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Jaap De Hoop Scheffer jelenlegi
holland külügyminiszter lesz
George Robertson utódja a
NATO főtitkári posztján.
2. oldal

Négysávos lesz a Belvárosi

Elfogatóparancsot adtak ki tegnap N é m e t h y András, a Szegeden is irodát működtető Duna Profit Ingatlanbefektetési és
Hasznosító Szövetkezet elnöke
ellen.

DOHÁNYKOMMANDÓ
A SZERKESZTŐSÉGBEN
Dohánykommandós akció volt
tegnap az egész országban. A
megyei ÁNTSZ ellenőrei
szerkesztőségünkben is jártak.
3. oldal

programozzák a lámpát, hogy hosszabb ideig
mutasson zöldet a Híd utca irányába, csökkentve a torlódást.
A megkérdezett hivatásos sofőrök szerint
kevés lesz a hídon a hely, a szakértő azonban
bizakodó, azt mondta, ha betartják a harminc kilométeres sebességkorlátozást, kényelmesen elférnek egymás mellett a legnagyobb járművek, a buszok és a trolik is.

A rendőrség üzletszerűen elkövetett csalás b ű n t e t t é n e k megalapozott gyanúja m i a t t folytat
nyomozást ismeretlen tettes
ellen - tájékoztatta lapunkat
Szalai Ferenc százados, a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense. A szombathelyi
székhelyű rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Duna Profit Ingatlanbefektetési
és H a s z n o s í t ó Szövetkezet két
ottani
ügyfele
szeptember
18-án tett feljelentést. Állításuk szerint az országos hálózattal rendelkező cég helyi fió k j á b a n az ígérgetések ellenére
sem fizették ki lejárt határidejű követeléseiket.
A rendőrök a feljelentés u t á n
a szövetkezet szombathelyi,
budapesti, győri, székesfehérvári, miskolci és szegedi irodájában tartottak h á z k u t a t á s t ,
lefoglalták a vállalkozás számítógépeit, szerződéseit, illetve zárolták a
szövetkezet
b a n k s z á m l á j á t is. Ezzel az volt
a cél, hogy az eljárás későbbi
szakaszában így biztosítsák-a
s é r t e t t e k n e k okozott kár megtérítését. A szövetkezet ugyanis eddig még egy alkalommal
sem fizetett ügyfeleinek.

Részletek az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

ENNÉL OLCSÓBB MÁR NEM IS LEHETNE:
LONDON, AMSZTERDAM, BRÜSSZEL.
PÁRIZS
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HÉTKÖZI REPÜLŐJEGYEK AKÁR
FÉL ÁRON 32 ÉV ALATTIAK RÉSZÉRE!
Az árak a repülőtéri illetékeket nem tartalmazzák, és
csak bizonyos feltételek mellett vehetők igénybe!
MORTON S LÉGI UTAZÁSI IRODA
Petőfi S. sgt. 7., 62/420-088
és a Tesco Áruházban:
62/459-502
www.mortons.hu
MORTON'S
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ORBÁN FIGYELMEZTETESEI
Orbán Viktor szerint az ország
felkészületlenül megy az Unióba,
s ha tovább halad a rossz úton,
akkor a gazdák és a nyugdíjasok
egyértelműen a csatlakozás
vesztesei lesznek. Lapunknak
adott interjújában szólt a közelgő
költségvetési vitáról is.
9. oldal

Józan paraszti ésszel nehéz elképzelni, hogy elfér itt még két kerékpárút.
Négysávosra „bővül" a két kerékpárúnál a
szegedi Belvárosi híd, ez előreláthatóan
nem könnyíti meg az autósok helyzetét.
A troli- és a buszvezetők, valamint a taxisok
azt állítják, a kerékpárutak tervezett kialakításával balesetveszélyesebb lesz a közlekedés,
hiszen a plusz két sávot a járművektől veszik
el. A kerékpársávok felfestését egyébként napokon belül megkezdik, egyelőre kísérleti jelleggel saját sávot használhatnak a kerekezők.

Szakemberek szerint a híd négysávúsítására azért van szükség, mert a nagyobb járművek túlságosan „megszorongatják" a kiszolgáltatott kerékpárosokat. Figyelembe véve a
költségeket, a számos felvetés közül ezt találták legjobb megoldásnak. A jövőben - rövid
időn belül - a szabványnak egyébként megfelelő, de meglehetősen szűkös sávokban közlekedhetnek majd a járművek. Nekik is kedveznek azonban egy újítással a városházi
közlekedéstervezők: a szegedi hídfőben át-

A magyar cigánysors
www.delmagyar.hu

Duna Profit:
bezárt
az iroda

A romák rövidebb ideig élnek,
mint az átlagnépesség: a férfiaknál 53 és fél év, a nőknél 62 és fél
év a várható életkor, míg a magyarországi
nem
romáknál
ugyanez most 66-67, illetve 75
év. Az alacsonyabbb átlagéletkor a magas csecsemőhalandó-

ságból, valamint a sajátos életmódból adódó korai halálozásból
ered. A magyarországi össznépességre jellemző betegségeken
túl a fertőző betegségek is jellemzők a cigány lakosságra.

Fotó: Karnak

Csaba

2300 éves leletre bukkantak a Stefánián

Kelta sírok a múzeumnál

írásunk a Gyógy-írben

Ismét vandálok pusztítottak Szentesen, az emlékmű helyén

Meggyalázott feszület
Kettétörték, fejjel lefelé a földbe
szúrták, „sátán" felirattal is
megbecstelenítették ismeretlen
elkövetők azt a fakeresztet,
amelyet az erőszak áldozatainak
emlékére tervezett kápolna helyén állítottak fel Szentesen.
- A mindenkori erőszak ellenében soha nem lehet elegendő
magasságú intő jelet állítani - fogalmazott Sipos György építész
Csete György Szentesre tervezett
emléktornyát véleményezve. A
Somogyi Béla és a Daru utca találkozásánál lévő térre Imre Károlynak, a Lakos József Baráti
Társaság ügyvivőjének kérésére
készítette el a Kurca-parti településen született Kossuth-díjas építész az ökumenikus kápolna rajzát az erőszak áldozatainak emlékére. Szeptember elején, a
meggyilkolt Lakos József rendőrkapitány születésének évfordulóján egy fakeresztet raktak le a
térre.
Sátánista cselekedet lenne, vagy „gyerekcsíny"?

Fotó: Vidovics

Ferenc

Folytatás a z 5. oldalon

A szegedi M ó r a - m ú z e u m kertjében ásatás közben kelta urnás sír maradványaira b u k k a n t a k a régészek. A szakemberek szerint a 2 3 0 0 éves lelet egy nagyobb méretű temetkező hely egyik sírja lehet. A
három edény 5 méter mélyen feküdt. Bővebben az 5. oldalon.
Futó: Káinok Csaba
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Brókerügyvizsgálat,
a kezdettől a végéig
BUDAPEST (MTI)

Az országgyűlés ügyrendi bizottsága megszavazta a brókerbotrányt vizsgáló bizottságról szóló
előterjesztéshez a kormánypárti
képviselők által benyújtott módosító indítványokat. A vizsgálóbizottság felállítását négy fideszes országgyűlési képviselő kezdeményezte, eredetileg a Pannonplast-ügy kivizsgálására. Az
előterjesztők a vizsgálat tárgyát
később kibővítették „a PSZÁF ál-

tal feltárt brókerbotránynak (...)
és az egész botránysorozattal
kapcsolatos kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására". A módosító javaslatok közül az
MSZP-s politikusok által benyújtott további 61 kérdés a brókerügy kezdetére, az előző kormányzat időszakára vonatkozik, s célja, hogy „a visszaélést elősegítő
folyamatokat, valamint politikai-gazdasági és személyi összefonódásokat feltárja".

A magyarigazolvány és a romániai arány

Négyszázezer igénylő
Romániában
négyszázezren
igényeltek eddig a kedvezménytörvény alapján magyarigazolványt - közölte az RMDSZ ügyvezető elnöksége által létre hívott tájékoztató iroda.
BUKAREST (MTI)

Mint az MTI bukaresti irodájához eljuttatott közlemény rámutatott: 2002. januárjától 2003.
szeptember 19-ig Romániában
400 ezer 23 személy igényelt a
határon túb magyaroknak nyújtandó kedvezményekről szóló
törvény alapján magyarigazolványt, csaknem 32 ezer diákiga-

zolványt, 4 628 pedagógusigazolványt és 357 oktatói kártyát. Érdekes képet nyújtanak a közlemény adatai a magyarigazolványt igénylőkről abból a szempontból, hogy ki milyen alapon
nyújtotta be kérelmét. Ezek szerint a kérelmezők több mint 75
százaléka nagykorú és csaknem
kétharmaduk (63,35 százalék)
valamely egyházhoz tartozás,
26,34 százalékuk RMDSZ-tagsági igazolás, 9,30 százalékuk
pedig nyelvtudás, és csupán nem
egészen egy százalékuk valamely
civil szervezethez való tartozás
alapján nyújtotta be igényét magyarigazolványra .

George Robertson utódja Jaap De Hoop Scheffer holland politikus

Kijelölt új NATO-főtitkár
BRÜSSZEL (MTI)

jaap De Hoop Scheffer jelenlegi
holland külügyminiszter lesz
George Robertson utódja a NATO főtitkári posztján. Az
észak-atlanti védelmi szövetség
szóvivője megerősítette, hogy a
jelölésről szóló hír immár hivatalos, a döntést a NATO tagállamainak állandó képviselői hozták meg Brüsszelben az Észak-atlanti Tanács hétfői ülésén - valamennyien, mind a 19 küldött támogatta a holland jelöltet. A holland diplomácia 55 éves vezetője, az eddig kereszténydemokrata
színekben pohtizáló De Hoop
Scheffer 2004. január l-jétől veszi át a NATO irányítását a brit
Robertsontól.
„Melegen üdvözlöm a döntést.
Külügyminiszterként nagy hatással volt kollégáira ítélőképessége és a kérdéskörök alapos ismerete" - olvasható Robertson
közleményében.

