőrségnek továbbította aggályait, jogosulatlan
pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésének
alapos gyanúja miatt. Júliusban a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság és a budapesti
XI. kerületi kapitányság párhuzamosan vizsgálta a céget, tőkebefektetési csalás alapos
gyanúja miatt.

Meglehetősen csonka évet tudhat maga mögött a szegedi székhelyű Verticai Invest ingatlanbefektetési és hasznosító szövetkezet. A
cég működésének kilenc hónapjába rendőrségi
vizsgálat, házkutatás, számlazárolás és a vezetők rendőrségi kihallgatása, kényszerű ügyvezetőváltás fért bele. A szövetkezet tagjainak
vagyonáról egyelőre semmit nem tudni.

Megszűnt a hálózat

Úgy tűnik, a „garantált" hozamokkal kecsegtető ingatlanszövetkezeteken fogást keresők
sikerrel jártak. Több gyanű beigazolódott, s a
Verticai Invest 1100 tagja mintegy 1,5 milliárd
forintos befektetését keresi.
A 130 millió forintos részjegytőkével januárban alakult ingatlanhasznosító három befektetést kínált: a balatoni Gyenesdiáson a
készen vásárolt, közel 200 millió forintos költséggel felújított Zöldház Panziót, a budapesti
M a d á r d o m b lakóparkot, s egy budai luxusszállodát. A fővárosi telkek tulajdonviszonyai a
mai napig tisztázatlanok, jelenleg csak a gyenesdiási épület áll a szövetkezet tulajdonában.

A Verticai Investnek nyáron országszerte 16
irodája működött, ezek közül a fővárosiban a
rendőrség augusztus közepén tartott házkutatást, ahol lefoglalták a könyvelést, pénzügyi
bizonylatokat, s t ö b b száz tagot tanúként kihallgattak. Ügyészségi döntés nyomán ugyancsak augusztusban két napra zárolták a cégszámlákat. A befeketetők az általános információhiány és az aggasztó hírek ellenére vártak
a pénzükre. Határozott lépést a szeptember
nyolcadikán tartott rendkívüli közgyűlésen tettek, akkor leváltották a régi vezetést, a szövetkezet ú j elnöke a cég szegedi irodáját vezető
alkalmazott, a maga is szövetkezetei tagként
jegyzett Remete Julianna lett. Az ü j elnök legfontosabb feladata n e m a vagyoni helyzet
rendbetétele, h a n e m a vagyon megtalálása. A
16 irodából egy hete csak a pesti és a szegedi
tart nyitva, s új tagok felvételét értelemszerűen
n e m szorgalmazzák.

Intelmek sora
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) nyár eleje óta többször felhívta a
figyelmet az ingatlanszövetkezetek szabályta-

A Vertical-ügyben nem mellékes Kiivinyi Zoltán neve sem. Az ingatlanvásárlásairól és az
Esti Hírlap Rt. ex-ügyvezetői székéből ismert
Klivinyi ellen kárt okozó csalás, tőkebefektetési
csalás és sikkasztás gyanúja miatt egy hónapja
adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, s fegy
hete az ausztriai schwechati repülőtéren elfogták a rendőrök. Kiadatása után világosodhat
meg Verticaihoz fűződő kapcsolatának lényege. Egyelőre annyit tudni, hogy a szövetkezet
cégjegyzésre jogosult (immár ex-) elnöke Svetz
Szabina, aki korábban az Esti Hírlap-kiadású
Penthouse magazin által támogatott hazai
szépségverseny második helyezettje lett, s jól
ismeri Klivinyit. Ezek ellenére pénzmosás miatt egyelőre nincs folyamatban lévő eljárás a
szereplők ellen, Svetz Szabinát „csak" csalás,
sikkasztás és tőkebefektetési csalás gyanújával
hallgatták ki a rendőrök.

Láthatatlan

Nincs egy hónapja, hogy Balogh Attila, a
Verticai korábbi igazgatósági tagja ügy nyilatkozott, nincsenek károsultak, s szó sincs
arról, hogy tagjaikat a befektetések futamidejének letelte után nem tudnák kifizetni.
Ennek ellenére a budapesti XI. Kerületi Rendőrkapitányság szerint n e m látható tisztán a
cégvagyon, s több olyan károsult is feljelentést
tett, akiknek a futamidő leteltével sem fizettek.
A rendőrök azt is kiderítették, hogy a korábban

igazgató. Két moszkvai vevővel is megegyeztek, és ezzel
egy régi álmuk vált valóra.
A Q-Autó Hifistűdió is jónak
ítélte a vásárt. A cégvezető Kovalik János örömmel vette,
hogy sokan megfordultak a kiállítóhelyük körül, valamint
hozzátette: a BNV alatt megrendezett versenyeken is jól
teljesítettek. A stúdió demóautója abszolút bajnoki címet
szerzett a multimédia kategóriában, és a leghangosabb
járgány is tőlük került ki.

Nemzetközi Vásár hatszáztizenöt kiállítója közül csupán
kilenc került ki Csongrád megyéből. A résztvevő cégek
képviselői felemásan értékelték a borzét.
A csongrádi Ecorgan Kft. szaunákat és infrakabinokat állított
ki a BNV-n. A cég ügyvezető
igazgatója, Horváth Sándoré 1m o n d t a , n e m voltak megelégedve a látogatottsággal. Sok
érdeklődőjük és vásárlójuk
volt, de többet vártak a kiállítástól. A tavaszi Konstrumát
sokkal sikeresebb tartják.
A
makói
Novum-Fég
Kft.-nek jól sikerült a részvétel. Ők egy új kombinált fütő-vízmelegítő rendszerrel álltak elő. A vállalat az eladások
fellendülésében reménykedik
a következő hetekben - tudtuk
meg Nagy Lajos műszaki-fejlesztési vezetőtől. A nagy konkurenciaharcban a Fég megmutatta a vásáron, hogy tartósan ott tud maradni az elitben. A hétköznapok kevés lá-

Termékbemutató

a vásáron.

togatója viszont meglepte a
makóiakat.
A Joy's United Kft. pozitív tapasztalatokat gyűjtött a nemzetközi vásáron. Bambuszból
készült parkettáik és bútorlapjaik iránt nagy volt a kereslet,
rengeteg érdeklődő látogatta a
standot. Tóth Endre kereskedelmi igazgató lapunknak elmondta, a szegedi cég számára kedvezően zárult a BNV.

FOTO: MTI/KOSZTICSAK SZILÁRD

A Szegedi Fonalfeldolgozó
Rt. számára nagyon jól sikerült a vásár, nagyszerű üzleteket kötöttek. Egy saját tervezésű családi kollekcióval
rukkolt elő a vállalat. Több
hazai forgalmazóval és áruházlánccal is megállapodást
kötött. A legnagyobb lehetőségeket az orosz piacra való
betöréstől várják - m o n d t a
Csiszár Melinda kereskedelmi

A Tisza(p)Art Bt. tulajdonosa, Szarka Béla elégedetlen
volt az ez évi BNV-vel. Szerinte
katasztrofális volt a szervezés,
és a látogatottság is alulmúlt
minden eddigit. A szegedi kereskedelmi betéti társaság tíz
éve mindig kiállító volt, de
jövőre valószínűleg távol maradnak a rendezvénytől. A hétköznapokon kongott az ürességtől a vásár, az utolsó napra
már több stand üresen maradt. Az eddigi ötszáz-hatszázezres vendégseregnek az
ötöde sem kereste fel az idei
kiállítást.
TAMÁS ÁKOS

káshitel felső határának csökkentését, marad a 15 millió
forintos plafon. Továbbra is
lesz adójóváírás, ám csökken
a mértéke.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén júliusig 200 ezer család
900 milliárdnyi hitelt vett fel. A
lakástámogatásokról
szóló
rendelet nyár eleji módosítása
után a hitelek adókedvezményének szűkítése is napirendre került, erről ezen a héten születhet döntés. A tervek
szerint az adójóváírás megmarad a hitelfelvétel első
négy-öt évében. Várhatóan

Á HÉT
KÉRDÉSE
VOLT:

109 Ft

218/kg

51

Szupi üdítő 4 ízben

249 Ft

50Í1

65 g

Instant kínai leves

52 Ft

799/kg

100 g

Ricore instant kávé

579 Ft

400 g

Cremo kávéízesítő

330 Ft

825/kg

21

Narancs-, málnaszörp

199 Ft

994

680 g

Lecsó

129 Ft

189Ag

140 g

Sűrített paradicsom

62 Ft

442/kg

420 g

Vörös- é s fehérbab-konzervek

99 Ft

23Vkq

29 Ft

446/kg

110 r t

275/kg

65 g

Sertésmájkrém (szegedi)

400 g

Darált sertéshús (szegedi)

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

I

~~

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

Törzs.

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

ÖN SZERINT KELL SEGÍTSÉG AZ E U - S
PÁLYÁZATOK MEGÍRÁSÁHOZ?
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KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT:

HASZNOSNAK TARTJA A KÜLFÖLDI TŐKÉT
CSONGRÁD MEGYE MÁSODIK LEGNAGYOBB
ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALATA,
A HUNGERIT
BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT.

FELVÉTELT HIRDET

számítástechnikai

kortya az
üzletben
váltható

Az adó-visszatérítésnél törekednek arra, hogy az alacsonyabb összegű hitelfelvevőknek, az áüagjövedelemmel
rendelkezőknek a legnagyobb
mértékben megmaradhasson
az adó-visszatérítés összege. A
támogatás - akár a kamat, akár
az adó tekintetében - széles
körben hozzáférhető lesz.

L(IEN J

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

Olasz tészta

csökken az évi 240 ezer forintos jóváírási plafon, á m
igénybe vehetik mindazok,
akik az átlagos hitelfelvétel
(4-5 millió forint) kétszeresénél kisebb kölcsönt vettek fel,
s jövedelmük kisebb, mint az
átlagjövedelem (havi bruttó
130 ezer forint) háromszorosa. A terv szerint a kamattámogatás n e m lesz sávos.

A kormány nem tervezi a la-

ELELMISZER-RAKTARHAZ KFT.

0,5 kg

0. K.K.

Marad a lakáshitel,
szűkül az adókönnyítés

|

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

vagyonát
FOTÓ: KARNOK CSABA

meghirdetett befektetések irreálisak, mert a
budapesti telkeken nem lehet megépíteni a
tervezett ingatlanokat.
A Verticai Invest ú j elnöke, Remete Julianna
állítja, semmit n e m tud arról, hol van a pénz,
hogyan találhatják meg, s mennyit t u d n a k
visszafizetni
a
befektetőknek.
Ráadásul
amennyiben a tagok, vagy más követelők felszámolási eljárást indítanak a Verticai ellen,
akkor n e m lesz esély arra, hogy az adott névértékre kötött tagi célrészjegyek elérjék eredeti
összegüket.

befektetés

Felemás megyei sikerek a BNV-n
A vasárnap zárult Budapesti

Remete Julianna a szövetkezet
keresi.

programozó

munkakör betöltésére.
Elvárások:
- egyetemi vagy főiskolai szintű programozó végzettség
- DELPHI vagy CENTURA SQL WINDOWS fejlesztői
környezet ismerete
- SQL-ismeretek
angolnyelv-ismeret
- szentesi lakhely
Fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével
és az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
2003. szeptember 19-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Hungerit Rt. informatikai főosztály
6600 Szentes, Attila utca 3.
Érdeklődni Gidófalvy Tamás informatikai
főosztályvezetőnél lehet, tel.: 06/30-98-37-508.
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A MAGYAR GAZDASÁGBAN?
Válaszát SMS-ben küldje el a

20/977-3333^
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CSAK ESY SMS, ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY 1 VAGY EGY N BETŰ.

| segítségével adjuk meg!

KAMARAI HÍREK
Szerezzen mesterlevelet az EU-csadakozás előtt!
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsga-előkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban: gázvezeték- és készülékszerelő,
karosszérialakatos, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, pék, kőműves,
villanyszerelő, kozmetikus.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a
munkaügyi központ kirendeltségeinél. Bővebb információ kérhető a
62/486-987/182-es telefonszámon.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS

MINDEN KEDDEN
NAPI MELLÉKLETEK
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A tízórai

Miért kell korgó gyomorral tanulni?
gyermekkorban kimutathatók a csontritkulás vagy más
hiánybetegségek előtiinetei. A szülők felelőssége óriási,
hiszen az ebben a korban kialakuló táplálkozási és életviteli szokások nagymértékben befolyásolják a fiatalok
későbbi egészségi állapotát.
A kisiskolások naponta mintegy 40 százaléka indul el reggeli nélkül az iskolába. A 7-14
éves gyerekek gyakran a
tízórai szünetig étlen, szomjan ülnek a padokban, pedig
köztudott, hogy korgó gyomorral nehezebb koncentrálni. Fazekas Márta, az ÁNTSZ
Csongrád megyei egészségvédelmi osztályának munkatársa elmondta: valójában a szülők felelőssége, ha egy gyermek reggeli nélkül kénytelen
végigszenvedni az első tanítási órákat. A minimális az

lenne, ha egy bögre tejet vagy
kakaót inna az iskolás, mielőtt
elindul otthonról - mondta a
biológus. - A rendszeresen fogyasztott tízórai és uzsonna
bizonyítottan növeli a gyerekek teljesítőképességét.
A változatosan összeállított
és elkészített étrend sok későbbi betegség megelőzésében segíthet, tudtuk meg Fazekas Mártától. Elsősorban a
szülőknek kell odafigyelni,
hogy gyermekeik mindennap
megfelelő arányban fogyaszszanak zöldségeket, főzeléket,

Mintaétrend, kisiskolásoknak
• Első nap
REGGELI: tejeskávé, szezámmagos zsemle, margarin, barackíz
TÍZÓRAI: kenyér, májkrém, retek
EBÉD: brokkolikrémleves, grillcsirke, zöldséges rizs, alma
UZSONNA: natúr kukoricapehely tejjel, körte
VACSORA: csipkebogyótea, sajtos melegszendvics, paradicsom.
• M á s o d i k nap
REGGELI: tej, kenyér, margarin, zalai felvágott, kígyóuborka
TÍZÓRAI: margarinos kifli, mandarin
EBÉD: sertésraguleves, lecsós cukkinis rakott burgonya
UZSONNA: barna kenyér, kockasajt, nyers sárgarépa
VACSORA: tej, virslis lencsesaláta csírazöldséggel, kenyér.
• H a r m a d i k nap
REGGELI: kakaó, lágy tojás, félbarna kenyér, zöldpaprika
TÍZÓRAI: banán
EBÉD: lebbencsleves, párolt sertésszelet, zöldbabfőzelék, meggyes piskóta
UZSONNA: rozskenyér, kefir
VACSORA: tej, szardínia, rozskenyér.

gyümölcsöt, húsokat, valamint gabonaféléket és tejtermékeket. Lehetőleg minél változatosabb formában elkészítve. A vegetáriánus étrendet
egyáltalán nem javasolják a
gyerekeknek. Az egészségvédelmi osztály munkatársa azt
is hozzátette: a rendszeres, napi 4-5 étkezés, melyeknek
egyike meleg ebéd, nélkülözhetetlen a fejlődő szervezet
számára.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány diákok táplálkozásáról készült statisztikái megdöbbentő adatokat mutatnak: Magyarországon hozzávetőlegesen 100 ezer diák
alultáplált és közel 20 ezer iskolás éhezik. A közelmúltban
több felmérés bebizonyította:
már gyerekeknél kimutatható
a helytelen táplálkozás és
életmód, illetve a különböző
betegségek kialakulása közötti összefüggés. A nem megfelelő mennyiségű és minőségű
étrend különböző hiánybetegségek kialakulásához vezethet. A fiatalok 66 százalékának napi kalcium-magnézium bevitele nem megfelelő
- derült ki a 2500, tíz és tizenöt év közötti gyerek vizsgálatából. Mintegy húsz százalékuk a szükséges mennyiség
felét sem fogyasztja el. Ennek
is köszönhető, hogy a gyerekeknél a bevitellel megegyező
arányban kimutathatók a
csontritkulás előjelei.
Ez csupán egy példa a vitaminok és ásványi anyagok
hiánya okozta rendellenességekre. Jól ismert tünetek azonban a növekedésben és fejlődésben bekövetkező elmaradás, az izomgyengeség, a
fertőzésekkel szembeni csök-

Naponta többször bőséges és vitamindús táplálkozás nélkül
nem megy a tanulás sem.
ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT
kent ellenálló képesség vagy
akár az álmatlanság és koncentrációzavar is.
Az alultápláltság mellett komoly problémát jelent a
fiatalok elhízása is: 1000 elsős
(6-7 éves) gyerek közül átlagosan negyven elhízott, ám a
helyzet az ötödik osztályosok
körében a legrosszabb, ugyan-

Az egészségügyi intézetek összesített
adatai szerint a Magyarországon a keringési betegségek után a daganatos
betegségek okozzák a legtöbb halálesetet. A rák minden betegségnél nagyobb félelmet kelt, hiszen görbe tükröt tart a jóléti társadalmak elé.