Folyamatos Az országgyűlés újfent leszavazta Polt Péter legfőbb ügyészt
tocsikolás Vetés kívül, aratás EU-n belül
Az előző ciklus sportminisztériumának gazdálkodása, valamint a Széchenyi-terv is szóba került
a 2001. és 2002. évi költségvetés tavalyi végrehajtásáról szóló, a zárszámadási törvényjavaslatról folyó általános vitában a parlamentben. A
vitát lapzártakor folytatták a képviselők.

Ötszázezer aláírást szeretne az MVSZ

Kettős állampolgárság

BUDAPEST (MTI)

Az országgyűlés hétfői ülésén a napirend előtt felszólalók közül Németh Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő mezőgazdasági idényben a
magyar gazdáknak fel kell készülniük a támogatások megváltozására az uniós csatlakozás miatt, hiszen a vetésre még a közösségen kívül kerül sor, a
terményt azonban már tagként értékesítik. A kormány döntése szerint Magyarországon az összevont uniós támogatási rendszer érvényesül a mezőgazdaságban - tette hozzá a földművelésügyi miniszter. Az ellenzéki képviselők bírálták ezt a támogatási módot, és hangsúlyozták: a kormánynak
több segítséget kellene adnia a termelőknek.
Nem járult hozzá a parlament hétfőn ahhoz,
hogy a házszabálytól eltérve, még a nap folyamán

hangsúlyozta: az MVSZ „nem
BUDAPEST (MTI)
revízióra törekszik, de legyen viA Magyarok Világszövetsége két lágos, hogy elcsatolt magyar testhónap alatt 500 ezer, a kettős ál- véreinkről lemondani sohasem
lampolgárság megadását támo- fogunk". Azért tűzték ki 500 ezer
gató.aláírást szeretne összegyűj- aláírás összegyűjtését, hogy minteni, aláírásgyűjtésük október den kétséget kizáróan meglegyen
23-án indul - mondta el Patru- a szükséges 200 ezer aláírás. Az
bány Miklós, a szervezet elnöke. elnök közölte, hogy az MDF haAz aláírásgyűjtésre október 1 -jén sonló témában indított aláíráskezdődő „Újra együtt" című gyűjtése károsan hat a népszavakampányukkal hívják majd fel a zás esélyeire, ezért újabb levelet
figyelmet Magyarország megye- ír ez ügyben Dávid Ibolya pártelszékhelyein. Patrubány Miklós nöknek.

Antal Imre jobban van

A hódmezővásárhelyi származású Antal Imre, a Szeszélyes évszakok című tévéműsor vezetője lábtrombózissal került kórházba. A gondos ápolásnak köszönhetően jól van, s fogadta barátait.
Felvételünkön a pályatársak közül Ihos József (Kató néni) társaságában látható a kórteremben.

MTI Telefotó: Sándor Katalin

Mellettem az utódom. Jaap de Hoop Scheffer (balról) és lord Robertson. MTI Telefotó/El'A/Ed Oudenaarden

BUDAPEST (MTI)

Nem ítélte alaposnak Tocsik
Márta (felvételünkön) polgári perében a felülvizsgálati kérelmeket a Legfelsőbb Bíróság öttagú
tanácsa és hatályában fenntartotta a tavalyi ítéletet. Tavaly októberben az LB jogerős másodfokú közbenső ítéletében jó erkölcsbe ütközés címén kimondta
a 804 millió forintos sikerdíj
alapjául szolgáló megbízási szerződések semmisségét, a jogkövetkezmények tekintetében pedig új elsőfokú eljárásra utasított. A jogerős ítéletet Tocsik
Márta és a Legfőbb Ügyészség
egyaránt felülvizsgálati kérelemmel támadta. A Legfőbb Ügyészség azt kérte: a bíróság mondja
ki, hogy a szerződések jogszabályba is ütköznek, nem csupán
a jó erkölcsbe. Ezzel szemben a
Tocsik Mártát védő csapat kifogásolja a jó erkölcsbe ütközés címén, a sikerdíj alapjául szolgáló
megbízási szerződések semmisségét kimondó ítéletet.

tárgyaljanak és szavazzanak az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben részt vevő magyar katonai egészségügyi kontingensről szóló országgyűlési határozat módosításáról. A határozat módosítására azért van szükség,
mert a NATO Afganisztánba vezényel katonákat,
köztük magyar tiszteket, amihez az országgyűlés
felhatalmazása kell.
Az országgyűlés leszavazta a legfőbb ügyész válaszát, amelyet Pető Iván (SZDSZ) interpellációjára
adott. Pető Iván annak kapcsán interpellált, hogy a
Fővárosi Főügyészség megszüntette a nyomozást
az MTV pazarló gazdálkodása ügyében tett feljelentések kapcsán. Mint mondta, a megszüntető
határozat ellen minden feljelentő panaszt tett, de
ezeket a Legfőbb Ügyészség elutasította. Polt Péter
legfőbb ügyész válaszában kifejtette: a Fővárosi Főügyészég nyomozást megszüntető határozata valóban tévesen hivatkozott a médiatörvényre. Mint
mondta, a Legfőbb Ügyészség e vonatkozásában
megalapozottnak tartotta a feljelentők panaszát, és
törvényi kötelességének eleget téve korrigálta a tévedést, de a nyomozás megszüntetésérc vonatkozó
többi indokot helyénvalónak ítélte meg.

Faludy György 93 éves

Faludy György Kossuth-díjas költőt 93. születésnapján - többek
között - Fehér Anettka, valamint a felvételünkön látható Boros
Viktória, a deciBand zenekar énekese köszöntötte (balról), aki a
költőről készített rajzot vitt ajándékba. Társaságában Faludy-Kovács Fanni, a költő felesége látható.

MTI Telefotó: Kovács Attila

Ion Pacepa hivatásos terroristának nevezte Jasszer Arafatot
Hivatásos terroristának nevezi Jasszer
Arafatot Ion Pacepa, a Ceausescu-rendszer egykori kémfőnökc.
NEW YORK (MTI)

Ion Pacepa 1978-ban disszidált, azóta az
USA-ban él. Vörös látóhatár című könyve
1987-ben jelent meg, most készülő köny-

ve az Amerika-ellenesség gyökereiről szól,
Jasszer Arafat, akit az izraeli kormány
száműzni akar, Pacepa szerint ném csak a
béke akadálya, hanem annál sokkal több:
hivatásos terrorista, akit a Szovjetunió és
csatlósai képeztek ki s láttak el pénzzel és
fegyverrel - írja a Wall Street Journalban.
A román hírszerzés főnökeként a 70-es
években Pacepa volt a felelős azért, hogy

Arafat havonta kétszázezer dollárt kapjon, s hetente két, egyenruhával és utánpótlással megtömött teherszállító repülőgép landoljon Bejrútban. A tömb többi állama is így járt el. A Forbes magazin szerint Arafat ma a világ 6. leggazdagabb embere az uralkodók és zsarnokok között,
svájci számlákon több mint 300 millió
dollárja van. Arafat azzal dicsekedett Pa-

cepának, hogy ő találta fel a repülőgép-eltérítést, de a szerző szerint ez nem igaz, a
kétes dicsőség a szovjet állambiztonsági
szervezetet, a KGB-t illeti meg, amely az
1960-as években Kubába térített egy amerikai utasszállítót. Arafat újítása az öngyilkos merénylő, egy olyan terrorkoncepció, amely 2001. szeptember 11-én teljesedett ki az USA-beli terrortámadásokkal.

RÖVIDEN
KONCEPCIÓHIÁNY
A kormánynak haladéktalanul el
kell készítenie egy átfogó
foglalkozta táspolitikai
koncepciót, ami feleljen meg
egyben gazdaságpolitikai
programnak is - jelentette ki
Wittich Tamás. Az MSZOSZ
elnöke szerint az MSZOSZ
igényli, sőt követeli egy
bérfelzárkóztatási program
elkészítését is, a magyarországi
keresetek ugyanis az uniós
átlagnak az egytizedét érik el.
SZAÚDI VENDÉG
A magyar kormány, az ország
euroatlanti integrációjának
elsődlegességét szem előtt
tartva, külgazdasági
kapcsolatainak bővítésére
törekszik; „hazánk ki szeretné
szélesíteni a gazdasági
együttműködést az öböl menti
térség államaival" - hangoztatta
Medgyessy Péter, amikor
fogadta a magyarországi
látogatáson tartózkodó Szaleh
ben Humajjed sejket, a szaúdi
parlament elnökét.
NYOMOZÁS
Két hónappal meghosszabbította
a nyomozást a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs
Központ felfüggesztett
főigazgatója ellen a Budapesti
Katonai Ügyészség - közölte
Bácskai János dandártábornok
ügyvédje, Ilcsik Sándor.
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Negyedévenként ellenőrzik a törvény betartását

Tiszta
Amerika

Dohánykommandós akció
Dohánykommandós-akció volt
hétfőn az egész országban. Az
ÁNTSZ ellenőrei Szegeden a
többi között meglátogatták
szerkesztőségünket is.

SULYOK ERZSÉBET

Boldogult ifjú koromban részt vettem egy ismeretterjesztő előadáson, a szegedi Bartók művelődési központban volt, nagy tapsot kapott az előadó, Czeizel Endre professzor. Talán amiért élveAmeddig jelen sorok írója a Szezettel, sok színes jelzővel, mintegy festői ecsetvonásokkal elevegeden ellenőrző egyik dohánynítette elénk a válogatott borzalmakat: milyen sors vár a dohánykommandót kísérte körútjára,
zó, rosszul étkező, testmozgást mellőző egyedekre. Fölálltam a
addig a Csongrád
Megyei
tapsorkán után és akár egy latin-amerikai forradalmár, elszántan
ANTSZ másik kommandója a
megkérdeztem a nagy népszerűségnek örvendő tudóst: tessék
Délmagyarország és a Délvilág
mondani, miért adja az állam ennyire olcsón a cigarettát ? S aheszerkesztőségében is vizsgálta:
lyett, hogy szinte ránk tukmálja a mérget, miért nem épít sportbetartják-e a nemdohányzók vépályákat, uszodákat, szabadidőparkokat • Mennyivel élek tovább,
delmét szolgáló törvényt. A többi
ha testmozgásképpen reggelente szambázok a Trabantok között
között azt, hogy megfelelően elés cigi helyett azt szívom, ami ezekből kijön ' Majd ha szabad lekülönített, ugyanakkor jól szelszek, mint az amerikaiak, lesz sok időm a sok pénzemet egészsélőztethető helyiségben szívhatgesen elkölteni, majd akkor... Lesz jó autóm, kimegyek vele a saják a füstöt az egészségüket romját farmomra lovagolni, szívom a lószagot, a füszagot... Ziher,
bolók. A váratlan látogatás ellehogy nem ezt az ócska, büdös, ártó, olcsó cigarettát! Mondtam.
nére nem találtak kifogásolnivalót.
A professzor csak nézett, mint Tibi a moziban. Aztán erőt vett
Hasonlóan rendben volt a domagán és rendkívüli türelemmel újra magyarázni kezdte, hogy az
hányosok és nemdohányzók
embernek az egészsége a világ minden táján teljesen a sajátja.
„ügye" a Magyar Rádió szegedi
Akinek van egy kis magához való esze, az igyekszik megőrizni,
körzeti stúdiójában, ahol a munami az övé. Mert amint elveszíti, betegségében, nagyon kiszolgálkatársak közül mindössze hár- A rádió szegedi stúdiójában betartják a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényt. Fotó: Miskolczi Róbert tatott tud lenni.
man füstölnek, számukra külön
Nem mondhatnám, hogy meg voltam győzve. De ma már...
dolgozószoba áll rendelkezésre. ban egészségvédelmi bírságot kel- viszont minden megfelelt a sza- intézmények voltak a mostani
Azóta elröpült a rengeteg idő, minálunk minden megváltozott,
Az épületben máshol, lévén köz- lett kiróniuk, mert a dohányzásra bályoknak, csakúgy mint a szege- ellenőrzés célpontjai, de a komtiszta Amerika, mondjuk a viszonyainkra néha, teljes joggal. Pélmandósok beköszöntek cukrászforgalmú hely, tilos a dohányzás, elkülönített rész nincs elzárva a di centrum áruházban.
dául, nézzék meg, micsoda ára van a cigarettának! És még mekA Csongrád Megyei ÁNTSZ dákba, éttermekbe, gyógyszertánemdohányzók számára biztosíamit be is tartatnak.
kora lesz! Ebből fognak autópályát építeni. Mert az még nincs,
rendes uszoda, sportpálya, szabadidőpark sincs. Farmom dettó
A Csongrád Megyei ANTSZ ál- tott helyiségtől, s a cigarettázásra valamint a megyében levő városi rakba, s számos más közforgalnincs, úgyhogy nem is nagyon bánom, hogy jó autóm sincs, amitalunk elkísért munkatársai be- kijelölt helyiségben nem megfele- tisztiorvosi intézetek munkatár- mú helyre is.
A tegnapit megelőző legutóbbi,
vel odajárnék szívni. Ló- és füszagot. Lejárok viszont az emeletről
tértek néhány szegedi vendéglá- lő a légtechnikai berendezés. A sai az országos tiszti főorvos utaaz utcára, ha pedig végképp időjárás van, süt, esik, fúj, akkor lótóhelyre is. Az egyik cukrászdá- belváros egyik kis pizzériájában sítása alapján negyedévente el- májusi ellenőrzés alkalmával
lenőrzik a nemdohányzók védel- Csongrád megyében összesen
gok a szeren. Az ablakban. (A dohánykommandó figyelmébe: remét szolgáló törvény betartását. 300 ezer forint bírságot róttak ki
mélem világos, hogy mindezt csakis otthon!) Letüdőzöm. Erősen
A májusi nagyszabású ellenőr- a nemdohányzók védelmét szolszégyenkezem. Arra gondolok, hogy mindennek az oka: az oroAZ U N I Ó SZIGORÍTÁST TERVEZ
zést követő hétfői akció alkalmá- gáló törvény megszegése miatt,
szok, meg az atom...
val a megyei és a városi ellenőrök kevesebbet, mint az előző ellenA Világgazdaság értesülése szerint az Európai Bizottság azt fontoltöbb mint kétszáz helyen vizsgá- őrzések során. A hétfői akció tagatja, hogy új uniós jogszabályokat készít elő, amelyek nyomán
lódtak. Elsősorban egyetemi in- pasztalatainak összegzése szermegtilthatnák a dohányzást az Európai Unió területén található
Újabb csalássorozatban nyomoz a rendőrség
tézetek, sportlétesítmények, mé- dára készül el.
valamennyi vendéglátóhelyen.
diaszerkesztőségek egészségügyi
K.K.

Kruchió Tibor szerint olyanokra, amilyenek ő és társa, nincs szükség

Négy gyilkosság, két vádlott
Az előzetes tervekkel ellentétben csak pénteken hirdet ítéletet a bíróság Kruchió Tibor és Kocsis Lajos ügyében. A két férfit nyereségvágyból, előre kitervelten, aljas indokból, társtettességben, több emberen elkövetett emberöléssel vádolja az ügyészség.
A nyilvánosság és a sajtó kizárásával kezdődött tegnap délelőtt a Csongrád Megyei Bíróságon az I. rendű vádlott, Kruchió Tibor és
társa, Kocsis Lajos tárgyalása. A vádirat szerint a két sorozatgyilkos 2001 őszén két idős
asszonnyal, egy szegedi vállalkozóval, valamint bűntársukkal is végzett. Kruchiót
egyébként bűntársa, Kocsis árulta el a zsaruknak, arra számított, felveheti a nyomravezetőnek járó díjat.
Kruchiót és Kocsist nyereségvágyból, előre

kitervelten, aljas indokból, társtettességben
több emberen elkövetett emberöléssel vádolja a Csongrád Megyei Főügyészség.
A zárt tárgyalást azért rendelte el a bíró, Kovalcsik Éva, mivel az egyik tanú, Szappanos
Zoltán meghallgatásakor „államtitok körébe
tartozó kérdések merülhetnek föl". A tanút
egyébként a márianosztrai büntetés-végrehajtási intézetből szállították Szegedre. Információink szerint a férfi különösen védett
tanú. Az ő meghallgatása után iratismertetéssel, majd a vád- és védőbeszédekkel folytatódott a tárgyalás. Az utolsó szó jogán Kruchió hangsúlyozta, nem azért vallott Kocsis
ellen, mert az feladta őt. A súlyos beteg férfi
így fogalmazott: - Az a kis időm, ami van, azt
eltöltőm. Tudom, hogy az ilyen emberekre
mint én és ő - mutatott Kocsisra -, nincs

szüksége a társadalomnak. Bánt az egész, de
visszafordítani nem tudom. Remélem, mind
a ketten azt kapjuk, amit megérdemlünk.
Kocsis Lajos, mint az eljárás során végig,
tegnap is az ártatlanságát hangsúlyozta.
Mondandóját előre leírta és felolvasta. Előbb
az ügyésztől kérdezett, ám a bíró szigorúan
rendre utasította. - Nem kérdez, hanem észrevételt tesz. Maga nincs abban a helyzetben,
hogy kérdezzen - szólította fel Kovalcsik Éva.
- Igaz, hogy többszörös visszaeső vagyok,
elkövettem kis bűncselekményeket, de mindig volt egy határ, amit soha nem léptem árt.
Olyan bűncselekményekkel akarnak besározni, amikhez semmi közöm - magyarázta
a II. rendű vádlott.
Az ügyben pénteken hoz ítéletet a bíróság.
A. T. J.

Szegeden is bezárt
a Duna Profit

A szövetkezet irodája „technikai okok" miatt határozatlan időre
bezárt.

Ünnepélyes eskütétel és szavazógéppróba

Folytatás az 1. oldalról

Újjáalakult az Egyetemi Tanács
Megtartotta első, alakuló ülését
a megváltozott összetételű szegedi egyetem Egyetemi Tanácsa.
Tegnap megtartotta első ülését a
Szegedi
Tudományegyetem
Egyetemi Tanácsa (ET). A testületben jelentős személyi változá-

sok történtek, a karok többsége
ugyanis új oktatói képviselőket
delegált a tanácsba.
Az első, ünnepi tanácskozás
tiszteletére Szabó Gábor rektori
láncot viselve nyitotta meg az
ülést. Az egyetem rektora, tekintettel a sok új arcra, névsorolva-

sással kezdte a tanácskozást,
majd - továbbra is napirend előtt
- ismertette a szavazógépek működését, és a hozzászólások
rendjét.
A sikeres technikai próba után a
tanács szavazati joggal rendelkező
tagjai ünnepélyesen esküt tettek,

amelynek a szövegét a rektor olvasta elő. Az eskütétel volt az első
és egyben utolsó nyilvános napirendi pont, az ET további döntéseiről ma tart sajtótájékoztatót Szabó-Gábor, amelyről holnapi lapszámunkban olvashatnak.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

A rendőrség jelenleg is folytatja a
nyomozást az ügyben, további
házkutatásokat tartanak, a nyomozók újabb sértetteket és tanúkat kutatnak fel.
Némethy András, a Duna Profit elnöke ellen elfogatóparancsot
adtak ki, mivel nem jelent meg
az idézésre.
Szegeden tegnap zárva volt a
Duna Profit irodája az Arany János utcai társas irodaház első
emeletén. A földszinti üvegajtón
- Nagy Judit ügyfélszolgálati aszszisztens aláírásával - szűkszavú
közlemény tudatja az érdeklődőkkel, hogy a szövetkezet tech-

Fotó: Miskolczi Róbert

nikai okok miatt határozatlan
időre bezárt. A portaszolgálatot
ellátó vagyonőr ehhez csak anynyit tett hozzá: tudomása szerint
ma 9 és 12 óra között mégis nyitva tartanak.
A Duna Profit szövetkezet a
távirati irodához eljuttatott
közleményében leszögezte: a
vezetés tiszta lelkiismerettel áll
a vizsgálatok elé, amely meggyőződésük szerint eredménytelenül fog záródni. Közölték:
elfogadhatatlannak és túlreagáltnak tartják a velük szemben tett rendőri intézkedéseket, amelyeket alaptalannak
tartanak.
EK.

A Mécses Szeretetszolgálat hét lakóháza

Illeszkedő szabadulók

Az egyetemi testületben jelentős személyi változások történtek.