A gyógyulás lényeges pontja az a gondolat, hogy lehetséges,
sejtek légzésre, oxigénnel telt vérre
vannak utalva, míg a rákos sejt a felgyorsult anyagcseréjével hihetetlen
tempóban, hirtelen gyorsulással képes
haladni az élettel ellentétes irányba.
A rák egyes fajtái közül egyike a
leggyakoribbaknak a tüdőrák. A dohányzás oldja a stresszt, serkenti az

Amerikában harcot indítottak
az uzsonna helyett zsíradagoló
iskolai automaták ellen. Idehaza családonként ássák ki a csatabárdot minden iskolakezdéskor: eszik-e a gyerek reggelit,
mit eszik, visz-e és mit tízóraira.
Az éhezés, illetve az elhízás, valamint a „divatevés" komoly veszély a tizenévesekre.
Vészharangot kongattak a
gyermekek elhízása miatt az
egészségőrök Amerikában, és
mostanában sorozatban tiltják
ki, szerelik le az édességeket,
chipszeket, szirupos üdítőitalokat, kalóriadús szendvicseket
kínáló automatákat az iskolákból. A nassolni imádó, túlsúlyos gyerekek persze tiltakoznak, s a szülők egy része sem
lelkesedik azért, hogy közelharcok árán otthoni reggelizésre szoktassa csemetéjét, illetve
tízórai készítésével bajlódjék. A
harcot az látszik eldönteni,
hogy egyre több tudományos
kísérlet bizonyítja, az elhízott
gyermekek egészsége súlyosan
károsodhat. Nos, ez nálunk is
igaz. Az iskolába menők jó része nem reggelizik, nem visz
tízórait, sulibüfézik, automatázik - azaz nem étkezik rendesen.

is ezerből hetvenöt diák küzd
súlyfelesleggel.
A szakemberek állítják: a
rendszertelen és egészségtelen táplálkozás főleg a helytelen, mozgásszegény életmód és a hiányos táplálkozási
ismeretek következtében alakul ki.
MÁTÉ ERZSÉBET

A rákos sejt hirtelen gyorsulása

„Amitől félsz, azt magadhoz vonzod" mondta egyszer állítólag egy gyógyító,
s úgy tűnik, igaza van. Mindennél
jobban félünk a ráktól, s ennek oka a
betegség természetében rejlik, mely a
civilizáció karikatúráját tárja elénk. A
rák a sejtek szintjén az önzés mindenek felett való érvényesülésében
mutatkozik meg. Az első rákos sejt
tartós nyomás, sokáig ható hasonló
inger hatására változtatja meg a testben elfoglalt szerepét, különbözni akar
szomszédjaitól. Megbontja a szervezet
harmonikus működésének egységét,
ha tetszik, az emberi test egyetemességét. Az első rákos sejt a maga képére
formázza a következőt, mintegy szűznemzéssel szaporodik, a folyamat addig tart, ameddig a test. A normális
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MAGYARORSZÁGON KÖZEL 100 EZER DIÁK ALULTÁPLÁLT ÉS 20 EZER ISKOLÁS ÉHEZIK

A nem megfelelő táplálkozás következtében sokaknál már

BIZALMASAN

Péntek DÉLMADÁR

ILLUSZTRÁCIÓ: GYENES KÁLMÁN

agyi vérkeringést, s Karády Katalin óta
a nők egy része is azt hiszi, hogy jól áll
neki. A nikotin azonban fokozottan
ürít ki minden értékes anyagot a szervezetből, a kátrány pedig a tartós káros
inger szerepkörében a rák kialakulását
segítheti elő. A cigaretta sejtelmes ködbe burkolja fogyasztóját, mintha azt

üzenné: én nem szívok veletek egy
levegőt, más vagyok, mint ti. Világos,
hogy az egó érvényesülésének köszönhető a dohányzás. A betegség viszont
egy olyan tapasztalás, amely kikerülhetetlen. A betegség út lesz önmagunk
megismeréséhez. Az európai kultúrában önérzetesen őrizzük szabadságunkat, ragaszkodunk hozzá, ha már
egyszer kivívtuk. Birtokoljuk a szabad
akaratot. Valóban: szabad akaratunkból dönthetünk arról, hogy elfogadjuk-e a betegség adta tanítást, vagy
sem. A keleti filozófusok szerint az idő
nem számít. Úgy vélik, szabad akaratunkból bármikor megteremthető az
egészség - a szabadságnak ez a teljessége nálunk hihetetlen, sokan mosolyognak. Eszünkbe jut a lesoványodott rákbeteg - orvosi nyelven a kahexia állapotában - , aki félelmében
úgy néz az őt körülvevőkre, mint az
űzött vad. Hogyan is lehetne ebből
az állapotból egészséget teremteni?
Riidhiger Dahlke német orvos úgy véli,
hogy a rák visszatérés a korlátlan lehetőségekkel teli kezdethez. A gyógyulás első, leglényegesebb momentuma pedig egy gondolat: lehetséges.
BLAHÓ GABI

Reggelizni, tízóraizni kell az
iskolásnak, hogy bírja a munkát! Ám egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszik-iszik. Azok
a szülők cselekszenek helyesen, akik megkövetelik az otthoni reggelizést (egy adag, 5
deka gyümölcsös müzli csak
175 kalória, a zabpehely 187
kcal, egy rozsos zsömle 2 deka
pulykamellsonkával csak 110
kcal, egy kifli 2 deka párizsival
160 kcal, három deci 1,5 százalékos tej 132 kcal, két deci karamellás tej 180 kcal). S jó, ha adnak tízóraira egy-két szendvicset vagy péksüteményt. Aki
pedig mégis pénzt ad uzsonna
helyett (netán még ebéd helyett is), az ellenőrizze, hogy
gyermeke mit vesz rajta, mit
eszik, iszik rendszeresen az iskolában vagy a közeli gyorsbüfében. Nehogy akkor kapjon
észbe, amikor már érzékelhető
lesz az „amerikai szindróma".
Érdemes tanulmányozni kicsit
a gyerekek körében divatos
„sulikaják" mellékelt kalóriatáblázatát.
SZ. M.

T í z ó r a i p ó t l é k o k kalóriái
Sajtburger ( t db)
Hamburger (1 db)
Pízzaszelet (20 db)
Fánk (1 d b f
Hasábburgonya (adag)
Chips (10 dkg)
Kréker (sajtos, 10 dkg)
Édes keksz (10 dkg)
Muftin (csokis, 1 db)
Sült krumpli (majonézzel)
Mars szelet
Snickers
Energiaital (2,5 dl)
Multivitamin nektár (2 dl)
Szőlőlé (2 dl)
Coca cola (2 dl)

Kedd, 2003. szeptember 16.
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Őszi, vitamindús varázsszer a szőlő
A modern tudomány is kezdi felfedezni, hogy a szőlő
valóságos varázsszer. Éppen szezonális gyümölcsünket
sokféleképpen állíthatjuk egészségünk és szépségünk
szolgálatába.

A táplálkozáskutatók sajnálatos tényként regisztrálják,
hogy az utóbbi évtizedben a
magyarok gyümölcsfogyasztása drasztikusan csökkent, s
még a szezonban, nyáron és
ősszel sem eszünk annyi zöldséget és gyümölcsöt, hogy fedeznénk vele szervezetünk vitaminszükségletét. Pedig őszszel olyan varázsszer kínálkozik, mint a szőlő, aminek jó-

tékony gyógyászati és szépészeti hatásait a modern tudomány is kezdi egyre jobban
feltárni. A „csodabogyók" vitamin és ásványianyag-tartalma sokféleképpen tesz jót velünk.
A szőlő, ha megesszük, ha
megisszuk a levét, ha pakolásként, fürdőként alkalmazzuk, mindenféleképpen jó
hatású - méregteleníteni se-

/ Egészségmegőrzés
K Testsúlycsökkentés
• Alakkorrekció
%/ Elméleti és gyakorlati oktatás
Intenzív mozgásprogram
• Orvosi táplálkozási tanácsadás

ziumban és vasban - ezek
pedig köztudottan jó segítők
mind a fizikai, mind a szel-

KAMATMENTES

HITELRE IS!

MediFaf
I P Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

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

LLITAC
ft M H

AKCIÓ A HERBÁRiA
SZAKÜZLETEIBEN!

_

jjlFTP- Fogorvosi
rendelő

Gondoljon az őszre-télre,
M O S T M I N D E N HERBÁRIA TEA
30%-KAL O L C S Ó B B A N
beszerezhető a szaküzletekben

sooo

• Ultrahangos fogkö-eltávolitás
•Tömések és pótlások minden fajtája

MEGÉRKEZTEK
A S C H O L L ŐSZI MODELLJEI!

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

Ősszel és télen is olyan kényelmes,
mintha mezítláb járna.

Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idö:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185

Egyéb kényelmi lábbelikkel is várjuk vevőinket.
Szaküzletek: Szeged Tesco, Rókusi krt.
42-64. H.-szo.: 9-20, vas.: 9-19.
Szeged, Tisza L. krt. 57.

LÉZERES LÁTÁSJAVÍTÁS

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

Á Z

J r

Szeged, Kárász utca 9.
A z Átrium Üzletházban
gyógynövények
¿•»teák, gyógyteák
?*gyógynatasú készítmények
¿•-•reformtáplálkozás, bioételek
¿•.•natúrkozmetika

Szemészet
1
Szeged,
Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62/545-092

és mi a legjobb német géppel elkészítjük Önnek

SMMKTETOVÁLÁSÁT

A natúr
kozmetikumok
közül
kiemelkedő

termékek
Szegeden
csak nálunk
kaphatók!

Az Yves Roeher terméket
karkötővel ajándékozzuk

vásárlókat
meg.

Szeptember 17-én, szerdán 14-16 óráig
Dr. Bogdány Anikó
orvos-természetgyógyász
ingyenes szaktanácsadással
várja üzletünkben
kedves vásárlóinkat.

LEZERES
ÉS

REFORMHÁZ
300 m2-en

* NAN BAO (férfipotencia-növelő) caps. 30 db

6 2 9 Ft

* BÉRES FLU VIT IMMUNERŐSÍTŐ
(ginseng-echinacea)

9 6 9 Ft

* DENTIPUR MŰFOGSORRÖGZÍTŐ KRÉM 40 ml
+ 25 g kamillaolaj ajándék

e p i

L á t á s

j j O k
JW*

MEDIFAT
WLLLNLSS CENTRUM

^^íva

Tel.: 6 2 / 4 3 1 - 8 9 9
www.plasztika.net

BELGYÓGYÁSZAT
NŐGYÓGYÁSZAT, SZÜLÉSZET
Dr Búzás Edit főorvos,
Prof. dr Szabó Elek
magas vérnyomás kezelése
Dr Varga-TóthAndrea
Dr Csajbók Éva
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
Dr Kormányos Zsolt
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY.
klinikai szakorvos
GASZTR0ENTER0LÓGIA
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Lénárt Zsuzsanna
Dr Agai Zsuzsanna főorvos ~
egyetemi tanársegéd
FÜL-ORRGÉGEGYÓGYÁSZAT,
UROLÓGIA
HALLÁSVIZSGÁLAT
Dr Pintér Olivér egyetemi adjunktus
Dr. Török Klára főorvos
Dr. Csenke Zoltán főorvos
AMBULÁNS MŰTÉTEK

|
|

JQt

Szeged, Kölcsey u. 4.
Tel.:

06-30/605-4121,424-385.

világszínvonalon,
t ö b b é v e s tapasztalattal,

l

TAJ-KÁRTYÁVAL
INGYENES!

j

KezeieS!

^tubió

Őszi akció

Testkezelés és

hosszabb

kúrák

|
§

PIKKELYSÖMÖR KEZELÉSE

a DÍVA STÚDIÓ
legmodernebb álló- és
fekvőszoláriumában,
ahol minden szoláriumozásnál
1 zsetont ajándékba kap.

Testfogyasztás!
Cellulitis-

kezeléssel

BŐRGYÓGYÁSZATI KLIMKA

Élvezze a barnulás örömeit

Orvosi zsíroldás műtét nélkül!

2 ingyen

Jytúdió

Testkezelés és SzoUrium

MediFat® Elektrolipolízis -

tartós szőrtelenítő módszer

forrfis
magánklinika
PLASZTIKAI SEBÉSZET

62/326-739

Bejelentkezés: munkanapokon 9-17 óráig. Tel.
BŐR-, NEMIGYÓGYÁSZAT,
K0ZMET0LÓGIA
Dr. Tóth Kása Izabella főorvos
IDEGGYÓGYÁSZAT
Dr Dibó György főorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr Boncz István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA. LÉZERTERÁPIA
Dr Sonkodi Gábor szakorvos
KARDIOLÓGIA
Dr Túri Piroska főorvos
ÉRSEBÉSZET
Dr Szabó Tamás érsebész

FORRADALOM A

6722 Szeged. Petőfi S. sgt. 47.
Bejelentkezés telefonon: 62/444-067

Szeged,
Kölcsey u. 4.
Tel.:
JCjt 06-30/605-4121,
Szolárium
424-385.

FOGYASZTÁSBAN!

A Kárász és a Kölcsey utca sarkán megnyíll szé]>
Dr. Bólya László

30/218-5701

ségszalonban a legkorszerűbb testkezelő gép segítségével szabadulhatnak m e g a nők a narancsbőr-

100 Ft • 6 9 F t

* AKÁCVIRÁG TEA
(gyomor-, bél-, emésztési panaszokra) 170 Ft • 8 9 F t
4 STOZZON DUPLA CSOMAG, 2x40 db
(száj- és testszag ellen)
3308 Ft • 1 6 9 9 F t
* MENTYL GYÓGYNÖVÉNYOLAJ 2x10 ml
(ízületi, reumatikus, emésztési,
felső légúti problémákra)

7 7 9 Ft

* ÚJ CLAIRE FISHER KRÉMEK

1 9 9 Ft

* KOMPRESSZIÓS HARISNYANADRÁGOK
6 4 9 - 7 8 9 Ft
(Scholl, Salus)
* VÉRNYOMÁSMÉRŐK
(félautomata, automata)

(pókhálóerek) és

től, a növekedési csíkoktól és a jellemző testtájakon ki-

89944 « 4 4 9 F t

* ORBÁNCFŰ TEA
(nyugtató, gyulladáscsökkentő)

* DIGITÁLIS LÁZMÉRŐK, FÜLHŐMÉRŐ

VISSZÉRKEZELÉS

G A J L E N U S szakorvosok magánrendelője
SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4 .

hozzánk,
szaktanácsadásunkat!

Állandó kedvezmény nyugdíjas,
diák és kismama vásárlóinknak!
Nyitva hétfőtől péntekig 9-től 19 óráig,
szombaton 9-tői 13 óráig

GYOGYIUOVEMY-

SZABÓ MAGDOLNA

HA IGEN! Akkor hívja a 4 9 1 - 7 0 9 - e t

Nyitási akciónkban világszerte ismert
immunerősítő!
Natúr kambucha lea
Fi helyett most 399 Ft
Kombucha gold koncentrátum HOtf Ft helyett most 499 Ft
Amíg a készlet tart.

Jöjjön be
és élvezze testreszabott

KLIN

lemi fáradtság leküzdésében, a szőlőben lévő B2, B3
és B6 vitaminokkal közösen.
D-vitaminja pedig segít tartósítani a nyári barnaságot.
A szőlőmagból készült olaj
serkenti a hajhagymákat, jó
hajhullás ellen.
Vagyis: aki szőlőt fogyaszt,
egészséget eszik. Csak el ne
feledje, hogy a közkedvelt
bogyóknak jelentékeny kalória- és cukortartalma is van.
(100 gramm szőlő energiatartalma 72 kcal, cukortartalma 17 g.) Kellő odafigyeléssel napi csipegetés javallott, de napokig tartó lakmározás nem.

SZERETNE
- szépen rajzolt szemöldököt,
- gyönyörű formájú, színes ajkakat
- igéző szemeket!

tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,

J m H L

I S

natfejlődés lassítására. A fehér és a piros szőlő egyaránt
gazdag káliumban, magné-

FOGPOTLASOK

Adjon magának
4 hetet a változásra!

1
1
1
1

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

i — r

MEDIFAT* ELETREND
PROGRAM

jíappy

gít, vízhajtó, vitaminokat ad,
nyugtat, fiatalít, szépít, fogyasztani is képes, sőt, rákellenes. Francia kutatók felfedezték, hogy a szőlőmag
anyagai szabályozni képesek
a sejtek
vérellátottságát,
„húrolják" a kollagénrostokat, hatékonyak az öregítő
szabad gyökök ellen. Azaz a
szőlőmag képes kisimítani a
ráncokat. Ballasztanyagával,
gyümölcssavjával gyorsítja
az anyagcserét, tisztítja a
beleket, méregtelenít, erősíti
a májat és a vesét. A piros
szőlőben található resveratolról pedig a kísérletek
mostanában kezdik igazolni,
hogy hatékony szer a daga-

6 9 9 Ft-tól
9 2 9 0 Ft-tól

G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z
^J^Nf
üzleteink Szegeden, a ¡AS Patika mellett,
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

éjfkjk
irUMMIi
juhll
GYÓGY-PALOTA KFT.
6725 Szeged,
Szent Ferenc u. 8.
- MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA ORTOPÉD
SZAKORVOS
IRÁNYÍTÁSÁVAL!
- NEUROLÓGIA,
PSZICHIÁTRIA
- FIZIKOTERÁPIA
(ultrahang-, elektroterápia),
GYÓGYTORNÁSZ,
GYÓGYMASSZÁZS
- HASI UH-DIAGNOSZTIKA
- HÁZIORVOSI PRAXIS
(bejelentkezés lehetséges)
- FOGLALKOZÁS-EÜ.
Felvilágosítás, bejelentkezés:
62/550-797 0250«»

FEIUYTERAPIAS
KLUB!
g
2003. szept. 20-án
l
(szombaton), 15 órától
Szeged, Bécsi krt. 7. sz.
alatt fényterápiás készülékek bemutatója orvosi
előadással egybekötve.
Mindenkit szeretettel várunk!
Érd.:

3Ó/285-91Ó6

alakult feleslegektől.
A nők nagy része szenved a rellulitistől, szülést követően
striától vagy növekedési csíkok megjelenésétől. A diéta, a koj>
lalás, az egyéb kozmetikumok sosem nyújtják az elvárásnak
megfelelő eredményt. Mivel ezek a problémák a testnek
csak bizonyos részein - csípő, fenék, has, combok - találhatók, így testre szabott gépi kezelés segíthet.
Az E n d e r m o l o g i e elnevezésű technika hatásos és kockázatmentes, tökéletesen újraformálja a testet.
A gép kezelőfejével a ritmikus vákuum és a görgők maszszírozásával befolyásolni lehet a kötőszövet szerkezetét.
A kezelés serkenti a sejtek anyagcsere-folyamatait a vér- és nyirokkeringés felgyorsításával. A felesleges salakanyag kiürül, a
vízvisszatartás folyamata csökken és növekszik a zsírégetés.
Az Endermologie eredményei: a bőr simább, feszesebb lesz, kisimulnak az egyenetlenségek, a test fogyasztásában egyedülálló
kezelés e r e d m é n y e k é p p e n akár két r u h a m é r e t e t is csökkenhet.
Jól alkalmazható súlycsökkentő program részeként is,

J

hiszen mechanikailag fellazítja a mélyen fekvő zsírrétegeket.
i A kezelés kellemes, a speciális vékony kezelőruha
védi a b ő r felületét.