A börtönből szabadultak társadalmi beilleszkedését segíti az a
rehabilitációs otthon, amelyet
hétfőn avattak fel a Kunszentmiklós közelében lévő Tass-Alsószenttamáson. A hét lakóházból
álló intézményt régi házak felújításával és újak építésével a szegedi székhelyű Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság hozta létre. „A
Fotó: Miskolczi Róbert beruházás több mint húszmillió

forintos költsége teljes egészében
adományokból gyűlt össze" - a
szegedi mondta el Majzik Mátyás, a börtönpasztorációs társaság elnöke. Fontos feltétel, hogy
a jelentkezők vállalják a fizikai
munkát az otthonhoz tartozó állattartó telepen, a 70 hektáros legelőn és 10 hektáros szántón. A
rehabilitációs otthont Gyulay
Endre szeged-csanádi megyés
püspök áldotta meg.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A községben nemrég
megalakult az Algyői
Művészkör, amelynek célja,
hogy állandó műhelyük legyen a
helyi alkotóknak. Ennek
köszönhetően a faluház
galériájában kiállítási
lehetőséget biztosítanak a
művészek munkáinak. A
művészkör csütörtök délután 5
órakor tartja alakuló ülését a
faluházban. Erre a tagok mellett
az érdeklődőket is várják.
DÓC. Képviselő-testületi ülést
tartanak szerda délután fél
kettőkor a dóci polgármesteri
hivatalban. Ezen többek között
szó lesz a község ivóvízének
minőségi javításáról. Dóc is
csatlakozik ahhoz a társuláshoz,
amely 26 település
ivóvízprograniját készíti elő. A
község 600 ezer forintot nyert a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatán. A
pénzt hulladékgazdálkodás
fejlesztésére fordítják. Az idén
indítják be az úgynevezett
tanyagondnoki szolgálatot. A
800 lakos egyharmada
külterületen él, ezért fontos ez a
hálózat. Az önkormányzat
ötmillió forint állami támogatást
kapott, amiből egy Ford
Transitot vásárolnak.
KÜBEKHÁZA. A helyi
önkormányzat 500 ezer forint
értékű hordozható számítógépet
nyert az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium
pályázatán. A gépet a település
védőnője, Konkolyné Zagyi
Gabriella vehette át Molnár
Róbert polgármestertől. A
laptopnak köszönhetően jóval
könnyebb lesz a páciensek
nevének, adatainak, illetve
betegségeinek, javasolt
gyógyszereinek regisztrálása.
SZEGED. Színházi előadást
rendeznek ma este 8 órától a
szegedi JATE-klubban. Gábriel
Garcia Marquez: Szerelmes
számvetés egy ülő férfi előtt
című monodrámát mutatja be a
Páger Antal Stúdió. A Franyó
Róbert rendezte darabot előadja
Boros Tápai Kornélia.
SZEGED. Ügyfélkiszolgálási
konferenciát rendeznek ma
féltizenegytől a szegedi Forrás
Hotelben. Rácz István, a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének főosztályvezető
helyettese Az európai uniós
csatlakozás hatása a magyar
pénzügyi szektorra címmel tart
előadást. Ezt követően Ferencz
Zoltán szociológus, politológus,
az MTA Szociológiai Intézetének
munkatársa pedig a fogyasztói
társadalom alakváltozásairól
beszél.
ÚJSZENTIVÁN. Ifjúsági
önkormányzati választást
tartottak a községben. A 10 és 25
év közötti fiatalok adhatták le
voksaikat. A 208 szavazásra
jogosult közül mindössze 37-en
járultak az urna elé, ennek
ellenére érvényes volt a
választás. Ifjúsági polgármesteri
címért csak egy jelölt indult.
Balassa Lajos lett a „befutó". A
négy képviselői helyért már
többen versengtek. A nyolc
jelöltből a legtöbb szavazatot
Hornok Tibor, Farkas Gábor,
Márta Máté és Varga Ágnes érte
el, így ők képviselhetik a helyi
fiatalok érdekeit. Újszentivánon
egyébként most először írtak ki
ifjúsági önkormányzati
választást.
Szegeden.Tesco Áruházban
működő Pannon GSM
szaküzletünkbe
•
értékesítési gyakorlattal és
számítógépes ismerettel rendelkező

ÜZLETVEZETŐT (M0923)
ÉRTÉKESÍTŐT (M0924)
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A Déli Apró nagy ajándéka beteg gyermekeknek

Diák is dolgozhat
az egyetemen

Négyszázezer forint
a gyermekkórháznak

A gyerekek azonnal birtokba vették az új játékokat.
Négyszázezer forintot adományozott a Déli Apró a szegedi
gyermekkórháznak.
Háromszázezer forintot az alapítványnak utaltak át, százezer forintból pedig játékokat vásároltak a
játszóház számára.
Konkoly Béla, a Déli Apró lapigazgatója tegnap délután négyszázezer forint adományt adott
át a szegedi gyermekkórháznak.
A hirdetőújság minden évben
támogatja az intézményt. Ezúttal háromszázezer forintot utalt

Január elsejétől az ország felsőoktatási intézményeiben egyetemi,
főiskolai hallgatók is elvégezhetnek olyan munkákat, amelyek az
oktatáshoz, a kutatáshoz kötődnek és illeszkednek a hallgatói
életformához. Mindezért ösztöndíj formájában járulék- és
szja-mentes „fizetést" kapnak.

Fotó: Káinok Csaba

át a kórház alapítványa számára, amelyet szabadon felhasználhatnak, százezer forintért
pedig játékokat vásárolt a játszóházba.
Az
adományhoz
egyébként
a Gulliver
Játék-nagykereskedés is hozzájárult, hiszen minden játékszert
akciós áron adott.
A gyerekek természetesen
azonnal birtokba vették az ajándékokat: könyvet, társasjátékokat, kirakót, legót, autókat, sőt
még gyöngyfűző készletet is találtak. A legnépszerűbb azonban

kétségtelenül a szobasátor volt,
amely azonnal meg is telt mosolygó kicsikkel. A játéltokat
egyébként az ápolónők válogatták össze úgy, hogy lehetőleg
minden korosztály találjon magánakvalót.
Tekulics Péter igazgató főorvos
megköszönte rendszeres támogatójuknak az adományt. Elmondta, az alapítvány számlájára érkező összegből az intenzív
osztálynak vásárolnak betegőrző
műszereket.
T.K.

Pirandello-bemutatóra készül a társulat új tagja, Posta Lajos színművész

Mensáros volt a mestere
Egyetlen új taggal bővült a Szegedi Nemzeti Színház múlt évad
végén kényszerűen megcsappant
társulata. Posta Lajos (képünkön) színművésszel az évad első
prózai bemutatóján, a Hat szerep szerzőt keres című Pirandcllo-darab jövő pénteki premierjén
találkozhat először a közönség.
Úgy kezdődött, hogy gyerekkorában a debreceni színházban látta
a Pinocchiót, és úgy érezte, ó is el
tudná játszani Collodi híres mesefiguráját. - Édesanyám magyartanárnő volt, gyakran mondtam verset és prózát is. Középiskolásként játszottam a debreceni
Alföld Színpadon, és érettségi
után jelentkeztem a színművészeti főiskolára. Nem vettek fel,
ezért szüleim tanácsára elmentem Balmazújvárosba képesítés
nélkül tanítani. Újságban olvastam Goór Nagy Máriáról, aki felvett a színitanodájába, ahová három évig jártam. Az első félév
után már a József Attila Színházban, majd a Madách Kamarában
és a Thália Színházban játszottam. Mensáros László volt a
mesterségtanárom, máig büszke
vagyok az oklevelemre, amit ő írt
alá — meséli kanyargós pályakezdéséről szimpatilcus derűvel /tetű Lajos, aki 1992-ben Verebes
István hívására Miskolcra szer-

előadásokig. Szeretném, ha úgy
megerősödne az irodám, hogy felkarolhatná, menedzselhetné a tehetséges fiatalokat. Szegeden kívül játszom a Budapesti Kamaraszínházban is, és üzleti kommunikáció szakon tanulok. A színpadi játék számomra olyan, mint
a gyógyszer. Ha sokáig nem játszom, elvonási tüneteim lesznek
- mondja Posta Lajos, aki úgy került Szegedre, hogy Sopronból jól
ismerte színészkollégáját, Székhelyi Józsefet, aki rendezte is.

Fotó: Flollósi Zsolt

ződött. Ott bemutatkozásképpen
Christiant játszotta a Cyrano de
Bergerac-ban, sikeres produkció
volt, a televízió is közvetítette.
Három év múlva a Mikó István
vezette soproni színházhoz szerződött. - 2000-ben otthagytam a
soproni társulatot, mert nem bírtam az állandó utazgatást. Közben ugyanis megnősültem és
megszületett a kislányom. Másfél
éven át csak szinkronfeladatokat
és egy-egy szerepet vállaltam.
Közben alapítottam egy műsor- és
rendezvényszervező céget, többek
között kistelepülések teleházaiba
viszünk profi művészeket és minőségi produkciókat Koltai Róbert kabaréestjétől bábszínházi

- Már a pályázati időszakban
beszélgettünk a terveiről, majd a
nyáron felhívott és szerződést
ajánlott. Boldogan jöttem, szerencsére Jocó igazgatóként sem
változott meg, megmaradt igazi
színésznek. Olyan a színházban,
mint egy jó családapa, akinek
mindegyik gyermekéhez van egy
jó szava, és mindegyikre próbál
odafigyelni. A premierre készülve jól érzem magam Szegeden.
Ez egy jó társulat lesz, ha mi is
akarjuk. Sokan elmentek a korábbi csapatból, azért nehéz a
többieknek. A Pirandello-darabban egy velem egyidős színészt
alakítok, aki nagyon rosszul játszik. Bemutatkozásként talán
nem a legideálisabb szerep: akkor leszek jó, ha el tudom hitetni, hogy nagyon rossz vagyok.
H. ZS.