V
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Gyémántot a gyémánttal
H. Mondd „h", mint hospitál. Egy lehelet, ami gyógyít. Egy meleg,
párás, szeretetteljes lehelet, amit kicsi, plezúros térdek fölé hajolva
engedünk ki ajkak közül, ha megsérült a gyermek.
Ez a fehérrel, kéken festett „h" talán az egyetlen hang, ami a fül
számára kedves a kórházban, ahol minden olyan fehér. Uralkodóan
tiszta a nővérke zoknija is, minden, de minden fehér. Talán azért,
mert ez a szín valamennyi szín összessége, ahogy a szeretet valamennyi érzés összessége, minek ellentéte a félelem, a sötét, rettegett. A kórház kapujában mégis elfog, elszólítja a gyomrod, mindenképpen felgyorsul a szívverés, a vérnyomásmérő szükségképpen magasabb értéket mutat. Odatartod a karod, tű. Vér, ájulás. Irtózat Felíiják a neved egy papírra, rögzített adat lettél. A paramétereid nem
túl jók. Szeretnél tudni mindent, mi a nem túl jó, az ápolónő jóindulattal mosolyog, az orvos később jön. Érzed, kimegy a térded. Le kellene ülni, de már mutatják is az ágyad. Vízszintes. Kísérteties. Megadod magad, nincs más választás, megadod magad a tudománynak, s ha nem Is mondod, csak úgy cselekszel, mintha azt mondanád: legyen meg a te akaratod. Beleegyeztél, hogy hozzád nyúljanak.
Jobban tudják. Bízol. Kinézel az ablakon, távolinak tűnik a világ.
Nagyvizit előbb. Megállnak az ágyad előtt és latinul beszélnek. Egymás közöttritkánnem beszélnek latinul, előtted azért beszélnek latinul, hogy egymás között maradhassanak. Röpke pillantás rád, szemedbe, gyorsan vissza. Te meg nézel, mint a tintahal. Istenem, mi
lesz. Kezdetét veszi a kezelés, különböző szintetikus szerek, gyógyszergyárban készült. Holtbiztos. Felépülsz. De előtte el kell távolítani.
Idegen anyagokkal nyúlnak a testedbe, beleegyeztél. Eszedbe jut,
hogy a gyémántot gyémánttal csiszolják, valahol ezt olvastad, a bakteriális lámpák alatt jut eszedbe. Tapasztalod, hogy a gyógyulás fájdalommal jár, hiszen valami történik a testeddel, ami anyag. A pszichédet másik osztályon kezelik, de oda téged nem kell beutalni, anynyira nem súlyos. Mégis, ha valaki valamit mondana, jó volna. Valami válasz, a kérdésedre, hogy miért is van ez az egész. Miért történik
épp veled, ez a kín. Ugyan mivel érdemelted ki, a Mindenit!
Körülnézel. Te ugyan itt senkit meg nem kérdezel. Pizsamában kisétálsz az udvarra, ligetes. A ruhádat nem veheted fel, egyszerűen
megkülönböztetett lettél, nem pedig különösen fontos személy. Kivettek belőled egy darabot, a tested egy darabját az életedre tört
Megint eszedbe jut a lehelet, édesanyád lehelete. Gyémántot a gyémánttal. Úgy indultál,ragyogva.Mit, Istenem, útközben mit tettél
magaddal, hogy saját ellenséged lettél?! Az ok benned van. Megtalálod. A gyökerekig hatolsz. Gondolkodás nélkül a legmélyebbre
utazol, csak az lehet radikális. Csak az hozhat forradalmi változást
Most ráérsz. Idő rengeteg. A lombokon túl végtelen kék.
OLAHÓGAH

UJ MÓDSZERREL AZ ALLERGIA ELLEN

Turbuhaler a spray-k helyett
Freontartalmuk miatt folyamatosan kivonják a forgalomból a légúti betegségek
kezelésére alkalmazott hajtógázas
spray-ket. Helyettük a turbuhalerek kerülnek a patikák polcaira.
Ezekben a napokban különösen sokakat
érint az ú j gyógyszerforma, a turbuhalerek megjelenése. Az új technika a légüti
allergiában szenvedőknek nyújt segítséget. A súlyosabb allergiákra alkalmazott
gyógyszereket korábban kizárólag spray
formájában adagolták, de ma már lehetőség van a turbuhalernek nevezett,
újabb inhalációs készülék használatára. A
szakemberek több szempontból is előnyösebbnek tartják, mint a hajtógázzal
működő spray-ket.
A Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar
professzora, Falkay György elmondta,
hogy a turbuhaler alkalmazásának előnye, hogy a hatóanyag mikrokristály, azaz
por formában, célzottan jut a tüdőbe. A
hatóanyag bejutása során a beteg semmilyen nyálkahártya-irritációt vagy kellemetlen érzést nem tapasztal, míg a
spray-k használatakor szokatlan hideget
éreznek a torkukban. Ez gyakran gátolhatja a gyógyszer hatékonyságát, mert a
hidegérzet miatt meg-megakadhat a belégzés. Ez gyerekeknél sokszor előfordul,
mert náluk még hiányzik a tudatosság. Az
allergiák és az asztmák kezelésekor is
elsődleges cél a lokális, azaz a tüdő felületére gyakorolt hatás elérése - tudtuk
meg Falkay professzortól. Mivel az allergiás rohamok csökkentik a tüdőkapacitást, így a beteg n e m tudja megfelelő
intenzitással beszívni a spray-k által ki-

A turbuhalerek előnye a jobb

adagolhatóság.

bocsátott anyagot. Ezzel szemben a turbuhalerek nagy előnye a jobb adagolhatóság, mely biztosítja, hogy a hatóanyag minél mélyebben lejusson a tüdőbe. Az új készítmények a hajtógázas
spray-kkel szemben alkalmazkodnak a
beteg tüdőkapacitásához, így az érintett a
roham nagysága és a saját
ritmusához
mérten szívhatja be a port. Ez különösen
fontos a gyerekek esetében, akik az eddig
forgalomban lévő spray-ket, rossz adagolhatóságuk miatt, nem tudták megfelelően használni. További előnyt jelent,
hogy a biológiai hasznosíthatóság jelentősen jobb a turbuhalereknél. Míg hajtógázas spray-k esetében a hatóanyag
15-20 százaléka jut le a tüdőig, ez az arány
a turbohaler technikával 30-40 százalékra
növelhető.

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

A gyógyszerészek tapasztalatai azt m u tatják, hogy a betegek többségének nem
jelent gondot a m o d e r n e b b technika alkalmazása, azonban n é h á n y esetben ragaszkodnak a régebbi készítményekhez
egyszerűbb használatuk miatt és nem
szívesen térnek át az ú j technikára. Emellett az sem mellékes, hogy a turbuhalerekhez d r á g á b b a n lehet hozzájutni. A
hajtógázas spray-knek freontartalmuk
következtében megkezdődött a kivonása
a forgalomból, d e a szakemberek szerint
még évekig kaphatók lesznek a patikákban. Bár - az orvosok körében a jobb
adagolhatóság miatt - az új gyógyszerforma a népszerűbb, azonban a hatóanyag és a felszívódás idejét tekintve
nincs különbség régi és új között.
NAGY KRISZTINA

NEM CSAK HIÚ REMÉNY, HOGY LÉTEZZEN EGY OLYAN KEZELÉS, AMELY MEGOLDÁST NYÚJT

AZ IDŐBEN ELKEZDETT N0VEKEDESIH0RM0N-KEZELES F0NT0SSAGAR0L

Orvosok a férfiakért

Ha gyermekünk nem
fejlődik kellő ütemben...

2003. szeptember 11-13-án Szegeden tartotta kongresszusát
a Magyar Urológusok Társasága - szinte napra pontosan 5
évvel azután, hogy Európában is engedélyezték azt a szert,
amely új korszakot nyitott a férfiak merevedési zavarának
kezelésében. A készítmény rövid idő alatt a világ leghíresebb
vényköteles gyógyszerévé vált, és máris férfiak tízmillióinak
adta vissza a szexuális örömszerzés élményét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A problémákkal küszködő férfiak számára tehát már évek
óta n e m csak hiú remény,
hogy létezzen egy olyan kezelés, amely megoldást nyújt
számukra.
A szakemberek véleménye
szerint az érintetteknek mégis
csak a töredéke él a lehetőséggel. Számos tévhit és előítélet tartja vissza őket attól,
hogy orvoshoz forduljanak.
Sokan még ma is azt hiszik,
hogy a baj a korral jár, és nincs
is mit
# tenni vele. Az eseteknek
pedig mintegy 80 százaléka

szájon át szedhető tablettákkal eredményesen kezelhető,
és a többi 20 százalék sem
reménytelen.
Mára Magyarországon is
kiépült a korszerű andrológiai hálózat. A c e n t r u m o k b a n egy általában egyszerű
és f á j d a l o m m e n t e s vizsgálat
u t á n segíteni tudnak a férfiakon. Néhány helyen pedig
m á r különleges diagnosztikus és műtéti beavatkozásra
is lehetőség van - m o n d j a
Pajor László professzor, a
Szegedi Tudományegyetem
urológiai tanszékének veze-

tője, a kongresszus házigazdája.
A világban az elmúlt 5 esztendő során megvásárolt, több
mint egymilliárd tabletta és
mintegy 20 millió férfi bizonyítja, hogy szükség volt és van
a segítségre. Ma már nemcsak
a gyógyításban, hanem - tesztgyógyszerként - a betegség kivizsgálása során is rutinszerűen alkalmazzuk. Azt, hogy erre
a fajta segítségre szükség van,
mutatja az is, hogy több százezer magyar pár szenved a férfi
merevedési zavara miatt. Külföldi felmérések szerint egyébként a 40 év feletti férfiak közel
fele érintett a betegség valamilyen formájában. A merevedési
zavar a szegedi urológuskongresszus egyik fontos témaköre
volt,
számos
tudományos
szimpóziumon és előadáson
foglalkoztak a szakemberek a
gyógyítás legújabb lehetőségeivel.

Az alacsony növés nem pusztán testi probléma. Önértékelési és beilleszkedési zavarokat
is okozhat a gyermeknél - és esetenként a
felnőttnél is. Annak, hogy gyermekünk növekedési üteme elmarad kortársaiétól, számos
kiváltó oka lehet. Az egyik közülük: a növekedésihormon-hlány. Erről a problémáról,
egyéb veszélyeiről és korszerű kezelési módjáról kérdeztük dr. Péter Ferenc professzort, a
Budai Gyermekkórház tudományos tanácsadóját, aki a hatvanas évek második felében elsők
között kezelt - eredményesen - növekedési
hormonnal magyar gyermekeket.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Annak hátterében, hogy gyermekünk növekedésben elmarad a vele egykorúaktól, többféle probléma állhat. Az egyik lehetséges ok a
növekedésihormon-hiány. Ahhoz, hogy az ennek pótlását szolgáló kezeléssel a megfelelő
eredményt el tudjuk érni, a növekedésihormon-hiányos gyermekeknek a serdülés kezdetéig kellene beérniük kortársaikat. Ehhez
viszont 6-7 éves korban el kellene kezdeni a
terápiát. Szerencsés esetben a háziígyermek)orvos vagy a szülő korán észreveszi, hogy
milyen alacsony a gyermek az azonos korúakhoz képest, vagy hogy milyen lassan, vontatottan fejlődik, egyre inkább lemaradva amazoktól. Még akkor is időben vagyunk, ha a
szülőnek vagy a pedagógusnak a beiskolázás
környékén, a sok „normális fejlettségű" nebuló
között tűnik fel: valami nincs rendben a gye
rekkel. A tapasztalatok szerint azonban általában ennél később kerülnek az érintettek a
növekedési h o r m o n n a l kezelő centrumokba.
Ez rontja az optimális eredmény elérésének
esélyeit, pedig a hazai gyógyítási adatok e téren
is megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak. Érd e m e s egyébként tudni azt is, hogy a növekedésihormon-hiány a kórosan alacsony növés mellett a későbbiekben a szervezet anyagcseréjét is károsan befolyásolhatja. Az idejében
- lehetőleg minél korábban - megkezdett te-

rápia viszont erre is
megoldást
nyújthat.
- Vannak olyan
csecsemők, akik időben, kilenc hónapra
jönnek
a világra,
mégis nagyon picik,
fejletlenek.
Hasonló
zavarok
állnak
ezeknek az eseteknek a hátterében is?
- A szakirodalomban évek óta jelennek meg írások arról, hogy a kórosan alacsony felnőttek egy
részének a testhossza már újszülött korában is
kisebb volt a normálisnál. Mai ismeretünk
szerint ugyan az ilyen gyerekek jelentős része
élete első éveiben behozza a m é h e n belül
kialakult lemaradását, azonban azok, akiknél
ez 3-4 éves korukig nem történik meg, növekedésihormon-kezelésre szorulnak. A szakemberek tehát ma már az időre, kis testsúllyal
és/vagy testhosszal született gyermekek kezelését is indokoltnak tartják. Körültekintő,
alapos tanulmányok tanúsága szerint az ilyen
korban elkezdett kezelések eredményeként a
beteg felnőttkori testmagassága több mint 10
centivel meghaladhatja azt a méretet, amit
egyébként el tudott volna érni. Ez már azt
jelenti, hogy az érintett „normál méretű" emberként élheti az életét! Az Európai Unió illetékes gyógyszerbizottsága pozitívan foglalt
állást ezzel a kezelési eljárással kapcsolatosan,
és m á r alkalmazzák is hivatalosan. Ezzel tovább bővül a növekedésihormon-kezelés szakmailag támogatott lehetőségeinek a köre.

A

növekedésihormon-kezeléssel
foglalkozó centrumokról
a 06-30/654-4838-as
telefonszámon kaphatnak
felvilágosítást.

*
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PROGRAM

PONT
MQZI

delmi lelet; úton-útfélen - múzeumi
kutatások az M5-ös autópálya
Csongrád megyei szakaszán, valamint Három a tánc! - magyarországi
táncábrázolások 1686-1940-ig címmel. Megtekinthető naponta 10-től
18 óráig, hétfőn szünnap.

a vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-tól
17 óráig várja a természetet kedvelő
látogatókat.

KONCERT

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 6 órakor a Király Kőnig Péter Zeneiskolában (Tábor u. 3.):
Esti muzsika. Közreműködnek:
Pethő Villő (zongora) és muzsikus
barátai. Gál Szilvia (fuvola) és Ludmány Sebestyén (cselló). Házigazda:
Meszlényi László, a konzervatórium
tanára.

A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az érdeklődőket de. 10-től du. 6 óráig.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: A mindenóó. Színes amerikai
A JATE-klubban este 9 órakor:
film.
Hobo Blues Band: Rómeó vérzik
BELVÁROSI MOZI
címmel, Tom Waits-estje.
FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este fél 8 óra: Márga
KIÁLLÍTÁS
királyné. Színesfranciafilm.
SZEGED
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és fél 9 óra: Vénusz szépségsza- A Fekete házban tSomogyi u. 12.)
du. 4 órakor nyílik
lon. Színes francia film; délután neSzent-Györgyi Albert, a szegedi Nogyed 7 óra: Boldog születésnapot! Szíbel-díjas tudós című kiállítás. A tárnes magyar film.
latot prof. dr. Lonovics János, a
PLAZA CINEMA CITY
Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Miről álmodik a lány: 13,17.15 óra.
Gyógyszerésztudományi Centrum
A sorsdöntő nyár: 15, 19.15 óra.
elnöke nyitja meg.
Doktor Szöszi 2: 13.45, 15.30, 17.30,
19.45 óra.
A Bálint Sándor Művelődési HázMindenóó: 13.30, 15.45, 18, 20.15
ban (Temesvári krt. 42.) megnyílt
óra.
Lőrinczy Judit amatőr festő kiállítáSzindbád: 14.45 óra.
sa. Megtekinthető: szeptember 28A fülke: 16.30, 18.30, 20.30 óra.
áig, vasárnap és hétfő kivételével naTomb Raider 2: 14.30, 17, 19.30 óra.
ponta 10-től 18 óráig.
Oviapu: 14.15, 16.15, 18.15, 20.15
óra.
A MÉH Rt.-ben (Bocskai u. 8.)
Terminátor 3: 13.15,15.30, 17.45,
20 óra.
megnyílt Siflis Géza festő-fafaragó
kiállítása. Megtekinthető szeptemSegítség hal lettem: 14,16 óra.
ber 26-áig, hétköznap 8-tól 17 óráig.
Túl mindenen: 19.45 óra.
Azonosság: 17.45 óra.
Az igazság órája: 14.30, 16.45, 19
A várban (Stefánia) megnyílt
óra.
Barbárok a Római Birodalom határvidékén címmel, régészeti leletek a
VÁSÁRHELY
madarasi szarmata temetőből (BácsDu. háromnegyed 6 óra: A vonzás
szabályai. Színes amerikai film; este 8 Kiskun megye) címmel a kiállítás.
Megtekinthető november 2-áig, naóra: Azonosság. Színes amerikai film.
ponta 10-től 17 óráig, (hétfőn szünMAKÓ
nap).
Este 7 óra: Londoni csapás. Színes
amerikai film.
A Kass Galériában (Vár u. 7.) megSZENTES
Du. fél 6 óra: A zongorista. Színes
nyílt
franciafilm;este 8 óra: Az utolsó éjjel. Papp György grafikai és tűzzománcSzínes, m. b. amerikai krimi.
kiállítása. Megtekinthető szeptember 28-áig naponta 10-től 18 óráig.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde
út 42.) de. 10-től du. 6 óráig,

A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18, szombaton 9-től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szállixla éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása. Megtekinthető szeptember 30-áig az étterem teljes nyitvatartási ideje alatt: 6tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.) látogatható: keddtől péntekig 15-től 18,
szombaton 13-tól 16 óráig vasárnap
szünnap.
VÁSÁRHELY
Tbrnyai János Múzeum - 4. Kerámia Szimpózium; Szkíták - régészeti
kiállítás. Állandó kiállítás: az újkor
és a rézkor művészete, Hódmezővásárhely művészete, Kiss Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-től 17, kedden
10-től 15 óráig hétfőn szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva: 13tól 17 óráig.
SZENTES
A Koszta lózsef Múzeumban (Széchenyi liget 1.) megnyílt
' keleti eredetű népek hagyatéka Szentesen'és környékén mely megtekinthető 2004 év végéig valamint Koszta József kortársai a szolnoki művésztelepen című kiállítás, az utóbbi
november 23-áig hétfő kivételével
13-tól 17 óráig tekinthető meg.

A Móra Ferenc Múzeumban megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi feje-
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DELMAGYARORSZAG
T m U Z t

m a t ,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

cm évi

csalódás!

info: 06-80/821-821

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5 . 3 8
Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31 Kék íény
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó 9.00 Riporter kerestetik!
10.05 Nem csak a 20 éveseké a
világ (ism.) 11.00 Új-Zéland természeti világa Fókák, pingvinek
és hidasgyíkok között 11.35 Egy
év japán szarvasok között (ism.)
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink
1 3 . 1 0 Cook k a p i t á n y Angol-ausztrál kalandfilmsorozat,
2. (ism.) [16] 14.05 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm 15.00
Esély Segítőtárs - sérült emberek
műsora 15.30 Kedvenc állatom
A m a d o u és a konflisló (ism.)
15.50 Androméda Foglald imádba minden bűnömet! (ism.) [16]
16.35 Szilágysomlyó A gepida királyok aranykincsei (ism.) 16.55
Maradj velünk! Vallomás a szeretetről 17.00 Katolikus krónika
17.30 Navigátor Ismeretterjesztő
magazinműsor [12] 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárásjelentés. Körzeti híradók 18.30
Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 5.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték Kívánságműsor
21.05 Romajális
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.35 Tv-sziget
23.00 Panoráma [16]
23.35 Magyar Filmműhelyek:
Dega: Egy filmrendező
látomásai
1.25 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország!
7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája
8.55 Tripla vagy semmi 9.20 Maria
Del Carmen 10.15 Teleshop 11.20
Bébilesen [12] 11.45 Játszd újra az
életed Amerikai filmsorozat, 1. |12|
12.35 Nagy Péter 2. Amerikai történelmi filmdráma 14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00
Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 23.
Charlie Afrikában 16.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat, 168.
16.30 Jakupcsek [12] 17.30 Betty, a
csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 149. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
19.45 A nagy Ő - The Bachelor
Romantikus mese valós
szereplőkkel [12.]
20.55 Szeret, nem szeret Napi
komédia [12]
21.15 Hajsza az idővel Amerikai
akciófilm. [16] Közben:
kenósorsolás
23.05 Jó estét, Magyarország!
23.50 Propaganda Kulturális
magazin
0.25 A napfény íze Magyarkanadai film [12]
3.35 Vers éjfél után

•
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6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05
Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna
9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 3.
10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
11.25 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05
Fókusz-portré [12] (ism.) 13.40 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub
14.35 (átékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.25 A
hét mesterlövész Amerikai westernsorozat. Az új törvény 16.15
Testpercek Fitnesz Norbival 16.25
Balázs - A szembesítőshow [12]
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
[12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2157-2158.
21.00 Szupermozi: A hal neve
Wanda Amerikai vígjáték
23.05 XXI. század [12]
23.35 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
23.50 Híradó - Késő esti kiadás
23.55 Sportklub
0.00 Művészbejáró: Csúzli
Dán-svéd film [12]
2.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] (ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ
5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.30 Műsorismertetés

8.35 Anziksz - Szombathely 8.50
Váltó Gazdasági magazin 9.20 A
Pál utcai fiúk 11.05 Talentum
Maróth Miklós. 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Hírek, déli
harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör (ism.) 12.30 Élő
egyház Vallási híradó 13.00 Lajtha
László: Quatre hommages 13.25
István, a király 15.00 Magyar gyárak a millennium korában 15.25
Az élet megpróbáltatásai 16.15 Öt
órai zene 16.20 Diafilm (ism.)
17.00 Klipsz Könnyűzenei műsor
17.30 Sebességláz 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.15 A Random-átjáró
19.00 Égtájak Határon túli
magazin
19.30 Mese: Timothy iskolába
megy
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Magasiskola
21.50 Krónika
22.05 Gong Kulturális hetilap
22.45 Kihajolni veszélyes
0.25 Vers 0.30 Himnusz, műsorismertetés 0.35 Híradó, sport 1.00
Mese: Töf-töf elefánt 1.10 Lélegzetvisszafojtva 2.35 Ezer év szentjei
3.05 Gong Kulturális hetilap 3.45
Emlékképek - Régi híradók 4.05
Nótacsokor 4.35 Égtájak Határon
túli magazin

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó
5.50
Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament
üléséről 16.00 Napnyugta 18.35
Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese Benedek Elek
meséi. Magyar mesefilm
sorozat. Szóló szőlő,
mosolygó alma, csengő
barack
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltató magazin
határon innen és túl
22.05 A malom asszonya Dán
tévéfilmsorozat, 9. [16]
23.00 Záróra
0.05 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat, 6. [16| 0.55 Ablakpraktikus 1.25 Panoráma [16] 1.55
Úton Európa-magazin 2.25 Esély
Segítőtárs. Sérült emberek műsora
2.50 A modern Párizs 4.20 Telesport Olimpiai magazin

befejező rész 22.00 Bence-show
22.30 Az Európai Unió és a munka világa, 4. rész 23.00 Képújság

Q t v
nviaó
16.00 Vásárhelyi Magazin (keddi
ism.) 17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.15
Nap kérdése 20.20 Egy maréknyi
dollár. Amerikai westernfilm (fsz:
Clint Eastwood, Maria Valente)
22.00 Híradó 22.15 Nap kérdése
22.30 Az Apostol együttes koncertje 0.00 Képújság
vísÍrhelyi v « o s

Alföldi Hírmondó 5.3022.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM9&4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
• és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Eusztráda 21.00 Kis Kata

i^fctóí

.... .. i-..-7

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Mariann 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter. Tel.: 06-30-3030-244 és 44-22-44 20.00
Euro-express Dénes Tamással 22.00 Sztársáv Várkonyi
Attilával

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport - magazinműsor (ism.| 7.30 Estelőválogatás (ism.) 8.00 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ:
észak-kelet Magyarország állatkerjei (h) 15.30 Vásárlási műsorablak
(h) 16.00 Egészségmagazin (h)
16.30 A romantika városa, Szentendre (h). 17.00 Pénzháló országismereti játék - élő közvetítés 17.30 Kimba (hl 18.00 UNI-TÓ
- az EU története, 2. rész (h) 18.05
Klipp 18.15 Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat (h) 18.30 Az Európai Unió
és a munka világa, 3. rész 19.00
Híradó 19.30 Business-mix - gazdasági magazin (h) 20.00 Estelő
21.00 Trópusi hőség, 66. rész. Kanadai bűnügyi tv-film 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

0
22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki magazin
20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: az
M5-ös Autópálya Alapítvány
megalakulása.
Vendégek:
Gedei Zoltán, az alapítvány
titkára, dr. Horváth Lajos vezetőségi tag 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 16.00 Női
magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
21.15 Hajsza
az idővel
amerikai akciófilm

®

tv/mm m/vfuo
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10
Mese 19.30 Verseny 22.00 Szeged
hírek (ism.)

pcm

«
é
»
s
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 6. rész 6.30 Nyitott
világ: Észak-kelet Magyarország állatkertjei 7.00 Összeállítása hagymafesztivál zenés műsoraiból (ism.)
7.30 Megkülönböztető jelzés (ism.)
7.30 Határmagazin (ism.) 8.00 Híradó, Kalendárium (ism.) 8.30 Kimba
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék (élő közvetítés) 17.30 Kimba 18.00 Fókusz: '
hagymafesztivál 19.00 Híradó, Kalendárium 19.30 Business-mix gazdasági magazin 20.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 6. rész 20.30 Nyitott világ:
Észak-kelet Magyarország állatkertjei 21.00 Trópusi hőség. M. b. kanadai bűnügyi tvfilm-sorozat 66.,

Fsz.: Erick Roberts, Cary
Elwes, Sarah Wynter
2018-at írunk. Tíz évvel korábban a Legfelsőbb Bíróság
hatályon kívül helyezte az öngyilkosság tiltását kimondó
törvényt. Az emberi szervekkel kereskedő cégek legálisan
működhetnek, óriási profitot
termelve. A Lifecorps a legnagyobb, és ők kínálják a legjobb feltételeket. Jim fia kórházban fekszik, halálos beteg.
Nem tudja előteremteni másképp a gyógyításához szükséges pénzt, ezért vállalja az ördögi szerződést. Az aláírás
után ki akarja fizetni az orvosokat, de megtudja, hogy fia
időközben meghalt. Jim semmisnek tekinti a szerződést. A
Lifecorps viszont nem.
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Legyenek munkahelyi bulik í

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasónk! Közérdekű problémáikat tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hrvtiató 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-os telefonszámon.

TEJ
A 30/238-4189-es telefonról érkezett SMS, amelynek írója kifogásolja, hogy az illetékesek nem
tesznek semmit a gyenge minőségű tejek forgalmazása ellen.
Most a fogyasztók megkárosítása folyik!

tudnák használni. B. K. hiányolja azokon a háttámlát és a védőláncot.
ÓVODÁK
A 30/512-3176-os telefonról olvasónk
azon
véleményének
adott hangot, hogy a sérült gyermekeket nem lenne helyes
egészséges óvodásokkal egy csoportban elhelyezni, mert az óvónő képtelen lenne eredményesen
foglalkozni a kicsikkel.

ALGYŐI ÚT
A tönkretett Algyői út rendbehozatalát
szorgalmazták
a
30/349-8060-as telefonról.
SZELL EDINA
ápoló.

- Igen, szerintem jó, ha vannak
ilyen bulik. Ezek az összejövetelek véleményem szerint azért is
fontosak, mert a váltott műszakban dolgozóknak ilyenkor van alkalmuk arra, hogy megismerjek
egymást. • A kapcsolattartás végett úgy gondolom, legalább havonta egyszer kellene bulikat tartani.

H0R0SZK0P
Q f
KOS: Alig fér a bőrébe, bár paiás>©lltoi|a örömét, mégis el elvigyorodik
Amit hihetetlennek hitt legalábbis minden
jel arra mutat - , most szép lassan valóra
vákk. Még ma meg kell jutalmaznia magát.

M

BIKA: Ön szabadsága alatt is mm
Idig akcióban van. Energikus alkat,
folyton nyüzsög, nem képes nyugton maradni Minden alkalmat felhasznál a mozgásra. legyen az hegymászás, vagy kerékpározás.
! IKREK: Félreértések okozhatnak
I nehézségeket kapcsolatában, igyekezzen tehát pontosan és szabatosan kifejezi« magát és egyelőre ne vegye komolyan
hangulatad. Szokatlanul érzékennyé válhat.

M

i RÁK: Logikával aligha pit megöl
I dásra. hallgasson inkább a megérzéseire Legnagyobb hibája a felületesség
Most is átsiklik egy hiba fölött, de megint ki
tudja magyarázni magát

Q ^ j OROSZLÁN: Az Uránusz állás és
Nap Hold kvadrát azt mutatja,
hogy egyéni jövőképe átmenetileg kicsit zavaros. Úgy lehet rend a lelkében, ha kölcsönveszi és hasznosítja a bölcsességet.
/ ^ j SZÚZ: Lehet, hogy tegnapi terveibői nem lesz semmi, a víkend mégsem fog rosszul sikerülni. Elete páijával
végre fegyverszünetet kötnek, mi több: a
frontvonalak kiterjesztését is visszavonják.
MÉRLEG: Nagyon vigyázzon a fóW y ! nökeivel vagy az ügyfeleivel való
kapcsolattartás minőségére, mert harciassága és tapintatlansága aligha teszi önt barátságos személlyé.
SKORPIÓ: A bosszúra még ne is
I gondoljon! A körülmények szerencsétlen összjátéka az. ami megtörtént A tudatlansága nem segít, hogy jó megoldást
találjon. Családja szívesen támogatná, de
nem ad rá lehetőséget.

Í

NYILAS: Ma különösen vigyáznia
kell magára. Ne végezzen nehéz fizikai munkát, megerőltető sporttevékenységet, legyen ez a nap a pihenésé, az erőgyűjtésé. Ma a sebek is sokkal érzékenyebbek.
Á t r i ' BÁIL Kedvese nagyon csökönyös
C A i l é s makacs tud lenni Roppant megalázónak tartja az állandó knbzálást. ha
nevetségessé válik mások előtt, akkor öszszeroppan. Lehangoltságát ne fokozza
újabb kribzálással
(VÍZÖNTŐ:Süt a nap! Na jó. nem
l^Aft I mindig, de ön mégis ügy viselkedik,
mintha sugarai minden percben kellemesen
simogatnák bőrét. Pozitív hozzáállását néhány irigykedve szemlélik. Vigyázzon!
HALAK: Egyik családtagja állandó
!
segítségre szorul, ő ugyanis nem
olyan erős. mint ön. Meg kell értenie, hogy
nem lustaságból vagy hanyagságból ilyen,
egyszerűen ót más értékekkel látta el a sors.

BALOG 1ISTVANNE
rokkantnyugdíjas:
- Sajnos, ma már nem dolgozom, de régebben nagyon szerettem a társas összejöveteleket. Jól
ereztük magunkat, közösen ettünk, ittunk, s együtt táncolt
mindenki. Hiszen munka közben nem tudtunk sokat beszélgetni, így mindig vártuk, hogy
kötetlenül társalogjunk, kikapcsolódjunk.

•

VEZEKENYI GYÖRGY
marketingkommunikációs
tanácsadó:
- Véleményem szerint feltétlenül szükségesek a bulik, hiszen
ezek elengedhetetlenek a csapatépítéshez. Ha ezek az összejövetelek egy kollektívából hiányoznak, romlik a munkamorál, illetve csökken a teljesítmény. Ráadásul a feszültég feloldására is
lehetőséget kell teremteni.

SZLAMA BENEDEK
forgalmista:
- Persze, hogy legyenek munkahelyi bulik. Sajnos, manapság
sokaknak bizonytalan az állásuk, mindenki félti a munkahelyét. Ahhoz, hogy jó összmunka legyen, szükség van ilyen szórakozási lehetőségekre. Én a
spontán bulikat szeretem, mert
ezek erősítik legjobban a kollegialitást.

BARTÓK TÉRI
JÁTSZÓTÉR
Nagyon szép fett a Bartók téri
játszótér, de jó lenne, ha lennének ott olyan hinták is, amelyeket az egészen kicsi gyermekek is

PANNON
»»»»» Az é l v o n a l . 1

BUSZPÁLYAUDVAR
V. György felháborítónak és indokolatlannak tartja, hogy a
buszpályaudvart esetleg kitelepítik a Mars térről. A város „széléről" nehéz lenne bejutni a Belvárosba, különösen télen. Ezért korábban kell majd munkába, iskolába indulni.