- Eddig is dolgoztak már hallgatók a szegedi egyetemen - mondta Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem megbízott hallgatói és közkapcsolatok rektorhelyettese. - A karok elsősorban bizonyos kampányjellegű munkák
- felvételiztetés, beiratkozás esetében már eddig is számítottak az egyetemisták segítségérc.
Ezért aztán valamilyen ösztöndíj-kiegészítést fizettek a diákoknak. A kormány döntése a tiszta
viszonyok megteremtése szempontjából volt fontos.
A kormánydöntés értelmében
az egyetemen munkát vállaló
hallgatók járandósága nem lehet
nagyobb a mindenkori minimálbérnél. A hallgatók az átlag munkavállalókhoz képest kedvezőbb
helyzetben vannak, hiszen ők járulék- és szja-mentesen, egyfajta
ösztöndíjként vehetik fel majdani fizetésüket. Badó Attila hozzátette: a hallgatók ezután minden
olyan feladatot el tudnak majd
látni, amire a karok nem akarnak egy státust létrehozni. - Január elsejétől akár rendszeres
munkát is tudnak vállalni az
egyetemisták. Olvasótermeket,

Új köntösbe öltözött
a Szent György tér
Befejeződött a szegedi Szent
György tér felújításának első
szakasza.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A felújításra a kerület önkormányzati képviselője, Pászü Ágnes tanácsnok 1 millió 400 ezer
forintot fordított saját alapjából. A
Centrum párti képviselő elmondta: a díszmedence rekonstrukciójával, az ivókút felújításával és a
locsolóhálózat kiépítésével még
korántsem fejeződött be a Szent
György tér rendbetétele, ugyanis
ősztói további 1 millió 600 ezer forint értékben növénytelepítési

György téri díszkút.

Fotó: Miskolczi Róbert

Ötvenként társasház kaphat támogatást
Szegeden összesen ötvenkettő, köztük hat
önkormányzati tulajdonú társasház jelentkezett az egycsatornás gyűjtőkémények átalakítására fölajánlott önkormányzati és állami támogatásért - tájékoztatta lapunkat Németh István, a pályáztatást lebonyolító Szegedi Ingatlanke-

zelő és Vagyongazdálkodó Rt. vezérigazgatója.
Amint arról folyamatosan tudósítottuk
olvasóinkat, a Belügyminisztérium tavasz
végén hirdette meg annak lehetőségét, hogy
a hatvanas-hetvenes években nagyüzemi
technológiával épült társasházak egycsatornás gyűjtőkéményeinek átalakítására központi és önkormányzati támogatást kérhetnek a lakóközösségek. Az állam a fölújítási
költségek 40 százalékával (lakásonként legföljebb 80 ezer forinttal), a szegedi önkor-

programba kezdenek, melynek első és legfontosabb része új cserjék
ültetése lesz. A munkálatokat október elején kezdik el.
Pászti Ágnes hangsúlyozta:
rendkívül fontos a tér rendbetétele, mert a városrész egyik impozáns látványosságáról van szó,
aminek felújítása nem tűrt halasztást, éppen ezért nem lehet
pénz kérdése. Hozzátette, munkájának máris megvan az eredménye, mert a közeli Dózsa
György Általános Iskola diákjai,
mint kellemes felfrissülési lehetőséget, már használatba is vették az átadott díszmedencét és
szökőkutat.

A felújítás után szemet gyönyörködtető látványt nyújt a Szent

Sikerrel zárult a szegedi kéménypályázat

Lezárult az egycsatornás gyűjtőkémények
átalakítására kiírt pályázat. A város 44
millió forinttal támogatja a veszélyes kürtők átalakítását.

könyvtárszobát, számítástechnikai kabinetet felügyelhetnek válaszolta a rektorhelyettes.
Badó Attila hangsúlyozta: az
egyetemi vezetése nem szeretné
a hallgatók munkavégzését szabályozni. Minden esetben a karoknak kell eldönteni, hány főt
és milyen munkára alkalmaznak, s január elsejéig van idejük
arra is, hogy kialakítsák saját
hallgatói foglalkoztatási rendszerüket. - Külföldön erre már nagyon sok példa van. Németország nem egy egyetemén évek óta
hallgatók végzik el a különböző
adminisztrációs feladatokat. Elképzelhető, hogy egy-egy esetben
nálunk is szóba kerülhet egy
ilyen megoldás. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a karok egyre-másra fogják elbocsátani az
adminisztrátoraikat, a hallgatók
többségét ugyanis nem ilyen jellegű munkákra fogják alkalmazni. Véleményem szerint továbbra is elsősorban kampányjellegű
idénymunkákra vesznek fel nagyobb számban egyetemistákat a
karok - közölte a hallgatói rektorhelyettes.
G. SZ. L.

mányzat pedig 30 százalékkal járul hozzá a
kémények átalakításához; a fönnmaradó 30
százalékot a lakóközösség fedezi.
A pályázati határidő augusztus 22-én, hétfőn lejárt. Németh Istvántól megtudtuk,
hogy a társasházak összesen 44 millió forint
támogatást kértek önkormányzattól. A veszélyes kéményeket (amelyekből visszafordulhatnak a bekötött fűtőtestek és vízmelegítők égéstermékei) összesen 1178 lakásban
építik át.
NY. P.

Nyugdíjasok
udulesi
csekkjei
•< { « 1 /

•

Ma és holnap még átvehetik a
nyugdíjasok az üdülési csekkjeiket
Szegeden.
Ambrózy
László,
az
önkormányzat
nyugdíjas referense a polgármesteri hivatal sajtószobájában délelőtt 9 és 12 óra között
várják mindazokat, akik még
nem kapták meg az utalványokat.

Ismét meggyalázták
a szentesi feszületet
Folytatás az 1. oldalról

Ezt a feszületet gyalázták meg a
megszentelése után pár nappal
politikai indíttatásúnak tűnő,
nyomdafestéket nem tűrő szöveggel.
Mostanra újabb fordulatot vett
az ügy. Tegnap délután a földön
találtuk a kettétört keresztet a
táblával, amelyre Imre Károlyék
azt írták: azon a helyen épül
majd fel a kápolna. Amikor megfordítom a táblácskát, azt a vörösbarnás színű, nagybetűkkel
mázolt szót olvasom: „sátán". A
meggyalázott feszület alatt még
ott a száraz virág, nemzetiszín
szalaggal átkötve.
A Zsoldos szakközépiskola diákja, Berezvai Gabriella a közelben lakik, ám a hétfői órakezdésre menet nem vette észre, hogy
nincs a helyén a kereszt. Az ismeretlen tettesek cselekedetét
elítéli, már csak azért is, mert
tiszteletben tartja az emléktorony megálmodóinak elhatározását. Barátnője, Vígh Szilvia úgy
véli, hogy fiatalok törhették szét
a feszületet, mert így akartak feltűnni. A lányok szerint épeszű
felnőtt ilyet nem tesz.
A térrel szemközti házban lakó
Nagy István a „primitívségnek a
csúcsa" kitétellel illeti a történteket. Ő örül annak, hogy kápolnát
akarnak oda építeni, mert akkor
az addig elhanyagolt terecskét is
rendbe hoznák. Egyébiránt az
tervezte, hogy a saját költségén
parkosítja a területet. A fiával,
Csabával együtt most azt fontolgatja: az éjszakai órákban figyelik majd, kik randalíroznak a leendő kápolna helyén.
A szocialista párti önkormányzati képviselő, Oltyán Lajos
„bunkóságnak" tart minden erőszakos cselekedetet, ami a feszülettel történt. Hozzáteszi: nem
emberhez méltó az ilyen magatartás. A tervezett emléktorony-
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nyal kapcsolatban azt magyarázza, hogy a Horthy-korszak rendőrkapitánya, Lakos József ellentmondásos személyiség. A háborús időkben olyan feladatokat is
végre kellett hajtania, ami sok
embernek nem tetszett. Oltyán
szerint a kapitány halálával nem
oldódott fel az ellentmondás. Ennek ellenére a rendőrség bejáratánál elhelyezett tábla és tér is
őrzi a meggyilkolt kapitány nevét. A képviselő azt is említi: a
városban van már emlékmű a
mártírok tiszteletére.
A Fidesz-MPSZ önkormányzati frakciójának vezetője, Halmai
László szerint mi sem bizonyítja
jobban az erőszak elleni fellépés
időszerűségét, mint az, hogy éppen annak a kápolnának a jelképét gyalázták meg, amely az
erőszak áldozatainak emlékére
épülne.
A képviselő úgy véli, hogy sérült személyiségű fiatalok lehettek az elkövetők, akikhez csak
türelemmel, szeretettel szabad
közeledni. Halmai szerint politikai indíttatása azért sincs a feszület széttörésének, mert mind
a jobb-, mind a baloldalnak vannak áldozatai.
Imre Károly azt mondja, hogy
nem kíván bejelentést tenni a
rendőrségre, és újabb keresztet
sem helyez a Somogyi Béla és
Daru utca találkozásánál lévő
közterületre. Úgy fogalmaz: „A
Lakos-gyilkosság óta nem változott ebben a városban semmi."
Szerinte is fiatalok verhették szét
a kegytárgyat, ám ők bizonyára
nem egyházi iskolák diákjai. Imre Károly utólag belátja: építési
engedély hiányában nem kellett
volna lerakni a keresztet, amely
kiváltotta a vandalizmust. A történtek azonban nem vették el az
ügyvivő kedvét, mint mondja: Amíg élek, harcolok, hogy ott
emléktorony legyen...
BALÁZSI IRÉN

A troli- és buszvezetők szerint veszélyesebb lesz a közlekedés

Négysávos a Belvárosi híd
Kerékpársávot alakítanak a szegedi Belvárosi híd mindkét oldalán. A troli- és buszvezetők
aggódnak, a szakemberek szerint viszont elférnek a járművek, ők azt állítják, a kerékpárosok nagyobb biztonsággal kelhetnek át a hídon.
- Jelentős az igény a kerékpárút
kialakítására a hídon, ezért
döntöttünk a sávok fölfestése
mellett - jelenteste ki tegnap
lapunknak Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármester elmondta, a tökéletes megoldást
az jelentené, ha egy külön, konzolokon nyugvó pályatestet építenének a híd mellé a bicikliseknek. Ez azonban sok százmilliós kiadást jelentene. Vizsgálták azt is, hogy az egyik járdát kerékpárúttá alakítják át,
ám ez rendkívül bonyolulttá
tenné a híd lábainál lévő kereszteződések
közlekedését.
Ráadásul a gyalogosok valószínűleg továbbra is használnák
mindkét oldali járdát. Ezt a
Bertalan hídon, a járdán vezetett kerékpárút példája is alátámasztja - mondta Nagy Sándor.
- Óránként száznyolcvan kerékpáros halad át a hídon
csúcsidőben - mutatta a forgalomszámlálás adatait Vincze
Tibor. A városfejlesztési iroda
vezetője kiemelte: majdnem
akkora a kerékpáros forgalom a
hídon, mint a Stefánián, a kiépített, a forgalomtól elkülönített kerékpárúton. A hídon veszélyben vannak a kerékpárosok a buszok, trolik „szorításában".
- A Belvárosi híd nyolc méter
széles úttestén elférnek a kerékpársávok és elég széles hely
marad a járművek számára is mondta Vincze Tibor. A szabvány szerint harminc kilométe-