G $ M

P0STAB0NTAS

Kettős állampolgárságot ?
Magyarország déli határa visszhangzik a követeléstől: „Kettős államjxrlgárságot a határon kívül élő
magyaroknak!"
Tulajdonképpen mit is akarnak? Szabad bejárást
Magyarországra. A régi pártállam azzal hazudta ki
magát, hogy aki kettős állampolgár lenne, annak
két helyen kellene katonának lenni. Nem kivitelezhető. Ma már a katonaság élethivatás lesz, ez még
ok sem lehet.
Kettős állampolgárság? Ez olyan dolog, hogy valami vagy valaki egyszerre fehér és fekete. Külföldön
is némi mérlegelés esetén adják, széles körben
nincs elterjedve. Szerintem nem az állampolgárság
a döntő ebben, hanem a szabad bejárás Magyarországra, hiszen sok embernek itt van üzlete, itt tanul a gyermeke, és majd vízummal jöhetne szülői
értekezletre...
A magyar kormány részéről olyan nagy a schengqni egyezménynek való megfelelni akarás, hogy a
kint élő magyarok követelése nem ért el a fülekig,
akiknek meg kellene hallani a dolgokat.
Vin a dolognak egy másik oldala is. A siralmasan
lecsökkent déli határforgalom jelei a megszűnt
vendéglók. A pénzváltókat benőtte a gaz, néha
megy el egy külföldi autó. Ezt a saját szememmel
láttam. Szeged kereskedelme sok jó vásárlótól esik
el naponta. Régebben úgy volt: a „jugók" (fele magyar) megérkeztek, a Corában beváltották a pénzüket, két csapatba szakadtak. A fiúk mentek a Praktikerbe, Metróba szerszámokat venni, a nők ma-

radtak a sonkák és a finom falatok összegyűjtésénél. Majd a megrakott kocsival a határ felé indultak.
Ma órákig kereshet egy kinti rendszámú kocsit az
ember, a forgalom nulla.
A kinti magyaroknak adjanak feltűnően olcsó vízumot, szabad bejárást az országba. Ok ugyanolyan
magyarok, mint a többi itt élő. Az elpolitizált országrész éppúgy az ország része kereskedelmi, földrajzi és minden szempontból.
Ellenben! Akik büntetett előéletűek, vagy itt
bűncselekményt követtek/követnek el, az első legyen a vízumuk megvonása! Mi nem Marinkókat
akarunk, hanem becsületes határforgalmat. Ha ezt
kettős állampolgársággal is megerősítik, az még
jobb.
Kellenek a vevők! Óriási húskészletek halmozódnak fel a boltokban. A tejet már nem tudják átvenni, túltermelés van. Régqn minden déli határ felé
tartó kocsiban 7-8 kerek sajt volt. Valuta volt a sajt,
ami ma ránk rohad! A határon túl éhező emberek,
nálunk pedig túltermelés.
Ha megépül az autópálya, ki jár rajta? „Kovács
elvtárs" ne húzódozzon a hangos kérések teljesítésétől, a régi kommunista hozzáállás, magyarázkodás nem megoldás, a schengeni egyezménynek való betű szerinti megfelelni akarás nem megoldás!
Itt magyar érdekekről van szó mindkét részről!
CARL FODOR,
BAKTÓ

A kéttarifás a kvalitás Szegeden
Én is részt vettem a azon a közelmúltban megtartott fórumon,
amelynek előadója Kalmár Ferenc képviselő úr volt. A fórum
témája a távfűtés tarifája, a bevezetett új, kettős díjrendszer, a fűtési alapdíj volt.
A tanterem zsúfolásig megtelt
jelezve, hogy nagy az érdeklődés
a téma iránt, hiszen mélyen
zsebbe nyúlós kérdésről volt szó.
Kalmár Ferenc beszédéből az is
kicsengett, a témával kapcsolatban a beterjesztett interpellációját a kormánypárti képviselők
„lesöpörték az asztalról". Hogy
van ez? A képviselőinket azért
választottuk, hogy a polgárok érdekeit képviseljék. (Egyik pártnak sem vagyok a tagja.) Az is elhangzott, hogy az előterjesztés
rossz időben került a közgyűlés
elé, hiszen akkor választási kampány volt, így átgondolni, számításokat végezni szinte nem volt

idő. De a beterjesztést keresztülvitték. Botka László polgármester úr szakgárdája jónak tartotta
a fent említett rendszert, amelyet a fogyasztóért, a kisemberekért, kisnyugdíjasokért jelszóval
dolgoztak ki. De kérdem, hogy
lehet az egyszerű polgár, rokkantnyugdíjas, nyugdíjas, munkanélküli feje felett dönteni, és
így? Az a Básthy Gábor, aki korábban ellenezte a közgyűlésben
a fent említett kettős díjrendszer
bevezetését, most a Szegedi Hószolgáltató Kft. első embere,
hogy van ez? (Mi ez, ha nem politika?) Hogy van az, hogy Básthy
Gábor az egyik közös képviselőnek írt válaszlevelében a sorok
között azt írja, nem birja a fogyasztókat rábírni a spórolásra?
Az hogy van, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. többmilliós bevételt könyvelhet el magának?
Honnan, miből? Az elit vezetés

milliós prémiumot vesz fel, ez
van a köztudatban. (Elhangzott
az egyik felszólalásból.) Egy hozzászóló győri példát hozott fel,
ahol a költségmegosztó bolát a
fűtés befejezésekor olvassák és
szerelik le, majd a fűtés beindulásakor újabbat helyeznek el. (A
nyári 35 fokos meleg nem párologtatja a fiolában lévő folyadékot. Milyen egyszerű!) A felszólalók és a jelenlevők egyértelműen követeltük a régi elszámolás
visszaállítását. A közgyűlési határozat nem „szentírás", kedves
választópolgár, amennyiben tévedtek, vizsgálják meg, hozzák
helyre (ez a demokrácia). Az önkormányzat felügyelje a Szegcdi
Hőszolgáltató Kft. működését.
Egyéni elszámolást és annyit fizessen a fogyasztó, amennyit
GJ-ban elhasznált.
MOLNÁR LÁSZLÓ,

SZEGED

Véradás és pohtika
Nemrég az egyik kereskedelmi rádió szervezésében
véradást szerveztek Szegeden, ami olyan jól sikerült,
hogy még a szervezőket is meglepte, ugyanis sokkal-sokkal többen jelentek meg, mint ahány véradót
előzetesen terveztek. Ezen a véradáson megjelent a
Fiatal Baloldal több tagja is. Másnap a rádióban megszólalt a szervezet egyik képviselője, amikor a véradásról kérdezték. Valahogy így kezdte a mondandóját, hogy: „A Fiatal Baloldal fontosnak tartja a véradást..." - és ezután gyorsan elkapcsoltam, mert
nem érdekelt, hogy hogyan kapcsolják össze a politikát és egy olyan célt, ami teljesen a független politikától. X. Y., bármely (jobb- vagy baloldali, teljesen

mindegy) politikai szervezet tagja, mint egészséges,
jó érzésű ember menjen el vért adni, mint magánember; de ne mint közszereplő, mert az ilyen húzások után, ha nem éppen az életmentésről lenne szó,
soha többet nem tenném be a lábam a véradó állomásra. Még jó, hogy nem ilyen nyilatkozatokkal találkozunk, hogy „Z. szervezet fontosnak tartja, hogy
„igyunk sokat a nagy kánikulában" esetleg, hogy
„hűvös időben jól takarózzunk be éjszakára". ló fenne szétválasztani a politikát és a politikamentes dolgokat és mellőzni ezeket az elég gyengécske, sokszor
meglehetősen irritáló ingyenreklámokat.
IFI HORVÁTH ISTVÁN

Legyenek
munkahelyi bulik?

Elkerülhetők-e
a diszkóbalesetek?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben!

(IGEN v a g y NEM) !

IGEN

NEM

AzSMSszán&á&mimáltrIasxrrtlőhcrk

06-30/30-30-921
Szavazhat az interneten i s :

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SZENTES

SZEITZ BLANKA

MOLNÁR VIKTOR

Szeptember 15., 5 óra 25 perc, 2900 & Sz.:
Tamási Edit és Szeitz Gábor Ádám (Kiskunhalas).

Szeptember 12., 14 óra 50 perc, 3420 g
Sz.: Kovács Andrea és Molnár Norbert
(Kunszentmárton).

HUNYI BÁLINT

CSATLÓS GÁBOR

Szeptember 15., 3 óra 33 perc, 4020 g Sz.:
Bánóczki Ildikó és Hunyi Róbert (Szeged).

Szeptember 12.. 15 óra 32 perc, 3360 g
Sz.: Horesnyí Tünde és Csatlós László
(Mindszent).

VÁSÁRHELY

NAGY DORKA

BÁRÁNYI ENIKŐ
RÉKA

Szeptember 12., 20 óra 37 perc. 2780 g
Sz Prohászka Julianna és Nagy Sándor
(Hódmezővásárhely)

Szeptember 12., 20 óra 45 perc, 3840 g
Sz.: Turai Mónika és Bárányi Attila (Tiszaföktvár).

CSÁKI GERGŐ

PATAKI GÁBOR JÓZSEF

Szeptember 13., 6 óra 15 perc, 3850 g Sz.:
Gál Mária és Csáki Csaba (Hódmezővásárhely).

Szeptember 14.. 23 óra 15 perc, 3790 g
Sz.: Kónya Tünde Erezsébet és Pataki Gábor
(Szentes)

SERKÉDI JENŐ ISTVÁN
MAKÓ

JOŐ BARNA
Szeptember 14., 22 óra 50 perc, 2200 g
Sz.: Obre Tünde és Joó Imre (Makó).

Szeptember 15., 1 óra 57 perc, 2700 g Sz.:
Kovács Ilona és Serkédi Jenő István
(Öcsöd).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben. Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el. sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgL 57.) tart A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felöl). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig Helye: Szeged. Kossuth L. sgt
15-17. (a Szilágyi utca felől) Telefonszám:
62/474-374. vagy 104

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
Á telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 212-515.

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

TÖRTÖK,
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Albérletet kínál

• SZEGEDEN, R i g ó u t c á ban Belvároshoz közeli. II.
emeleti, új, üres. 3 szobás
lakás hosszú távra, garázs
zsal kiadó. 06-30/3307-465.
(25089904)

2

Állást kínál

• ARU ISMERETTEL és
szakképzettséggel
rendelkező
élelmiszer-eladót,
pénztárost keresek szegedi
üzletbe. Érd.: 9 - 1 7 óráig:
30/200-19-35. (25089918)
• EURÓPA m á r k a v e z e t ő
művész-, m o d e l l - és r e n dezvényügynöksége
keres
művészeket minden ágazatból. modelleket, gyermekmoóelleket (amatőröket is),
statisztákat, stb.
62/4079 9 4 . (25089611)

• CUKRÁSZT keresek b u dapesti munkára,
tésztaposztra. Tet.: 0 6 30/990
7 1 - 1 1 . (25089994)
• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető c é g autóval r e n delkező. szervizes m u n k a társat keres. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
várjuk. "Atois 025090749"
jeligére
a
Sajtóházba.
(25090749)
M JELENTÓS forgalmú, o r szágos hálózattal rendelkező szolgáltató b a n k i - nem
ügynöki! - munkára (lakáshitel-tanácsadás)
keres
szegedi székhellyel, banki
hitelezői
tapasztalatokkal
rendelkező
munkatársat.
Fényképes
önéletrajzo!
kérünk: 1399 B p „ Pl.: 694.
"Füteltanácsadó" jeligére 1
héten belül várjuk. (25090746)
M JÁTÉKTEREMBE beírónőt
felveszek. Szeged: 0 6 - 3 0 /
9 7 8 - 6 3 - 8 4 . (25090630)
M KIFUTÓRA tehetséges
modelljetölteket
keresünk!
Hölgyek, urak és gyermekek
jelentkezését várjuk
7-35
éves korig! Kezdőket is a l kalmazunk!
Tel.:
06-209 2 0 - 8 3 - 7 7 . (25090570)
M LAKATOS szakmunkást
keresek azonnali
felvételre.
Kovács szakmában jártasak
előnyben. Érd.: 0 6 - 2 0 / 5 3 1 2514 (Szeged) (25190806)

2
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M KŐMŰVESEKET, b u r k o lókat. segédmunkásokat f e l veszek 2 0 - 9 6 6 9 - 5 9 2 . S z e ged. (25069961)

M SEGÉDMUNKÁST a l k a l maznék
kőműves
mellé.
Szeged:
06-30/9786-384.
(25090626)

M NAGY g y a k o r l a t t a l r e n delkező varrónőket keresünk
egymüszakos munkarendbe.
Bérezés teljesítmény szerint.
Érd.: 6 2 - 4 9 1 - 8 7 7 . (Szeged)
(25090370)

M UDVAROSI feladatokra
keresünk megbízható m u n kavállalót megbízási szerződéssel. Érdeklődni: 6 2 / 5 1 7 570-es
telefonszámon.
(25090716)

M PULTOS MOSOGATÓ á l lásba női dolgozót keresek.
Szeged
06-30/9786-384.
(25090628)

M VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal rendelkező vagyonőri
keresünk sándorfalvi telephelyre. Érd.: 0 6 - 2 0 - 9 2 4 5 963. 62/221-376. Szeged
(25089873)

M RUHÁZATI termékek k a talógusos
értékesítéséhez
munkatársakat keresünk f ő és mellékállásba. Érd.: 0 6 30/525-74-66. (25090745)
M TANDÍJMENTES, a l a p f o kú számitógép-kezelői t a n folyamok indulnak Szegeden. Tel.: 0 6 - 3 0 - 5 7 6 - 7 4 30. (25090599)

3 Autó
M AUTOAT1RAS, biztosításkötés. Szeged. Gyöngyvirág
u. 14/B Gafib Bt. 3 0 - 2 8 7 54-58. (24685095)

International foreign language school
is lookiog for applicants in Szeged for the position
of head-teacher.
Requirements:
• Fluency in English
• Dedication to teaching
• Longer period spent in English native speaking countries

béófádt. Hfcókúá. ka

• Reliable background provided by an international company
• Career prospects
• Professional training abroad
• Outstanding salary
To apply, please send your cv to 2F Iskola Eft., 6701 Sieged,
Pf. 1107 untill end ot szeptember.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
férj, édesapa,
CZUTOR ANTAL
életének 31. évében, tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése 2003. szeptember 19-én,
11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló kislánya és felesége
és feleségének szülei
025190*0.1

OZV. HALÁSZ
JÓZSEFNÉ
TERHES A N N A
85 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 19-én, 13 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
RABI JÁNOSNÉ
KÁITY PIROSKA
70 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 19-én, 14 órakor lesz a
Gyálaréti temető ravatalozójából.
025190776
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Emlékezünk drága Édesapánkra,
BALOGH PÉTERRE
halálának 2. évfordulóján.
Felesége és gyermekei
Emlékezünk drága Édesanyánk,
SIMON ANTALNÉ
MUHARI ROZÁLIA
(volt szatymazi lakos) halálának
2. évfordulójára.
Gyermekei: István és Aranka

M CITROEN Picasso 2.0
HDi, 2001-es, ezüstmetál,
klímával, szervizkönyvvel é l adó. 70/3391-622, Szeged.
(25090418)

avtóriasztó

We otter

SZEGED

muiuniic

M VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal.
kamarai
tagsággal,
biztosítással rendelkező b i z tonsági
őröket
keresünk
azonnali kezdéssel, telepbe
lyőrzési tevékenységre. É r deklődni: a 62/467-869. 0 6 20/456—4518-as telefonszámon. (25090732)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
I.AJKÓ KÁROLY
életének 52. évében hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója szeptember 18-án, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
0251907*4
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TAKÓMIHÁLYNÉ
BÖRCSÖK ÁGNES
életének 94. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 19-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben,
mi,»n™Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOMOCSIN FERENC
életének 90. évében elhunyt Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 19-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család,
Mihálytelek

MEGEMLEKEZES
Síri álom, adj nyugalmat
Édes jó anyámnak!
GYURIS (ÁNOSNÉ
halálának első évfordulóján fájó
szívvel emlékezik rád
025090611
ü3*! és családja

Jtak.

ttapúo.

M FORD Transit 2.5D. hatszemélyes eladó.
06-701
3 1 1 - 9 5 - 3 8 . (24989368)
M TRABANT 1.1 n é g y ü t e mű. 2 év műszakival, z ö l d kártyával. eladó. Érd.: 6 2 432-337,
30/356-5035.
Szeged. (25090728)

4

M A N T I K B Ú T O R O K , RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 .
Szeged. (24888000)
M ANTIK bútorok, r é g i s é gek. tollnemüt. teljes hagyaték felvásárlása, a z o n nali
fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás.
Károlyi!
06-62-216-324.
30-3837116, Szeged. (24887713)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben.
Szeged. Rókusi 25. 6 2 - 4 8 9 603. (24887798)

5

Egészségügy

M ALKOHOLLAL k a p c s o l a tos
problémák
hatékony
megoldása bentlakásos k e zelőprogrammal Budapesten. Félút Centrum. Tel.:
0 6 - 1 / 2 5 8 - 6 8 - 7 8 . (25080475)
M CANDIDIASIS ( g o m b a fertőzés) kivizsgálása, alternatív terápiája. Szegeden
"Édenkert
Gyógyközpontban" 6 2 - 4 3 1 - 4 2 2 . (25090595)

Egyéb

SZEGED BAKAY NÁNDOR ü. 29.

CSŐ és VAS

ZS
tlZELVEY
l EK
• i ü l m b b torma

M É R E T R E V Á G V A IS !

3621541-770
8

Építőanyag

M OLTOTT m é s z , c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap
stb
kapható. STUXI TELEP 6 2 471-882,
06-20/3345-171,
Szeged. (25089710)

9

Garázs

H SZEGEDEN, a Franciahögy városrészhez közel, a
Gömöri utcai garázssoron
18 n m - e s garázs eladó,
irányár: 1.2 M Ft. 0 6 - 3 0 /
9589-229. (25090547)

1 0 Gépjármüvezeto-képzés

Építési telek

M SZEGED k ö r n y é k i o l c s ó
lelkek eladók. 0 6 - 3 0 / 4 4 2 2 7 - 2 2 . (25090699)

H KOVÁCS Autósiskola
Szeged, Bihari 29., 6 2 - 4 9 2 682. (24887186)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünket,
TIPPAI LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, a szeretet virágaival fájdalmunkat enyhítették.
025090236
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KIS MELINDA
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
025090120
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
GÁRGYÁN JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
025190+99
Gyászoló család

H HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e ged. (24888010)
M HAGYATÉKOT
felszámolok. antik bútorokat, m i n denféle régiséget, tollnemüt
a
legmagasabban
vásárolok. azonnal fizetek! V i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi!
06-62-216-324.
30-383-7116.
Szeged
(24887715)

M FÖLDEÁKON családi ház
eladó. 06-20/5601-554. 0 6 30/858-7355. (25090560)
M MÓRAHALOM b e l t e r ü letén ház eladó. Harminc
éve épült, összkőzmüves,
1500 nm telek. 110 nm
lakóterület, gazdasági helyiségek.
06-20-9414-920
(24886719)
M ÚJSZEGEDEN, 140 n m es családi ház garázzsal,
sürgősen eladó. Irányár: 3 3
millió. Vajdáné 0 6 - 3 0 / 4 0 6 8012. (25090706)

1 6 Közlemény

Szuper

1 3 Haszonállat

7 éves. kb. 7 mázsás,
egyesben
járó
paripalc
eladó. 62/263-369. (25080735)

TURI

14 Könyv
M HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 6 2 - 3 1 5 322. (24888009)

Debrecenből!
Szeptember 17-én
őszi
gyermekraha-

1 5 Magánház

vásár!

M APATFALVAN Széchenyi
u. 183., háromszobás, g á z fűtéses családi ház eladó
62/475-365. (25090697)
M BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával.
06-1/238-0474. (25190788)

Szeptember
18-án és 19-én
őszi felnőttmha-

M CSALÁDI ház 90 n m - e s ,
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért eladó.
62289-601. (Öttömös) (25080234)
M SZEGEDEN vagy 20 k m es körzetében családi házat
vagy lakást keresek 0 6 - 3 0 /
406-8012. Soltiné. (25090139)

vásár!
8 órától 17 óráig.

|

JATE Klub.
Folytatás
a 14. oldalon!

SZENTES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GULYÁS ISTVÁN
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
025090190
Pusztaszer; Kistelek
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NAGYI JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
„,™n,6o
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
MAGONY JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
025090436 Gyászoló család, Dóc

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Nem integet többé az elfáradt kezed, nem dobog értünk jóságos szí-1
ved. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. CSENGERI LAJOS,
a Vásárhelyi Unitárius Egyház temetőgondnoka, Hódmezővásárhely, |
Vámház u. 6. szám alatti lakos 84 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2003. szeptember 19-én, 13 órakor lesz a f
katolikus temető ravatalozójából, az unitárius temetőben.
Cf&jPff—
Gyászoló család |
• • • • • • • • • • • •
n n F i F i n n n n n n n n n t n n n n mturn PT

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak és jó
ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ID. FAZEKAS JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Hmv.-hely

12 Hagyaték

M OESZK K ö z s é g Ö n k o r mányzata eladásra kínálja
tel a község főterén lévő.
232 nm alapterületű, felújításra szoruló ingatlant. É r deklődni munkaidőben a 62/
271-405-ös
telefonszámon
lehet. (25090704)

OTűHfZITlHUUÁiOS
• VAGY JUÜÜt FAMINTÁS M

M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (24887970)

6
Szeged, fézscf A, sgt 70.
m girsso-w i

Bútor

M SZENTES KERTVAROS
(Naphegy) Garázs-dűlőben
1360 nm területű, beépíthető (hrsz: 3605/1) ingatlan
eladó.
06-1/370-91-52.
(24969286)

7

1 1 Gép, szerszám
M BALKANCAR elektromos
targonca üzemképes, a k k u mulátor hiányos. 1150 kg
teherbírású, 2800 m m e m e lőmagasságú jutányos áron
eladó. Érd.:
06-30/9287633 telefonon vagy személyesen
Újszentiván,
Felszabadulás Út 44. (25090605)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

Állást kínál

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, alak szerették és ismerték, hogy

is)

Apróbörze

Gyászközlemények

N
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2003. SZEPTEMBER 18.

Köszönet és hála rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik szerettünk,
KOSZTOLÁNYI JÁNOS
ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
(11419(17*7
A gyászoló család

GYÁSZHÍR

T

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ID. JUHÁSZ
LÁSZLÓ,
Szentes, Törs K. u. 25. sz. alatti
lakos 82 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 18-án, csütörtökön,
14 órakor lesz a szentesi Szeder
temetőben.
Gyászoló család.
Szentes

„Ilyen az ember. Egyedüli pélIdány. Nem élt belóle több és
Imost sem él."
I Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze|rettünk,
IVANOV ISTVÁN
JORDÁN
176 éves korában elhunyt. TeImetése szept. 16-án, 9 órakor
llesz a szegvári Oregfalusi te
Imetoben
025190*04

Gyászoló család I

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

T

„Elcsitult a szív, mely értünkdobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
DÖGEI SÁNDOR
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték.
025090711
Gyászoló család

f

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,
P E N G Ő FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család,
0251907*1
Gádoros, Szentes
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
TÖRÖK JÁNOST
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat részvétükkel és virágaikkal enyhítették.
.25190774
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Mikor a lelkemet roskadozva
vittem, csendben és váratlanul
átölelt az Isten."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NAGY E R N Ő N É
K. KISS PIROSKA,
makói lakos rövid, súlyos betegség után, 74 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 17én, 14 órakor lesz a Makói görög
katolikus temetőben.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, munkatársaknak,
barátoknak, ismerésüknek, a ház
lakóiknak, hogy szeretett bátyánkat,
JESITY D É N E S T
utolsó útjára elkísérték és részvételükkel, virágaikkal fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
025190777
Gyászoló testvérei
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KEDD, 2003. SZEPTEMBER 16.

Juniorválogatottak
versenye Szegeden

Azt sem tudták, hogy világbajnokság van a szomszédban

Poznanra és Athénra figyelve

ATLÉTIKA

KAJAK-KENU

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar válogatott fantasztikusan szerepelt Gainsville-ben
a kajak-kenu világbajnokságon,
a 13 éremből 9 arany, 2-2 pedig
ezüst és bronz lett. A Démász-Szegedi VE kitűnőségei
három elsőségből vették ki a
részüket. Petrovics Kálmán
ügyvezetővel és Angyal Zoltán
szövetségi kapitánnyal értékeltünk.

Szeptember
17-én (holnap)
14.30-tól rendezik meg Szegeden
a Felső Tisza parti stadionban a
Vajdaság, Bács-Kiskun és Csong-

Olaszország nyerte
az Európa-bajnokságot

A körítésen meglátszott, hogy
nem kosárlabda-, baseball-,
vagy jégkorong-világbajnokságnak adott otthont az amerikai
Georgia állambeli Gainsville.
A kajakosok és kenusok „randevújáról" olykor még a pályához közeli benzinkútnál és
shopban sem tudtak a derék
déliek. A rendezők udvariasak
voltak, mosolyogtak, mindenkinek többször kívántak kelle- A négy aranyérmet nyert Kovács,
mes, szép napot, viszont a leg- t r ó n j á n .
egyszerűbb kérdéseknél is csak
ingatták a fejüket. A versenye- nem mindenkinek tetszett... A
ket jobbára csapatokat elkísérő helyi szervezők ugyanis rosszalhozzátartozók látogatták, a há- lásukat fejezték ki, hogy túl harzigazdákat nem hozta tűz- sányan - nem viccelek, ezt
be-lázba a kajak-kenusok ver- mondták - szurkolunk, ebből is
sengése.
látszik, nem sok közük van a
- Ez az esemény, ebben a for- sportághoz.
Természetesen nem csak, sőt
mában nem szolgálta a sportág
népszerűsítését - mondta Petro- elsősorban nem bosszankodnivics Kálmán, a Démász-Szegedi valója volt a magyaroknak, s
VE ügyvezetője, aki a helyszínen ezen belül a szegedieknek a világizgulta végig a versenyt. - A futa- bajnokságon. A démászosok hámokat alig egy-két ezer néző lát- rom aranyat szereztek „tűi az
ta, emlékezzünk csak az 1998-as Óperencián" Hüttner Csaba, Joób
szegedi vb-re, ahol a zuhogó eső- Márton (mindkettő C4, 1000 m)
ben is harminc-negyvenezren és Janics Natasa (K4, 1000 m) részorongtak a lelátón. A jó hangu- vén. Utóbbi a 200-as finálék
latot Gainsville-ben is elsősor- alatt már kifestve Beé Istvánnal
ban a Beé papa vezette magyar együtt szurkolt, szorított a többidrukkerek „szállították", igaz, ez ekért - legyünk elfogultak, ezt is
1 7 Növény
• FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek. Megtervezzük,
beültetjük. Újszeged, Derkovits 53. 62/431-705, 0 6 3 0 / 9 1 5 - 2 3 - 7 3 . (25090399)
• FŰSZERPAPRIKA eladó
Érd.:
06-30/490-86-69
(25190798)
• GYÖKERET földjében v á sárolok
Érd.: 0 6 - 2 0 - 3 4 4 0993. (25089823)

21

Szakképzés

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
• OSZLOPOS
tuják,
1000 Ft-tól, 1 év garanciágömbluják. díszfák és b o - val! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
tanikai ritkaságok széles v á - (24887787)
lasztéka. Egyes növények
akciós áron. Bolgár Díszfa- • A K C I Ó S j á r d a - , k a p u 06-30/
iskola Szeged, Gera S. u. bejáró-aszfaltozás.
18.,
62-427-991.
Nyitva 468-4984. (25090707)
egész nap, vasárnap délig. • AKCIÓS új típusú REDŐ(24988288)
NYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
1 8 Oktatást vállal
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-70• MATEMATIKAKORREPE
3168-817. (24887800)
TÁLAS, érettségire, felvételire felkészítés középiskolá- • D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S
soknak,
06-30/341-9632. garanciával,
Szeged és
(25090049)
Csongrád megye. Tel.: 0 6
30 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER ¡24887792)
1 9 Pénz, értékpapír

* VALUTAVALTAS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
» i n , Karon a. 1.M-1WJ11+1 «4

• H O M O K S Z Ó R Á S korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9-550-537.
Szeged.
(24583767)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számithat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058 Tel ./fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke
(24887979)

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással. • L A K S P E D , K Ö L T Ö Z T E Szeged, Tisza Lajos krt. 59. TÉS, nehéz tárgyak szállíKörút Antikvárium és R é - tása, belső rakodás, lomtagiségkereskedés
6 2 - 3 1 5 - lanítás hétvégén is. D o b o 322, 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . (24888011)
zokat. rekeszeket biztosí• HAGYATÉKOT, tollat, régi tok! 6 2 - 4 9 7 - 3 5 8 , 3 0 - 6 3 0 4 bútort vásárolnék díjtalan k i - 690. (Szeged) (24989011)
szállással. 6 2 - 2 4 9 - 2 9 6 , 6 2 247-269, 3 0 - 3 7 5 - 5 4 1 9 , 7 0 505-9040. (25090086)

RÖPLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

avagy „Nagy" Katalin, a kajakkirálynő Amerikában is biztosan ült a
Fotó: Erik S. Lesser (MTI/EPA)

világbajnokhoz méltó szinten
tette.
A szakmai értékelés során Angyal Zoltán szövetségi kapitány
úgy vélte: a kilenc arany-, két
ezüst- és két bronzérem megszerzése egyértelműen kiválóra
minősíti a csapat vb-szereplését,
de a problémákat sem hallgatta
el:
- Összességében elégedettek
lehetünk, hiszen beállítottuk .a
duisburgi aranyrekordot, azonban akadnak gondok is, amelyeket a közeljövőben ki kell elemeznünk és meg kell oldanunk.
A hölgyek teljesítményéről csak
felsőfokban lehet beszélni, de a
férfiaknál nem teljesen úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük

• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó.
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL
C
s
o
n
g
r
á
d
megyében.
• RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt 29 6 2 - 4 0 1 - 3 1 8 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 . 10-17 óráig. 0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24887849)
(23976962)
• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Redőny, reluxa, szúnyogháKárolyi legmagasabb áron ló, árnyékolók, garázskapuk
vásárol antik bútorokat, l e - szerelése, javítása 6 2 - 4 4 9 06-70-311-79-15.
het romos is. Festményeket, 029,
porcelánokat, órákat, toll— (25089605)
neműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is • Ü V E G E Z É S , képkeretedíjtalan kiszállás!
0 6 - 6 2 - zés! S Z I L Á N K * ! Szeged. Te216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 , réz u. 42. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 3 9 5 .
Szeged. (24887657)

Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22..
06-62-481-928.
(24887573)
• ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nái! Beiratkozás szeptember 1 0 18-ig 15-18 óráig, a S á g vári Gimnáziumban (Szeged, Szentháromság u. 2.),
62-424-766,
30-359-3339,
www.sterlinghouse.hu.
(25089610)

A KURZUS BT.
szeptemberben ismét indítja

• LAKBERENDEZŐ
KÖZÉPFOKÚ

• IDEGENVEZETŐ
FELSŐFOKÚ
szaktanfolyamait,
valamint

végzett lakberendezőknek
továbbképző

MESTERKURZUS-t.
INDULÓ CSOPORTOK:
délelőtt 9-12 óráig
5
délután 17-20 ótáig
Részletes felvilágosítás,
beiratkozás:

62-442-694

OKÉVnysz.: 06-0090-02
• ASIS O k t a t á s k ö z p o n t
alapfokú, intenzív, 5 0 órás
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI t a n folyamokat
indít
hétvégi
képzésekkel. Az oktatás ó ránként 600 Ft, részletfizetés igényelhető. Információk
0 6 - 3 0 / 5 7 1 - 2 0 - 6 7 . (25090525)
• FELVÉTELI előkészítő
pszichológiából és PSZIC
HODRÁMA csoport indul a
Humanistic Központban 62/
452-569, Szeged. (25090700)
• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: közgazdasági, jogi. orvosi egyetemre
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási S t ú diónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: 6 2 452-288
és 6 2 - 4 8 1 - 9 2 8
telefonon.
Szeged,
Petóli
sgt. 25. (24786521)

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- M a r k e t i n g - és
reklámmenedzser
- M a r k e t i n g - és
reklámügyintéző
- Idegenforgalmi
menedzser
- Idegenforgalmi
ügyintéző
- Irodavezető

8
MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT
Reg. szám: 07-0134-02
SZAKKÉPZÉSEK,

. Munkanélküliek
képzési
támogatást
igényelhetnek.
ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: www.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805, 9 - 1 6 óráig.
Akkreditációs lajstromszám:
0010,
OKÉV nyilvántartási szám: 070065-02.

<

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő ANGOL
nyelv, gépírás szeptember
30-tól - 3 0 % ! Munkanélküliek. GYES-esek a Munkaügyi Központ
támogatását
igényelhetik!
62/424-484
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129)
(25090495)
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volna. A kajakosoknál öt, a kenusoknál pedig négy helyet szereztünk Athénra, ennél többre
számítottam. A jövő évi Európa-bajnokságon az előbbi szakágban még legalább három-négy, az
utóbbiban pedig még minimum
egy kvótát kell kiharcolnunk. Tehát, a férfiak szereplése egyértelműen csalódást okozott, elképzelhető, hogy amíg mi az elmúlt
években egy helyben álltunk, addig a világ többi része ellapátolt
mellettünk. Már most ősszel elgondolkodunk azon, hogy milyen összeállítású egységek készüljenek a kontinensviadalra és
hogy kikkel lehetünk eredményesek Athénban.
I.P.
• GRAFOLÓGUSKÉPZÉS
és alaptanfolyam a H u m a nistic Központban. Érd.: 62/
452-569, Szeged. (25090698)

2 3 Tanfolyam

• I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő / • 30% OS szja kedvezmény
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés nyel ABC-eladó,
ruházati
indul
Szegeden.
Vizs- eladó,
pénztárgépkezelő,
gáztatás, valamint részlet- kereskedő- és vendéglátófizetési lehetőség. Tel.: 6 2 - üzletvezető, pincér, pultos,
544-179,
0 6 - 3 0 - 3 5 8 - 6 6 6 4 mixer és számítógép-kezelő
Kovácsné. (Ny. sz.: 0 7 -állami szakképesítő tanfo0493-02). (24887613)
lyamok
az
Unicornis
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rád megye junior atlétikai válogatottjainak a vetélkedőjét. A
megmérettetésen több számban
is jó eredményekre lehet számítani, főként a sprintszámokban,
valamint a női és férfi kalapácsvetésben. Akik a sportág jövőbeli
reménységeit szeretnék látni,
nem hagyhatják ki a holnapi versenyt.

2003. ÖSZ
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak
4(X) óra - 2 év
400 óra - 1 év
• Mérlegképes könyvelő
kiegészítő szakok
vállalkozási szak,
államháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
• Tb-szakelőadö
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
• Tb-ügyintéző
EGYÉB KÉPZÉSEK 2 0 0 3 .
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
Részletfizetési lehetőség,
szja-kedvezmény igénybe
vehető.
Szeged, K o s s u t h L . sgt. 17.

Tel : 62/542-500, 501.
A MEGBÍZHATÓ lSZAKMAI
HÁTTÉR!

Tanfolyam

Ismét indulnak a BGF.
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar kihelyezett

POSZTGRADUÁLIS
képzései, szeptembertől

Olaszország nyerte a németországi férfi röplabda Európa-bajnokságot, miután a döntőben hatalmas csatában legyőzte Franciaországot, amely a vártnál sokkal nehezebben adta meg magát.
Eredmények, a döntőben:
Olaszország-Franciaország 3:2
(18, -40, 18, -27, 9), a 3. helyért:
Oroszország-Szerbia-Montenegró 3:1 (11,-24, 19, 23), az 5. helyért: Lengyelország-Hollandia
3:0 (21, 20, 13), a 7. helyért: Németország-Spanyolország 3:1
(26,-21, 19, 26).

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A 37. fogadási hét nyereményei a
következők: 13 plusz egy és 13
találatos szelvény nem volt. A 12
találatosok (13 darab) nyereménye 195 ezer 365 forint. A 11 ta-

2 4 Tanya
• SZATYMAZ, IV. ker - b e n
(E5-ös úthoz közel) gazdálkodásra
alkalmas
tanya
földgáz-, vili.-, vízvételezési
lehetőséggel, ill. használattal, továbbá továbbtartásra
és vágni való |ühok, b á r á nyok eladók. Érd.: 06-30/
9674-983. (24989516)
2 5

A szerdai és csütörtöki két
mérkőzés helyszínén, Tiszaújvárosban készül az Azerbajdzsán
legjobbjai elleni olimpiai selejtezőre a magyar férfi röplabda-válogatott. A pályaválasztói jogról
lemondott azeriek ma délelőtt
érkeznek a mérkőzés . h e l y s z í n é re.
A mindkét napon 18 órakor
kezdődő összecsapás győztese további három párharc továbbjutójával, valamint Ukrajnával és a
házigazdákkal kiegészülve november 19. és 23. között Finnországban lép pályára kvalifikációs
tornán. A viadal első helyezettje
folytathatja január 6-10-én Lipcsében, ahol a legjobb nemzeti
válogatott athéni indulási jogot

Téglaépitésű lakás

• S Z E G E D , C s a b a u. 2 2 .
szám alatti, új társasházban
86 n m - e s lakás eladó. 17,5
M Ft. Érd.: 0 6 - 3 0 - 9 9 3 9558. (25090724)
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lálatos szelvények (302 darab)
8410, míg a 10 találatosok (3359
darab) 1260 forintot érnek.
A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt, míg az 5 darab 4
találatos szelvény nyereménye
egyenként 17 ezer 957 forint.

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

•JJt-top^
Postabank Rt 11998004-06289010-10000001

Gratulálunk

Boldog
Születésnapot
Szerető férj,

• SZEGED, Tisza Lajos
krt.-on kétszobás, földszinti
lakás bérleti joga eladó.
Irányár: 4.7 M Ft. 30/40680-12, Vajdáné. (25090708)

Akit

zárt. 1000 m - e n

£

( p l u s z s z a b a d t e r ü l e t ) , á l l a m i . <2
jól őrzött telepen.

évet.

egészségben
Téged!

apraja,

^ F c U a / d / u n / c

házassági
szeretettel

boldog

és

éveket

Simon
és

hosszú
kívánunk.