Az ingyenes tömegközlekedés sem vonzott sokkal több utast

A busz cammog, nem tudja a keskeny úton biztonságosan megelőzni a kerékpárost. Fotó: Karnok Csaba

SOFŐRÖK MONDTÁK:
Rózsa Sándor trolivezető: - A sávszűkítés valószínűleg megkeseríti az életünket, mivel már most is nehezen fér el két ekkora jármű.
A troli szélessége a tükrökkel együtt két és fél méter. Az is kijelenthető: a hídon veszélyesebb lesz majd a közlekedés.
főtér Sándor buszvezető: - Az egyébként is zsúfolt Belvárosi hídon reggelente nem, vagy csak nagyon nehezen lehet majd átjutni.
Ha a jelenleginél még kevesebb hely lesz, a balesetek száma is
emelkedhet. A buszok elvileg elférnek, hiszen 2 méter 30 centiméter a szélességük, de közelről nézhetjük majd egymást a szembe jövő kollégákkal.
Orcsik István taxisofőr: - A reggeli órákban lehetetlenné válik a
közlekedés a sávszűkítés miatt. Biztos, hogy ekkora helyen nem
lehet majd elférni, télen, a csúszós úton, ha egy autó, busz, troli
megcsúszik, elkerülhetetlen lesz a baleset.
res óránkénti sebességnél 2,75
méter széles sávokat kell biztosítani, ebben a két és fél méter
széles teherautók, trolik is elférnek. A harmincas korlátozás

pedig már évek óta érvényes az
említett útszakaszon - emlékeztetett az irodavezető. Most is együtt közlekednek kerékpárosok és autók. Annyit

2300 éves leletre bukkantak a Stefánián

Nem ment autómentesen Kelta sírok
a múzeumkertben

A megyeszékhelyen semmi nem utalt arra, hogy a
város csatlakozott az autómentes naphoz. Hiába
volt ingyenes a tömegközlekedés, a járművezetők
ezúttal is ragaszkodtak szokásaikhoz, a volán
mögé ültek.

- Otthon megbeszéltük, hogy az autómentes napon mindannyian kerékpárral közlekedünk mondta tegnap délután egy megszólított autós,
Bársony Anett. - Én azonban elaludtam és nem értem volna be a munkahelyemre kerékpárral. Úgy
vettem észre, hogy rajtam kívül még jó sokan elaludtak Szegeden...
Az iménti kijelentés is bizonyítja, Szegeden az év
egyetlen autómentes napja anélkül telt el, hogy a
különböző járművek vezetői tudomást vettek volna róla. A városban nem korlátozták a forgalmat és
az eredeti tervekkel ellentétben a Belvárosi hidat
sem zárták le. A programból csak egy biciklis felvonulás, aszfaltrajzverseny és trolifestés maradt.
A biciklis felvonulás résztvevői észrevétlenül
beleolvadtak a kerékpárutak megszokott forgalmába. A zöld jelzésen egyszerre áthajtó kerékpárosok csoportja majdnem ugyanakkora volt,

mint a rendőrmotor mögött kerekező demonstrálóké.
A nap hőse az a trolivezető volt, aki járművét firkálásra bocsátotta a graffitiseknek. Az SZKT és a
város közlekedési szakemberei válogattak a rajzolók látványtervei között, a fújásra vállalkozó kamaszok pedig izgultak: jó lesz-e terv. Az egyik csapat
az SZKT betűkből alkotott graffitit, ezzel a zsűri
szívéhez nagyon közel kerültek. Eközben a sofőr a
járműve mellett kötetlen formában eszmét cserélt
egy nagy csapat kamasszal a firkálás eszmei hátteréről. Önkéntes környezeti nevelőként valóban hatásosan és keresetlen szavakkal győzködte az ifjúságot, hogy az tulajdonképpen szemetelés, amit a
járművekkel, házfalakkal művelnek. A fiatalok pedig állították, ők nem piszkolták össze az említett
helyeket.
Tegnap a tömegközlekedés ingyenes volt. Az
SZKT bárkit fölengedett járműveire, a Tisza Volán
a forgalmi engedéllyel rendelkezőt, annak házastársát és gyermekeit. A reggeli torlódásokból azonban látszott: ha nem kerül pénzbe, akkor sem választják sokkal többen a buszokat, villamosokat.
M.B.I.-T.Á.

Egy kerékpáros felvonulás azért megmaradt az autómentes nap programjából.

Fotó: Karnok Csaba

Kelta urnás sír maradványaira
bukkantak a régészek a szegedi
Móra Ferenc Múzeum előtt folyó ásatás közben. A 2300 éves
lelet valószínűleg egy nagyobb
temető egyik sírja.
Római leleteket kerestek, de kelta sírt találtak a régészek a Móra
Ferenc Múzeum épülete előtti
ásatási szelvényben. A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma tavaly a szegedi római leletek
hitelesítő ásatására adott egymillió forintot a múzeumnak. Akkor a feltárás különböző okok
miatt félbemaradt. Idén azonban
újabb félmillió forintot kaptak a
munkák befejezésére, és értékesebb leletekre is bukkantak a
vártnál.
Körülbelül 5 méterrel a talajszint alatt egy úgynevezett
szórthamvas sírt találtak a régészek. Ez azt jelenti, hogy a testet
elhamvasztották, majd a maradványokat szétterítették a földön. A négyzetes gödör, valamint a sír mellett talált három
edény anyaga és formája alapján
szakemberek úgy gondolják, a
lelet egy kelta temetkezési hely.
Úgy tűnik, az ide elhantolt hétköznapi ember volt, de ez a
munkák befejezéséig nem állítható teljes bizonyossággal. Ékszereket vagy egyéb kincseket
eddig még nem találtak, csupán
azokat az edényeket, amelyekbe
ételt és italt töltöttek halotti útravalóként.
Törőcsik István régésztechnikus elmondta, a történeti Szeged területén ez a legrégebbi leletegyüttes, és arra szolgál adatokkal, hogy a római Partiscum
előzménye egy kelta település

változik a helyzet, hogy elhatároljuk a rendelkezésükre álló
felületeket - szögezte le az irodavezető.
Vincze Tibor korábban az
SZKT osztályvezetőjeként dolgozott, és időnként maga is vezetett trolit. Szerinte ha helyesen
választják meg a sofőrök a sebességet, nem érzik majd szűknek a
sávokat.
A szegedi hídfőben a kerékpársávok fölfestése után úgynevezett egységes járműosztályozót
alakítanak ki, ahol továbbra is
egymás mellé állhatnak az autók, de nem lesznek külön sávban. A lámpát átprogramozzák,
hogy több autót engedjen át a
hídról a Híd utcába, csökkentve
a torlódást. A kerékpársávot hamarosan fölfestik, egyelőre kísérleti jelleggel.
M. B. I.-T. Á.

HÍREK
ÁSOTTHALMI ÁLDOZAT
Agyonvertek egy 24 éves ásotthalmi fiatalembert vasárnap
este egy pirtói büfé előtt. Az
eddig ismeretlen tettes elmenekült a helyszínről. Az ügyben a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
nyomoz.
KÉPVISELŐPORTRÉK
A VTV-BEN
Új műsorsorozat indul ma este
fél 8-tól a VTV Szegedben
Köz-érzet címmel. Kedden és
pénteken bemutatkoznak az
önkormányzat egyéni
körzetben megválasztott
képviselői. A félórás adásokban
3 - 3 képviselő szerepel. Az első
adásban Szőke Péter (18.
körzet), Nagy Sándor (3. körzet)
és Szabó László (7: körzet)
mutatkozik be.
SZIMFONIKUSOK
A BARTÓKON
A Bartók rádió ma délben élő
egyenes adásban közvetíti a
Magyar Nemzeti Galériából a
Hangverseny délidőben című
műsorát, amelynek vendége a
Szegedi Szimfonikus
Zenekar.

Eddig három edényt találtak a
régészek összeroppanva, de eredeti h e l y z e t b e n . Fotó: Karnok Csaba

volt. A terület egyébként a közművesítés miatt nagyon nehezen kutatható rész volt, és bár
elképzelhető, hogy a sír egy nagyobb temető kis részlete, nem
valószínű, hogy folytatják a feltárást, hacsak nem kapnak rá
további támogatást. A terepmunkák egyébként már nem
tartanak sokáig, a restaurálás
azonban hosszabb időt vesz
majd igénybe.
TÍMÁR KRISZTA

ÚJHELYI ISTVÁN
FOGADÓÓRÁJA
Újhelyi István szegedi
szocialista országgyűlési
képviselő szerdán délután
három órakor fogadóórát tart az
MSZP szegedi, Tisza Lajos
körúti székházában.
SINKÓ-TÁRLAT
KOMARNÓBAN
Dimenziók címmel a szlovákiai
Komarnób an, a Csemadok
Galériában nyílt kiállítása Sinkó
János szegedi festőművésznek,
az SZTE JGYTFK Rajz- és
Művészettörténet Tanszék
tanárának.
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Akik „befekszenek" a felemelkedés útjába

Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk. I

Micsoda nyár - micsoda bulik!
Rendezvényben, fesztiválokban, jó bulikban soha nem látott termékeny nyár ért véget. Ezrek, százezrek jöttek, taposták egymást szinte
hétről hétre, rendezvényről rendezvényre. Ettek, ittak, s voltak, akik
voltak. A jókedvű parádék környékén bedugult utak, az utcákon autók ezerszám. A kezekben, a nyakakban divatos szalagon mobiltelefonok trilláztak. Tüzelt a politikai közélet is rendesen. A nagy parlamenti pártok képviselői váltott műszakban fáradhatatlanul bizonygatták egymásról, hogy a másik lopott többet.
Erdélyben az István, a király több mint tízezer oda látogató magyarországi turistát vonzott. Az idén is közel százan vásároltak házat, lakást a kaliforniai tengerparton, pihenésre vágyók, ahol százmillió forintnál kezdődnek a lakásárak.
A fővárosban százezrek mentek a dunai műtengerpartra, nyüzsögni
a Szigetre, a tűzijátékra. Nagy látványosság volt az augusztus 19-ei
Örömkoncert, négyezres kórusával. Szinte nem volt kerület, látványosság, dübörgő technozene nélkül. Jól működött, már akinek erre
volt szüksége, a Nagy Felejtés.
Persze nem csak Budapesten élt a nyár, boldogult a nép. Debrecen,
Esztergom, Szeged sorozatos tömegrendezvényei mellett tulajdonképpen alig volt város, község fesztivál, gála, koncert és hangulatos
petárdázás nélkül. Na és persze az illetékes állami és önkormányzati
hölgyek és urak is megjelentek. Ülésszakszünet volt, nagyon fáradtak, de azt mégsem tehetik meg, hogy ne tiszteljék meg jelenlétükkel
az eseményt. S ha már ott vannak, akkor megnyitnak, avatnak, főznek, kóstolnak. így hát a nyári szünet ide vagy oda, begyakorlottan
működtek a széles mosolyok, a népesített protokollgesztusok, villantak a protézisek. Jókedvünk nyarán keményen dolgoztak a kampánymenedzserek, ott volt az írott sajtó, a rádió és tévéállomás is.
Az pedig, hogy a nyáron az emberek, a családok újabb ezrei maradtak munka, kenyér, kereső nélkül, hogy a bulizás töméntelen adófizetői pénzbe is került, csak nagyon keveseknek, legfeljebb hozzám hasonló munkáspárti fejjel gondolkodóknak jutott eszébe.
Jó kedvünk nyarán felszámolták az olasz tulajdonba került 700 dolgozót foglalkoztatott Mary Cipőgyárakat. Romániába telepítik át az
ajkai, Shoe Cipőipari Kft.-t, mert ott lényegesen olcsóbban tudnak
termelni.
A kéthetes nyári szünet alatt a német tulajdonos csendben leszerelte a szentgotthárdi gépgyárat és keletebbre telepítette át a gyártást.
Krízishelyzetbe kerültek a még működő élelmiszer-ipari üzemek közül a kapuvári és a győri húsipari cég, a szolnoki Solami Hunipari Rt.,
a 80 éve működő sárvári sajtüzem. „Disznó ügy", hogy a szekszárdi
és szolnoki üzemek úgy vették át a sertéseket a kistermelőktől, hogy
ellenértékét már nem tudták kifizetni.
Több mint hír, a francia-olasz tulajdonba került Ikarus Bus Rt. maradék létszámának leépítése. Odalett a márkás hírű csongrádi és a
nagy múltú makói bútorgyár, a Szegedi Hangszergyár. De a sor, a boldogság nyara hordalékaként, korántsem teljes. Friss statisztikák szerint tovább növekedett a fiatal pályakezdő szakmunkások és diplomás munkanélküliek tábora. Egyre nagyobb részük élete kudarccal, a
feleslegesség érzésével kezdődik, s erre nem lehet családot alapítani,
gyermeket vállalni. S mivel állást nem találnak, gyenge vigasz számukra, hogy az ilyen-olyan központokban a náluk alig idősebb, de állásban lévők mély empátiával felkészítik őket esetleges pályamódosításra, állásinterjúk készítésére.
Hosszú, forró és közérzetjavító nyarunkat - hangos zajával, vagy
csendes kilátástalanságával egyaránt - a politikai érdek, a pénz mozgatta. A tőke zenés ringlispíljébe közel a fél ország beleült. Volt, aki
játszott, volt, aki felejtett, s volt, aki repült. Most talán gondolkodik.
N. L., SZEGED

Bár a Szegedre irányuló és az onnan kiáramló
forgalom sokszorosára emelkedett az elmúlt
évtizedben, a városon átáramló transzkontinentális áru- és személyforgalom majd megtízszereződött, a megyeszékhely megközelíthetősége érdemi módon nem javult ez időben.
A felfokozott szükséglet, várakozások és az
ismétlődő választási ígérgetések ellenére az
európai tranzitfolyosónak számító M5-ös
autópálya csak Kiskunfélegyházáig készült
el. A Szerbián keresztüli folytatás a horgosi-röszkei határátkelőhelyig fél pályán szintén megépült. Kiskunfélegyházától a határig
azonban hiányzik egy 60 kilométeres szakasz. Horgoson-Röszkén kis közép-európai
abszurd jellemzi a helyzetet. Szerbiában Horgosigvan fél autópálya, de nincs korszerű határátkelőhely. A Dél-Alföldnek van Phare-támogatással épített korszerű határátkelőhelye, de nincs autópályája.
A koncessziós keretszerződésbe adott és
épített M5-ös autópálya - az AKA konzorcium tulajdonában - európai negatív kuriózumnak számít az európai átlagot sokszorosan meghaladó díja és az AKA semmittevése
miatt. Hiába a koncessziós előjog, évek óta
semmi sem épül. A térséget súlyos negatív
diszkrimináció sújtja. Az autópályát elkerülő
és azt helyettesítő, a településeken áthömpölygő megsokasodott forgalom egészség-, és
környezetkárosító hatása, veszélyessége, a
forgalom méreteihez viszonyított szűkössége, trombózisos helyzete botrányos. Méltatlan a térséghez, de egy nemzetközi gazdasági
társasághoz is.
Az európai integráció kiszélesítéséért és
erősítéséért folytatott nemzetközi erőfeszítések folyamatában tarthatatlan ez a helyzet és
magatartás. Már jó ideje határozottabb polgárjogi elutasítást és nemzetközi jogi orvos-

Kiskunfélegyházánál véget ér az M5-ös autópálya.
lást igényelt volna. Nemzetközi erőfeszítések
történnek Délkelet-Európa stabilizációjáért,
s közben egy mohó és gátlástalan parciális érdekcsoport „befekszik" a felemelkedés útjába. Átgondoltabb, tudatosabb, koncepciózusabb, átfogóbb tiltakozási és nyomásgyakorlási eljárásra lenne már szükség. Az „egyforintos" akció kifejezi a már igen türelmetlen
állampolgári elutasítást, de lefékezi a forgalmat, és a protestálok ellen hangolja az úthasználókat. A szükséges volumenű tiltakozási akció megtervezése, megszervezése idő-,
szellemi és kapacitás igénye meghaladja a
kezdeményező civil szervezet lehetőségeit.
A helyzet súlyosan érinti a lakosságot, a
gazdasági szervezeteket, az önkormányzatokat, a nemzetközi úthasználókat, végső soron a magyar és a szomszédos államokat is.
Nem lokális, hanem nemzetközi szintű öszszefogás kellene az önzés elutasító megtöré-

BESENYI SÁNDOR, SZEGED

A sportuszoda felelőssége?

Pitymallatkor megszólalnak a
rigók. Tán 100 éve is lehet,
hogy elődeink találó nevet adtak
a mi utcánknak. Ha hiszik, ha
nem, legalább 100 rigó tanyázik
utcánkban. Kedvező a környék
is számukra. Az ugyancsak őseink által ültetett, közben hatalmassá nőtt platánfák - melyek
szépsége vetekszik a Széchenyi
tériekével - kedvező búvóhelyet
nyújtanak a kis rigóknak. Fecskéink is vannak ám! Házunk
kapualjában az idén már másodszor születnek kisfecskék a
két fészekben. A fecskeszülők
szorgalmasan hordják a sárga
tátott szájakba a finom falatokat.
Gondozzák is a mi utcánkat!
Szorgos asszonykezek pátyolgatják, öntözgetik a házak elé kiül-

Az egyik szegedi gimnáziumban tanuló fiam az előző tanévben - testnevelési óra keretében diáktársaival és testnevelő tanárával - rendszeresen a sportuszodába járt úszni. A tanulók - a többi látogatóval
együtt - a férfi öltözőben, az uszoda által kijelölt helyen, a ruhatárosnak adták le megőrzésre iskolatáskáikat, ruháikat, mint ahogyan ez
más fürdőhelyeken is szokás. Az úszás befejeztével a diákok, ruháikat, táskáikat, melyek egy külön helyen, de őrzött területen - helyhiány miatt nem a ruhafogason - voltak tárolva, saját maguk választhatták ki. (Bízva abban, hogy mindenki a sajátját választja!)
Erről a helyről tűnt el a gyermekem iskolatáskája. Itt szeretném
megjegyezni - a tanulók által elmondottakat, melyről saját magam is
meggyőződtem a helyszínen hogy a ruhatáros a beadott ruháikért
cserébe nem adott sorszámot, „bilétát". A sportuszoda vezetőségéhez
fordultam panasszal, akik lojálisnak tűntek az esettel kapcsolatban,
jegyzőkönyvet vettek fel, és ígéretet kaptam: ha 3-4 napon belül nem
kerül elő a táska, kártérítési igénnyel élhetek. (Csak nem biztos, hogy
megkapom! Én naiv.)
Az elutasítást utólag tudtam meg, amikor benyújtottam az igényemet. Jogi úton próbáltam érvényesíteni igazamat, de sajnos lehetetlenné vált a bizonyítás. A sportuszoda jogi képviselőjétől ugyanis azt
a választ kaptam - hónapokkal később -, hogy a lefolytatott belső
vizsgálat során a ruhatáros kijelentette: az eltűnt táskát nem adták le
a megőrzőbe. (Nagyon jó memóriával rendelkezhetett a ruhatáros!)
Ennek ellenkezőjét bizonyítani csak a 16 éves fiammal és egykorú
osztálytársaival tudom. Mivel ők nem számítanak nagykorúnak
(csak 18. életévét betöltött ember vallomását fogadja el a bíróság), így
bizonyítás hiányában nem tudom érvényesíteni igazamat. A sportuszoda öltözőjén és a pénztárnál kifüggesztett házirend és figyelmeztető tábla jelzi, hogy az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget a Sportigazgatóság nem vállal.
A Ptk. 471. § (1) bek. b.) pontja alapján „ha megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, a vállalat csak az itt
elhelyezett dolgokban esett károkért tartozik felelősséggel".
Több kérdés merül fel bennem: Van-e felelőssége a ruhatárosnak?
Miért alkalmazzák? Mi számít értéknek s mi nem? A látogatók holmijainak megőrzésére mi számít megfelelő helynek s mi nem? Mi
számít őrzött helynek s mi nem? A belső vizsgálatot miért nem a sajnálatos eset megtörténtekor végezte el a hivatal? Becsapva érzem magam, a hivatal vezetősége megtévesztett a jegyzőkönyv felvételekor.
Esetem szolgáljon tanulságként az olvasóknak!
Név és cím a szerkesztőségben