Márton
családja

£>

Iparvágány, hídmérleg, targonca.

62/425-741, 26/237-2917

T1C Kht., Rigó László Miklós

• HÉVÍZEN 3847 nm belterületi ingatlan forgalmas fóút
közelében eladó. Benzinkút
építésére alkalmas. Érdeklődni: 0 6 - 2 0 / 9 2 6 - 6 1 - 9 7 - e s
telefonszámon. (25090478)
• KESZTHELYEN 17136
nm Ipari, belterületi telepihely eladó. Érdeklődni: 0 6 20/926-61 - 9 7 - e s
telefonszámon. (25090476)

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

• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355,
Szeged.
(25090606)

Kérje részletes tájékoztatónkat!
»90

Kfr.

(OKÉV ny. sz.: 02-019602)

Telefon: 06-22/501-665

nagyja

SI MON ZOLTÁNNAK
és FODOR ILONÁNAK
gratulálunk

RAKTÁRBÉRLET

évet,

köszönthessünk
A család

évfordulóján

vagy

be a 60.

még sok szép

hogy jó erőben,

25.

Bérraktározás

édesapa

köszöntünk,

most töltötted
kívánunk

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné, 30-406-8012. (24989200)
• ÚJSZEGEDEN n é g y s z o bás. kertes magánház e l adó.
06/30-442-27-22.
(25090696)

Js®Jf
W^j

• SZEGED és k ö r n y é k é n
átlagon felüli kiegészítő j ö vedelem. Érdeklődni lehet a
0 6 - 1 / 3 0 2 - 4 2 - 7 7 - e s telefonszámon. (25089747)

í m

•
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A BL-ben dől a lé
Ma nyolc mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2003-2004-es szezonja.
Minden összecsapás egyformán
20.45-kor kezdődik.
BUDAPEST (MTI)

A Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek első körében érdekelt
csapatok 3,7 millió eurót kapnak
az indulásért. Ezen felül minden
győzelemért további 340 ezer euró, a döntetlenért pedig 170 ezer
jár nekik. A nyolcaddöntőbe jutás 1,7 millió euróval gazdagítja
a klubkasszát, a negyeddöntő 2
milliót, az elődöntő 2,7 millió
eurót ér. A döntősök 4 millióval
számolhatnak, a végső győztes
6,7 millió eurót vihet haza.
Emellett természetesen további
eurómilliókat hoznak a konyhára a televíziós közvetítések és a
jegybevétel.
A klubok szeptember 1-jéig
maximum 25 játékost nevezhetnek a BL-re, február 2-ig három játékos utónevezésére van
lehetőség. Csak olyan futballista jöhet szóba, aki az idény so-

rán más csapatban nem szerepel
európai kupamérkőzésen. Más a
helyzet a kapusoknál: amennyiben betegség vagy sérülés miatt
mindegyik hálóőr kidől a sorból,
egy utónevezésére lehetőség
nyílik - természetesen itt is
igaz, hogy csak olyanéra, aki korábban nem védhetett más
együttesben kupamérkőzésen.
Három sárga lap után egy mérkőzésre automatikusan eltiltják
a vétkes játékost, akárcsak kiállítás esetén. Utóbbi esetben a fegyelmi
bizottság
súlyosabb
szankcióról is dönthet.
A BL1. fordulójának mai párosításar, E csoport: Glasgow Rangers (skót)-VFB Stuttgart (német), Manchester United (angol)-Panathinaikos (görög). F
csoport: Real Madrid (spanyol)-01ympique
Marseille
(francia),
Partizan
Beograd
(szerb-montenegrói )-FC Porto
(portugál). G csoport: Besiktas
(török)-Lazio (olasz), Sparta Praha (cseh)-Chelsea (angol). H
csoport: AC Milán (olasz)-Ajax
Amsterdam (holland), FC Bruges
(belga)-Celta Vigo (spanyol).

Szegedi, vásárhelyi,
csongrádi sikerek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden, a Maty-éri Nemzeti
Olimpiai Vízicentrumban rendezték meg a KM duatlongálát,
amely egyben a sportág Csongrád megyei diákolimpiai döntője
is volt.
A diákolimpia országos fináléjába (október 12-én rendezik
Kunmadarason) kerülésért kiélezett küzdelem folyt, s az ifjaknál
főként szegedi, csongrádi és vásárhelyi sikerek születtek.
- Őszintén kívánom a fiataloknak - mondta Halászevics Péter
főszervező, a Csongrád Megyei
Triatlonszövetség titkára -, hogy
a döntőben a tavalyihoz hasonló
eredményességgel képviseljék a
megyét, városukat, illetve tanintézményüket. Erre, azt hiszem,
ennyire lehetek elfogult, a látottak alapján minden esély megvan.
Eredmények, I. korcsoport, fiúk: 1. Virág Máté (Tabán); lányok:
1. Faragó Márta (Fekete), 2. Varga
Petra (Dózsa), 3. Lekeny Janka
(Tisza-parti). II. korcsoport, fiúk:
1. Lekeny Márk (Tisza-parti), 2.
Csigi Máté (Karolina), 3. Máté

Dániel (Csongrád); lányok: 1.
Schweiter Virág (Tisza-parti), 2.
Berki Borbála (Karolina). III. korcsoport, fiúk: 1. Máté Krisztián
(Csongrád), 2. Fehér Gergő (Rókus I.), 3. Kozári István (Tabán);
lányok: 1. Varga Réka (Dózsa), 2.
Farkas Lili (Tisza-parti), 3. Fürtön
Laura (Rókus I.). IV korcsoport,
fiúk: 1. Vári Ádám (Liszt), 2. Garamvölgyi Máté (Kórós), 3. Sinkó
Dávid (Csongrád); lányok: 1.
Szántó Nóra (Németh), 2. Farkas
Ilka (Tömörkény), 3. Petrecz T.
Blanka (Tarján). V korcsoport, fiúk: 1. Csöke Szilárd, 2. Kozári
András (mindkettő Radnóti), 3.
Kovács László (Vedres); lányok: 1.
Laluska Zsuzsanna (Radnóti), 2.
Szántó Nelli, 3. Varga Ágnes
(utóbbi kettő Németh, Vásárhely).
VI. korcsoport, fiúk: 1. Bélteki Pál
(Széchenyi), 2. Szántó Lajos (Deák), 3. Szerdahelyi Bálint (Ságvári). Felnőttek, férfiak: 1. Csányi
Róbert (Vásárhely), 2. Lukácsi István (Szeged), 3. Dezső Sándor
(Vásárhely); nők: 1. Bátor Csenge,
2. Péntek Andrea (mindkettő Szeged). Szenior férfiak: 1. Farkas István (Szeged), 2. Kiss László (Vásárhely), 3. Vőneki Antal (Szeged).
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Fábián-Nagy gyorsasággal igyekszik pótolni hiányosságát

A halvérű makói seriff

VÍZILABDA
Szombaton megkezdődik a női
vízilabda OBI. A legutóbbi évad
bronzérmese, a Hungerit-Szentesi VK a nyáron megerősödött,
így a vezetőség előre lépést vár a
gárdától.
Elméletileg rangadóval kezdte
volna szombaton a Hungerit-Szentesi VK a 2003-2004-es
évadot, ugyanis Szremkó Krisztináékra a legutóbbi ezüstérmes, a
BVSC elleni csata vár a Szőnyi
úti uszodában. Igen ám, csakhogy az elmúlt napokban váratlan dolgok játszódtak le a vasutasoknál.
- A „zuhanyhíradóban" azt
hallani, hogy elbocsátották tisztségéből a BVSC edzőjét, Györe
Lajost - árulta el Pengő László, a
szentesiek trénere. - Állítólag a
Póló SC-be távozott, de ami még
ennél is érdekesebb, vitte magával a két lányát is, mások pedig a
Vasasba, illetve az Egerbe igazoltak. Úgyhogy a BVSC egy erős ifjúsági együttessel vesz majd
részt a bajnokságban. Persze, a
rajtig még az is elképzelhető,

BAUMGARTNER MEHET
Eddie fordan csapatfőnök arra
kérte Baumgartner Zsoltot, aki
vasárnap a 11. helyen végzett a
monzai Olasz GP-n, hogy két hét
múlva legyen ott a Forma-1
világbajnokság 15. futamán
Indianapolisban az Egyesült
Államok Nagydíján, mert a
Jordan-Ford csapattagjának
tekinti a 22 éves magyar
versenyzőt.
SZURKOLÓI KÜLÖNBUSZ
Szeptember 17-én 16 órakor a
Szeged étterem elől szurkolói
különbusz indul a Kecskemét-FC
Szeged NB I/B-s bajnoki
labdarúgó-mérkőzésre. Jelentkezni
a 06-30/9122-957-es
telefonszámon Érdi Zsoltnál lehet.

Mostanában a makóiak sűrűn ünnepelnek a gólok után (balról): Fábián-Nagy, Varga, Sümeghy,
Pálinkó.

LABDARÚGÁS
Még a legoptimistább makói
drukkerek sem számítottak
olyan szezonkezdésre, mint
amilyet a Makó FC NB Il-es
labdarúgócsapata
produkált.
Vesztett pont és kapott gól nélkül állnak a tabella élén a
zöld-sárgák. A sok kiváló egyéni
teljesítmény egyike a nyáron
igazolt Fábián-Nagy Gáboré.
Az FC Szeged együtteséből a nyáron igazolt Fábián-Nagy Gábor
nem először szerepel a Makó
FC-ben. Három éve már játszott
az alakulatban.
- Nem kelthettem rossz benyomást, ugyanis amikor lejárt a
kölcsönadási szerződésem, a helyi vezetők ott akartak tartani, de
a Tisza Volán SC nem járult ehhez hozzá - emlékezett a 23 esztendős bal oldali támadó.
Visszament hát nevelő egyesületébe, ott folytatta pályafutását.
Sokakat meglepett, amikor a
nyáron az FC Szeged immár NB
I/B-s gárdájából visszament Makóra, az NB II-be.

Fotó: Gyenes Kálmán

- Remekül éreztem magam a
kck-fehér-feketéknél, sokat fejlődtem, mégis a váltás mellett
döntöttem. Úgy éreztem, új csapatomban több lehetőséghez jutok, többet tudok majd játszani.
A Szeged vezetői megértették érveimet, tudomásul vették azt,
korrekt módon váltunk el egymástól.
Nem döntött rosszul a játékos,
ugyanis a Makó FC eddig mind
az öt mérkőzését megnyerte, a
18 szerzett góljára a riválisok
eggyel sem tudtak válaszolni.
- Szép ez a menetelés, de az
igazsághoz tartozik, a mostani
NB II gyengébb színvonalú, mint
a legutóbbi - ismerte el a futballista. - Természetesen ez semmit
sem von le az érdemünkből, hiszen, ha posztonként végigmegyek a mezőnyön, biztosra veszem, hogy nálunk szerepelnek a
legjobb játékosok. Ezért is gondolom azt, ha csak a tudásunk
75-80 százalékát nyújtjuk, bennünket egyetlen csapat sem képes legyőzni, de megkockáztatom, még a pontszerzésről is
nagyvalószínűséggel lemondhat.
Vezetőink a bajnokság előtt az
1-5. hely valamelyikének meg-

szerzését tűzték elénk célul, azzal a megjegyzéssel, azért jó lenne, ha a dobogón végeznénk.
Őszinte leszek: a magam részéről kicsit csalódott lennék,
amennyiben nem mi szereznénk
meg az aranyérmet.
Fábián-Nagyról jó véleménynyel van edzője, Kolozsvári János. A tréner elmondta róla,
gyors, remekül cselez, jól lát a
pályán, viszont nem elég agreszszív.
- Igaza van a mesternek, de
mit csináljak, ilyen vagyok.
Szoktak is zrikálni a csapattársak, hogy meccs előtt igyak vért.
Hiányosságomat gyorsasággal
próbálom ellensúlyozni. Azt hiszem, ez eddig sikerült. Amikor
három évvel ezelőtt először futballoztam a Makóban, az egyik
csapattársam akkortájt jött haza
egy
külföldi
kirándulásról.
Olyan országban járt, ahol a
rendfenntartókat seriffnek is
hívták. Megtetszett ez a szó neki, hát rám akasztotta. Na, azóta engem Makón mindenki seriffnek szólít. Pedig egyáltalán
nem vagyok kemény, pláne nem
agresszív...
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A BVSC-vei kezd a Hungerit Nemzetközi tornák
hogy valahonnan szerződtetnek
bevethető újakat.
Ez mindenképpen jól jött a
Szentesnek, a magyar női vízilabdasport viszont ezt lehet,
hogy megsínyli.
- Ezt nem tudom most még felmérni, de bízom benne, hogy
nem dől össze minden a
BVSC-ben - folytatta a szakember. - Attól függetlenül, hogy a
Dunaújvárosi Főiskolából Valkay
Ági Olaszországba igazolt, a címvédő még mindig az aranyérem
első számú favoritjának tekinthető. Mi a második helyre feltétlenül jók lehetünk, ebben igyekszik
majd bennünket megakadályozni
a Vasas. Nagy csata várható a két
csapat között, amelyben természetesen az a célunk, hogy mi kerüljünk ki győztesen. Szerintem
jók az esélyeink, két új szerzeményünkkel, Tóth Andreával és Hónig Ágnessel sokat erősödtünk.
Az elmúlt szezonhoz képest
történt még egy változás a Hungerit keretében: Arató fudit abbahagyta a játékot. Pengő szerint a
bajnoki felkészülés alatt nagy
munkát végeztek, igaz, ez csak
azokra vonatkozik, akik végig
Szentesen gyakoroltak.
- Akik végig velünk dolgoztak,

REFLEKTOR

azokkal maradéktalanul elégedett vagyok. Szremkó a világ- és
Európa-bajnokság miatt hagyott
ki sokat, míg Huszka Zsuzsa,
Szabó Xénia és Döme Nóra az ifi
Eb-n képviselte színeinket. Ettől
függetlenül a BVSC elleni nyitányon magabiztos, többgólos sikert remélek a lányoktól.
A bajnokság egyfordulós alapszakasza szeptember 20-án kezdődik és november 29-én fejeződik be. A Hungerit-Szentesi VK
mérkőzései:
1. forduló (szeptember 20.):
BVSC Felina-Szentes; 2. forduló
(szeptember 27.): Szentes-Szeged Beton VE, 16 óra ; 3. forduló
(október 4.): Szabóker Senior
Eger-Szentes; 4. forduló (október
11.): Szentes-OSC, 16; 5. forduló (október 23.): Dunaújvárosi
Főiskola-Szentes; 6. forduló (október 25.): Szentes-ZF Egri VK,
16; 7. forduló (november 1.): Villanó Fókák Kecskemét-Szentes;
8. forduló (november 8.): Szentes-Angyalföldi SI, 16; 9. forduló
(november 15.): Dunaújvárosi
VSI GS-Szentes; 10. forduló (november 22.): Póló SC-Szentes;
11. forduló (november 29.):
Szentes-Vasas SC, 16.
SZ.L.

az évfordulón
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Két korosztályban
rendezett
nemzetközi utánpótlás labdarúgótornát az idén a megalakulásának tizedik évfordulóját ünneplő
szegedi focisuli, a Tisza Volán
SC. A Cora-kupát a Pécsi Góliát
nyerte a házigazda két csapata
előtt, míg a Sole-kupán a rendező
győzött kapott gól nélkül.
Eredmények,
Cora-kupa
(1992-esek), csoportmeccsek, A
csoport: Tisza Volán A-BVSC
1-0, gólszerző: Militár, -Arad (romániai) 0-0, -Oromhegyes 3-0,
g.: Vágó F. (2), Militár. A csoport
végeredménye: 1. Tisza Volán A 7,
2. Arad 4, 3. Oromhegyes 3 (6-9),
4. BVSC 3 (3-8) ponttal. B csoport: Tisza Volán SC B-Pécsi Góliát l - l , a hazai gólszerző: Vágó L.,
-Kecskemét 4-1, a hazai gólszerzők: Sándor (2), Mucsi, Vágó L.,
-Vrbas
(szeibia-montenegrói)
2-2, a hazai gólszerző: Vágó L. (2).
A csoport végeredménye: 1. Pécs
7,2. Tisza Volán B 5,3. Vibas 4,4.
Kecskemét 0 ponttal.
A helyosztókon, a 7. helyért:
BVSC-Kecskemét 0-2, az 5. he
lyért: Vrbas-Oromhegyes 3-0, a

3. helyért: Tisza Volán B-Arad
2-1 (a szegedi gólszerzők: Vágó
L., Sándor), a döntőben: Pécs-Tisza Volán A 0-0, büntetőkkel 3:2.
Különdíjasok, a legjobb játékos:
Deszpotovics Ványa (Pécs), a legjobb kapus: Nica Dániel (Arad), a
gólkirály: Vágó Levente (Tisza Volán B.), a legjobb szegedi játékos:
Sarnyai Dániel (Tisza Volán A).
Sole-kupa (1988-asok). Tisza
Volán A-BVSC 3-0 (gólszerzők:
Leginszki, Vastag R., Varga M.),
-Arad 4-0 (g.: Takács 2, Leginszki, Mezei), -Sabac (szerbia-montenegrói) 6-0 (g.: Mezei 2, Varga
M. 2, Vastag, Takács), -Kecskemét 2-0 (g.: Mezei, Leginszki),
-Tisza Volán B 4-0 (g.: Gonda 2,
Varga M., Kovács P.). Tisza Volán
B-BVSC 0-3, -Arad 0-2, Sabac
0-1, Kecskemét 0-8. A végeredmény: 1. Tisza Volán A 15, 2.
Kecskemét 9 (16-4), 3. BVSC 9
(9-8), 4. Arad 9 (7-7), 5. Sabac 3,
6. Tisza Volán B 0 ponttal. Különdíjasok, a legjobb játékos: Dubestean Radu (Arad), a legjobb
szegedi játékos: Csikós Tamás, a
gólkirály: Mezei István és Varga
Máté (Tisza Volán SC), valamint
Sándor Péter (Kecskemét).

TORNAGYÓZTES SZEGEDIEK
Kadarkúton rendezték meg a
Kadarkút-Jád-kupa kispályás női
labdarúgótornát. Az eseményen
10 ifjúsági, 40 felnőttcsapat és 4
országos bajnokságban szereplő
gárda vett részt. Utóbbi
kategóriában lépett pályára a
Szegedi AK és az AL-KO Szentesi
TE, s a tornát a megyeszékhely
együttese (Horváth Melinda,
Nagy Nelli, Nagy Szilvia,
Borbélyné Maróti Andrea,
Redetzky Andrea, Elekes
Veronika, Kiss Zsuzsanna, Baksa
Katalin, Gécziné Baráth Györgyi)
nyerte meg. Végeredmény: 1.
Szegedi AK 13 (18-4), 2.
Salgótarján 13 (6-3), 3. AL-KO
Szentesi TE 9, 4. Abda 0 ponttal.
CSELGÁNCSOS ÉREMESÓ
A Baján rendezett nemzetközi
cselgáncsversenyen jól
szerepeltek a Szegedi VSE
fiataljai. Eredményeik, 9l-es
születésüek (diák A), 34 kg: 1.
(uracsek László, 45 kg: 1. Hodosi
Norbert, 49 kg: 2. Bodor Martin;
92-es születésüek (diák B), 35
kg: 3. Németh Balázs, 41 kg: 3.
Csehó Norbert, 55 kg: 2. Balasi
Ádám, 3. Nógrádi Bence; 93-as
születésűek (diák C), 27 kg: 3.
Török Attila és Sári Bende, 33
kg: 1. Bodor Szimonetta, 39 kg:
2. Futó Róbert, 55 kg: 1. Miklós
B. Ádám. Edző: Körmöczi Lajos.
Az SZVSE cselgáncsszakosztálya
várja azokat a 8-12 éves fiúkat
és lányokat, akik kedvet éreznek
a sportághoz és a versenyzéshez.
Jelentkezni hétfőn és szerdán 17
órától a klub Kossuth Lajos
sugárúti sportcsarnokában lehet
Körmöczi Lajos edzőnél.
WESSELÉNYI-KUPA
A közelmúltban első alkalommal
rendezték meg a Wesselényi-kupa
kispályás női labdarúgótornát,
melyet a Szegedi AK bonyolított
le. A megyeiek
csoporteredményei, A csoport:
Szegedi AK-Szentesi Kinizsi 2-0,
Szegedi AK-Gyula l - l , Szentesi
Kinizsi-Gyula 3-1 ; B csoport:
AL-KO Szentesi TE-Dévaványa
7-0, AL-KO Szentesi TE-Kistelek
1 - l , Kistelek-Dévaványa 3-1. Az
elődöntőkben: Szegedi
AK-Kistelek 1-0, AL-KO Szentesi
TE- Szentesi Kinizsi 3-2.
Helyosztók, az 5. helyért:
Gyula-Dévaványa 4-0, a 3.
helyért: Kistelek-Szentesi Kinizsi
2-1, a fináléban: Szeged-AL-KO
l - l , büntetőkkel a szentesiek
nyertek.
Végeredmény: 1. AL-KO
Szentesi TE, 2. Szegedi AK, 3.
Kistelek, 4. Szentesi Kinizsi, 5.
Gyula, 6. Dévaványa.
Különdíjasok, legjobb kapus:
Horváth Melinda (Szegedi AK),
legtechnikásabb játékos: Molnár
Zoltánná (Gyula), gólkirálynő:
Becsei Ibolya (Kistelek) 5
találattal, legsportszerűbb
csapat: Szentesi Kinizsi,
legcsinosabb játékos: Bacsa
Anna (AL-KO Szentesi TE),
legfiatalabb játékos: Diószegi
Adrienn (Dévaványa).
ALGYŐI SIKER
NB Il-es női
labdarúgó-mérkőzésen az Algyő
idegenben fölényes győzelmet
aratva, 6-0 (4-0)-ra verte a
Sándorfalva együttesét.
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Szellemprofesszor

Lomha hegyek felett
FARKAS C S A B A

Napos, kellemes, őszi idő
Késztette:

LUND (MTI)

„Messze még a tél, messze a baglyok ideje", közölte magával Thakácst a palacsintázó melletti,
nagy szomorúfűz, ahol késő ősztől kora tavaszig
csapatosan telelnek a kéregmintázatú, narancssárga tekintetű fülesbaglyok, még nem hullatta el
lombozatát. A baglyok majd akkor jőnek, ha már
kopasz lesz a fa, csupasz gallyai közt sziszegve jár
a szél, s az ember arcát pirosra csípi a levegő. - De
azért eléggé ősz van. Mintha alagútba futott volna
be a busz hirtelen, elsötétedett az ég. Thakács, kitekintve az ablakon, sarlós fecskét pillantott meg,
embertelenül áramvonalas alakja összetéveszthetetlenül megkülönböztette az igazi fecskéktől.
„Hogyan kerül ide vajon ?", tűnődött Th.
Hisz a sarlósok - igen - már augusztus első harmadában elvonulnak, bár e koraiságot, látszólag,
nem indokolja semmi, akkortájt javában tele rovarral még a lég. Ez az egy meg itt csapong a
nem-magasban permeteg-sűrü esőben, szeptember közepe mindjárt. Talán északi tájak szülötte,
a szeles Varsó volt az otthona ? Nem logikus, hisz
arrafelé korábban köszönt be az ősz, elvileg még
hamarább útnak kéne a sarlósoknak kelniük. Ennek ellenére: „Ha valamely madárból kései példányokat pillantunk, azt mondjuk: na, ez biztos
északról átutazó vendég. Végül is meglehet. Föl,
északra nyilván később érkeznek meg tavaszonta, később kezdenek kotlani, később kelnek ki a
fiókák, később is kelhetnek útra", mondta magában Th., az őszi buszban; vízcsöppek remegtek az
ablak külső felületén, fénylett az úttest, ernyővel
jártak-keltek a járókelők, színesen tükröződött öltözékük a járda fekete felületén. Thakácsnak

eszébe jutott az az oleanderszender, melyet egy
másik város köztéri leanderbokrának rózsaszín
virágai közt látott lebegni. E kolibrinagyságú, stílusú, olajzöld éjszakai lepke százhúsz kilométeres sebességgel vágott át a Dinári-hegységen, kísértve Istent, fagyhalált, keresve az északnak előretörő mediterráneum végső határát, s lerakta petéit a ládás leander egyik levelének alsó felületére.
Talán a tengerpartról érkezett, a kiszáradt, ujjnyi
erecskeként csörgedező,
legömbölyített-sziklás
medrü, oleander-benőtte Vardar völgyét követve,
fölfelé ? Vagy egyenest Afrikából sodorta át a sirokkó? - Thakács elgondolkozva figyelte a leander
türkizzöld levelén az aprócska hernyók rágásnyomait, találgatta, válhat-e lepke a lárvákból valaha. Két pillanattal később már ő maga volt az olajzöld oleanderszender, százhúsz kilométeres sebességgelzúgott át az éjszakában a feketén emelkedő, szerb hegyek között-, másik pillanatban ő
volt az elmaradt, északról jövő sarlós fecske, harmadik pillanatban ő volt a palacsintázópavilon
melletti fűzfán telelendő, kéregmintás, huszonkét bagoly.
Th. lelke ide-oda villant a szender, a sarlós, és a
baglyok között - ő maga pedig mindeközben buszon ült, „szabad itt egy hely?", kérdezte egy fölszálló. „Több is", válaszolta Thakács. Lassan áttetsző lett, láthatatlanná válott, a buszból legalábbis eltűnt. Sarlós fecskeként repesztett délnek a félkeménylombú tölgyesek borította, délen
egyre inkább macchiásba váltó, lomha, szerb hegyek felett. Csak látszólag ment gyorsan-, nem,
nem sietett.

Egyetemi rangot kap a telepátia
Svédországban. Lund egyeteme,
Skandinávia egyik legrégibb, legpatinásabb tanintézete hamarosan kinevezi Észak-Európa első
professzorát a parapszichológia,
a hipnológia (az alvás és a hipnózis jelenségeinek tudománya) és
a látnoki képességek tanszékére.
Csaknem harmincan jelentkeztek a posztra, köztük egy önjelölt
indiai médium és egy Heaven
Lord („Mennyek Ura") nevű
amerikai. Az adományból pénzelt állás majdani betöltőjét az
Aftonbladet című svéd lap „szellemprofesszornak" nevezi. A
Lundi Egyetem dékánja, Göran
Bexell által kinevezendő első
professzor jövőre kezdi meg
munkáját - közölte az oktatási
intézmény képviselője.

A NAP VICCE

Néhol tátyotfelhők lesznek az égen, de ezeken átsüt a nap, így jobbára napos időben
lesz ma is részünk. Országszerte gyenge lesz a légmozgás.

Szagod

24*

Mórahalom

23°

Hódmezővásárhely

24°

Mlmtszont

23°

24°

Békésosaba

24*

Szolnok

23*

23*

Kocskomét

24*

24°

Orosháza

Szánt«»
Makó
Csongrád

Hét román boszorkány megátkozta Urs Meiert, mivel a svájci
futballbíró szerintük a válogatott
kárára befolyásolta szerdán a dániai Európa-bajnoki selejtező
végeredményét. A 2-2-vel végződött találkozón a hazaiak a 95.
percben egyenlítettek ki, s a tiltakozók szerint az első - büntetőből szerzett - skandináv gól is
szabálytalan körülmények kö-

O

Klst«l«k

23*

O

23*

O

További kilátások
Komolyabb változást hozó időjárási frontok továbbra is távol haladnak tőlünk, így a

Egy kezelt személy taligát tologat
a diliház kertjében, de fejjel lefelé. Megkérdezi tőle az ápoló:
- Mondja, miért így tolja a taligát?
- Tegnap rendesen toltam - feleli a megkérdezett -, de akkor ez
a sok hülye teleszórta kővel!

héten folytatódik a kellemes, őszi idő. A pára, illetve kődfoltok feloszlása után
jobbára napos időben lesz részünk, csak kevés felhő lesz az égen.
Szerda

zött született. Az átok következtében Meierre bénulás és lelki
fájdalmak várnak, és soha többé
nem lesz képes bíráskodni. A román újságok közzétették a sípmester e-mail-címét is, melyre
az elmúlt napokban több mint
14 ezer felháborodott üzenet érkezett. A románok az utolsó forduló előtt vezetik az Eb-selejtező
csoportot, de nem jutnak ki Portugáliába, mert a selejtezők záró
napján nem lépnek pályára.

Péntek

Ce&tftrték

O

Boszorkányok átka
BUKAREST (MTI)

O

Szombat

0

O

0

Ntv-

Max:26°

Max: 26°

Max:27°

Max:28°

Mln:10°

Mln:ir

Mbi:12°

Napos

Napos

Napos

Mbi:12°
Napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 102 cin (hőfoka 17.3 C°), Csongrádnál-123 cm,
Mindszentnél - 4 cm. A Maros Makónál - 6 8 cm.
A Nap kel: 6.22, nyugszik: 18.55, Hold kel: 23.23, nyugszik: 10.59

Igazán jó ez a kifogás
1u
•
•
• • •
A barlanglakás előnye
•
•
Barlangból lakoltattak ki 11 év
után egy férfit Arizona államban
arra hivatkozva, hogy jogtalanul
használja lakóhelyül az állami
erdőt. Thomas J. Crawfordot
rendőrök vitték magukkal az
ággyal, könyvekkel, edényekkel
felszerelt barlangból. A férfi bíróság elé került, amely egy évi felfüggesztett
börtönbüntetésre

KÉK

A NAPOS OLDALRÓL. A szegedi Szabina tavaly érettségizett a
Deák Ferenc Gimnáziumban. Most újságírónak tanul egy üzleti
szakközépiskolában. A nyáron lapunknál töltötte gyakorlatát. Jövőre szeretne folytatni tanulmányait, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakára felvételizik majd. Hobbija a színház
és a tánc. Kedveli a komolyzenét, tíz évig zongorázott. Ezenkívül
imád utazni, sok helyre eljutott már, de még sok mindent szeretn e látni a világból.

Fotó: Karnok Csaba

Visszavarrt hímvessző
KAIRÓ (MTI)

Egyiptomi orvosok visszavarrták
egy tízéves fiú nemi szervét,
amelyet egy egy kutya harapott
le. A Mena hírügynökség jelentése szerint az asszuáni klinika
hatfős orvoscsoportja végezte a
műtétet, amely az első ilyen or-

vosi beavatkozás volt a közel-keleti térségben. A fiú hímvesszejének visszavarrásakor sikerük a
húgycsövet is „helyreállítani". A
klinika igazgatója szerint a műtét nem lesz kihatással a fiú jövőbeni szexuális életére és nem befolyásolja majd nemzőképességét sem - jelentette az AFP.

hírek

MEG MINDIG LOPNAK
Az utóbbi napokban egyre több
őrizetlenül hagyott pénztárca
vált tolvajok zsákmányává. Előfordult, hogy munkahelyen egy
táskában hagyott, vagy vonaton
a kabát zsebében lévő tárca tűnt
el. Gyakori, hogy szórakozóhelyen a pultnál maguk mellé teszik a fiatalok a pénzüket tartalmazó tárcát, ám mire megisszák
italukat, már csak a pénz hűlt
helyét találják
BEMÁSZTAK
A hét végén az éjszakai órákban
ismeretlenek bemásztak egy szegedi kft. telephelyére, ahonnan
alumínium idomokat, lemezeket
próbáltak ellopni. Míg a kerítésen adogatták át egymásnak a
holmit, az őrök tetten érték őket,
így a tolvajok a zsákmányt hátrahagyva elmenekültek.
PUNTÓTTÖRTEK
Egy, a szegedi Rom utcában parkoló Fiat Punto ablakát betörve,
a gépkocsiban hagyott táskát vitte magával egy tolvaj. A táskában,
egy nyíregvházi nő szemql^es
iratai, pénztárcája volt. A káriÍT
ezer iormt.
Az
áHomá

ítélte és kitiltotta az erdőből.
Szegényes cókmókjáért még
visszamehetett erdőőrök kíséretében. - Mint látják, nincs nekem tévém, vagy bármi másom.
De itt volt nekem az ég, a kanyon, a gyönyörű hegy, a négy évszak. Egy egész életre elég nézelődni való - mondta a hajléktalan. A férfi a közeli városban végzett alkalmi munkákból fedezte
szerény szükségleteit.

Nincs ötös
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott
ötöslottó számsorsolás után a
nyeremények a következők. Telitalálatos szelvény nem volt; a négyesekre egymillió 278 ezer 467
forintot; a hármasokra 11 ezer
813 forintot; a kettesekre 861 forintot fizetnek.

ISTEN ELTESSE!
EDIT
Edit germán eredetű, jelentése:
örökség, vagyon+harc. A név ismert viselője volt a korán elhunyt kitűnő színésznő, Dómján Edit, aki Molnár Ferenc
Üvegcipő című színművében
aratott nagy sikert, de sanzon' énekesként is kiváló volt. Egyéb
névnap: Ciprián, Eudoxia, Eufémia, Geminián, Imelda, Jozaíát,
Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, Milica, Soma. A Ludmilla
szláv becézése a Milica, amely
önállósult. Jelentése: kedvelt,
népszerű. Puskin elbeszélő költeményében Ruszlán és Ludmilla
..¿szerelmespár neve. Eudoxia és
SEiffémia görög név, jelentése:
K & n y v t á r k illetve jó
¡leendő.
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FLAGSTAFF (MTI)

i

VÍZSZINTES: 1. Csoóri
Sándor, kortárs író, 10
költő gondolatának első része. 10. Argon je- ÍJ
le. 11. Az a másik. 12. 17
Kősó. 13. Befejezett.
15. Aduval felülüt. 17. 20
Csendes-óceáni katonai tömb. 19. Rangjelző előtag. 20. Dezodo- 28
rokon
olvasható
szócska. 2 1 . Vodkában található! 2 3 . A
Garam folyó szlovák "A
neve. 25. Elképzelhe- 38
tő. 28. Az idézet má- +1
sodik része. 3 0 . ...
ponty (halétel). 3 1 .
Mátka. 32. T. K. G. 35.

33
*

•
43

•

47

G

Enni kezd! 36. Csodatevő mondabeli kehely. 38. Vonalkáz, árnyékol. 42. Csapadékos az idő.
44. Formai. 45. Szélhárfa. 47. Vasi község.
FÜGGŐLEGES: 1. Feltalálójáról elnevezett útburkolatfajta. 2. Kisfaludy Károly drámája. 3.
Hozzá, németül ( = D A Z U ) . 4. Emelet, röv. 5. Francia színésznő (Marle-José). 6. Itt, népiesen. 7. Sonka, angolul. 8. A Rubik-kocka kirakásának műveleteleme. 9. Előtagként kénatommal való kapcsolatot jelöl. 14. Egyfajta megbízást megrendelésre teljesít. 16. Depó. 18.
Semmikor sem. 22. Roosevelt egyik keresztneve. 23. Gyümölcs külső burka. 24. Oersted,
röv. 26. Et cetera, röv. 27. Gumicső. 29. Erbium. 33. Nyomdai sokszorosító lemez. 34. Az
idézet harmadik, befejező része. 35. Az é.-amerikai Nagy-tavak egyike. 37. Jelfogó. 39. Annál lejjebb. 40. Síkmértan része! 41. Képző, -zat párja. 43. A... Bolyai; Németh László drámája. 46. A csont orvosi neve.
A HÉTFŐI rejtvény megfejtése: Másként illatozik a széna a szeretőknek, és másként a lónak!
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C í m : S z e g e d N y i t r a U . 2 . (A Tescóvalszemben, a volt Le Scarpe helyén)

Jel.: 06-62/541-270

Női műbőr kabát:

Női-férfi szobacipö:

FÉRFI, PAMUT SZABAOIDO-EGYUTTES

Az akció szeptember 16-30-ig* érvényes!
N Y I T V A T A R T Á S : h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , vas.: zárva