Ezeket az á t a l a k í t o t t kocsikat a szükség szülte.

lyafutását mint közületi jármű,
privát kézbe kerül, gyakran ki a
tanyákra, ahol rendszámmal
vagy anélkül végzi a ház körüli
munkát, pl. vízhordás, palántaöntözés, trágyakihordás, állatszállítás az átvevő helyre, stb.
Ezek olyan rövid távú „súlyfuvarok", amelyeket nem lehet már a
régi Pannónia motoros játékszerrel elvégezni. A háztáji kocsi a
paraszti gazdaságokban a napi
munka legfőbb szereplőjévé lépett elő, majd tovább fejlődött,
amikor különféle munkavégzést
végrehajtó kiegészítők kerültek

séhez, a helyzet korrekciójához. Még a
2004-es athéni olimpia előtt. Az olimpiai átmenő forgalom várhatóan katasztrofálissá
teszi ezt a helyzetet. Tíz- és százezreket bőszít majd a térség és Magyarország ellen. Nesze neked „országimázs"! Olyanokat is elborzaszt a környéktől, akik pedig szükséges
partnerek lehetnek a térség fejlesztéséhez. A
problémát nem elég lokálisan, térségi gondként exponálni. Ez összetettebb és nagyobb
horderejű ügy. Egy fontos ügy pedig méltó
ügykezelőt keres!
Szeged közúti forgalmi hálózata mára telítetté és túlterheltté vált. Stratégiai fejlesztési
programjának realizálása halaszthatatlan,
valóban elsőrendű térségfejlesztési feladat.
Nélkülözhetetlen mind a regionális áru-, és
személyforgalom, majd az átáramló tranzitforgalom számára.

A szegedi Rigó utca
tetett virágokat, bokrokat. Tél
végén a városi kertészet nyesegeti fáinkat, éjszakánként a köztisztasági autók söprik az utcánkat. A közeli iskolába járó sok diák is vigyázza a tisztaságot. Ezért
is szeretik a környékünket madaraink.
A sárga csőrű feketerigóink hűségesek is. Nem költöznek, télen
fiataljaink szalonnabőrt aggattak
nekik - magam is láttam. Asszonyaink magokat szórnak ki, bizony a torkos verebek megelőzik
a rigókat.
Képzeljék helyzetünket: milyen jó hallani, amikor kora reggel megszólal a sok rigópár mély
hangú, hívogató éneke. A mi utcánk óh, de szép!
M.I.,
SZEGED

Még egyszer a háztáji kocsikról
Egyik-másik olvasó kifogásolta,
hogy feltűnően nagy és erős járművek (pl. IFA, GAZ, UAZ) - én
még ezeknél nagyobbakat is láttam - piros rendszámmal, munkagépként közlekednek a közutakon. Élvezik a piros rendszámuknak adott kedvezményeket.
Azzal kell kezdenem, hogy
semmiféle kedvezményről nincs
szó! A piros rendszámos munkagép főútvonalon nem közlekedhet. Sebessége nem lépheti túl a
25 km-es óránkénti sebességet.
Éppúgy műszaki vizsgára van kötelezve, mint más jármű. Csak a
KPM-nél vizsgázhat. (Ez közismert az alaposságáról.] Vele bérmunkát nem végezhet, csak saját áruját, a saját szükségletére
mozgathatja. Biztosítást fizet.
Az első háztáji kocsikat a szükség szülte. Teherkocsi tartását a
párt nem engedte privát személyeknek, mert az volt a vélemény, hogy ezzel egyik ember a
másikat „kizsákmányolhatja".
Mivel a nagyobb gazdálkodóknak mégis szüksége volt ház körüli teherfuvarra - akkor még egy
kocsiért is 5 évig kellett várni maguk kezdtek el főleg motorkerékpár-motorokból
különféleszállító járműveket fabrikálni.
Mivel eddig csupa kis Pannónia
motoros kocsikat láttak, főleg a
szemnek szokatlan, amikor egy
óriási, hátul kéttengelyes kocsi
áll be piros rendszámmal egy
házbontáshoz, ahonnan többtonnányi kőtörmeléket visz el.
Ha egy teherkocsi befejezi a pá-

Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Schmidt Andrea

föl rá. Én láttam már olyan háztáji gépet, aminek fülkéje sem
volt, csak egy ülése, oldalt szivattyú, rajta a másik oldalon légkompresszor, a hátuljában kihajtás különböző sebességekkel,
amivel egy fürészgépet hajthat,
volt rajta két-három sebességváltó, ugyanennyi karral, első-hátsó
meghajtás
felezővel,
hátul
két-három fajta vonóhorog vontatáshoz. De platója is volt a
szállításhoz. Elöl hidraulikája is
volt, amivel a trágyát tudta kiszedni az ólból. Mivel ezek a gépek nem dolgoznak mindennap,

ezért van az 5 évenkénti műszaki
vizsga.
Most Magyarországon arra kell
törekedni, hogy egy teherfuvarozásból, külföldre járásból, főúton
való használatból kivont, de addig karbantartott teherkocsit ne
szedjünk szét azonnal, hanem
tovább használjuk ki mint ház
körüli kisegítő eszközt. Csak így
lehet olcsóbban termelni. Ha
nagyvonalúskodunk,
mindent
azonnal szétszedünk, eldobunk,
végső soron a vevők fizetik meg a
drágábban előállított árunál.
Ezek a munkagépek baleseti
szempontból nem főszereplők.
Közös érdekünk az, hogy a műszaki vizsgán öregnek talált, kibukott járművek súlykorlátozással, mellékutakon, külterületekén, 25 km/h-s sebességgel, saját
szükségletre tovább hasznosíthatók legyenek. Képtelenség az,
hogy személykocsival az üléseken szállítják a tápot. Nem ritkán állatvásárban a személykocsi tele van kismalaccal, az ülések helyén szalma van. A nagy
méretű piros rendszámos munkagépeket nem megtiltani kell,
hanem segíteni a parasztságot
abban, hogy olcsóbban, kevesebb
fáradsággal, emberhez méltóbban élhessen. A gazdaságok növekedésével a háztáji kocsik mérete, teljesítménye is növekedett.
Hagyni kell ezeket a dolgokat a
maguk útján menni, hiszen van
és lesz is a parasztságnak — különösen a jövőben — elég gondja.
CARL FODOR, BAKTÓ

Esetleg- vásárhelyi módra!i
Nagy várakozással, s őszinte
örömmel tekintettem a vásárhelyi fedett uszoda bemutatása elé.
Az első meglepetés akkor ért, mikor az ünnepség helyszínétől 20
méterre, az Ady Endre utca felőli
bejáratnál 15 perccel a tervezett
kezdés előtt az illetékes rendező
azt közölte: csak a strand Tóalj
utcai bejárata felől, az üzemelő
strandon keresztül lehetséges a
csatorna strand felőli partjának
megközelítése. A helyszín ismeretében ez nevetséges, felháborító! Az ünnepi meghívókból addig
azt hittük, az egyszerű állampolgárok megjelenése is kívánatos.
Többen hazamentek! A képviselő-testület, s a meghívott vendégek bevonulása után végül is bebocsáttattam, majd kicsit később
bárki bármilyen irányból szabadon mozoghatott. Utólag úgy tűnik, a tűző napra elhelyezett, a

vendégek számára fenntartott
székek, s a mögötte lévő sáv „védelmét" célozta a csekély értelmi
képességre valló intézkedés.
Esetleg csak ezek foglaltságát
kellett volna közölni; a jelen lévő
nagy létszámú rendezőgárda elbírt volna a békésen érkező érdeklődőkkel. Kár volt az árokpartot is blokkolni! Merthogy a
megmaradt néhány fa árnyéka
alá igyekezett egyébként is mindenki.
Az uszoda valóban nagyszerű,
s szép (lesz), ha teljesen elkészül.
Egy 50 ezres lakosságú városban
lenyűgöző! Köszönet érte azoknak, akik sokat tettek a megvalósításáért! Bízom abban, hogy
észrevételeimen elgondolkodnak
az érintettek, s legközelebb - remélem egy év múlva - ezek a hibák nem ismétlődnek!
Név, cím a szerkesztőségben
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MEGKERDEZTÜK A MAKÓI OLVASOT

Kell-e autómentes nap7í

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

MAKÓ
Makón a lakásokba csönget
egy erőszakos fiatalember. B.
figyelmezteti a helybelieket:
gyázzanak, kit engednek be
otthonukba.

VIRAGNE TAJTI KATALIN
gyesen lévő kismama:
- Igen, kell! Véleményem szerint
nagyon fontos, hogy időnként
tartsanak az emberek autómentes napokat. Mindenkinek tiszta
levegőre, illetve egészséges környezetre van szüksége. Az öt hónapos kisbabámmal is kerüljük
azokat a helyeket, ahol szennyezett a levegő.

H0R0SZK0P
O c KOS: Tökéleteset szeretne nyújtani
l í A j i szinte mindenben. Gyakran habozik, hogy egy privát kapcsolatba belemenjen-e, mert előtte alaposan átgondolja, hogy
képes lesz-e eleget tenni a követelményeknek.
i BIKA: A szinte félelmetes erejű
> energiája, aktivitása a gyökere a siker utáni vágyának. Állandóan mozgásban
van, nem hagyja magát nyugodni. Mindig a
sikerhez vezető utat keresi.
f k l ; IKREK: Belevág egy tevékenység~
I be, amit már régóta tervez. Sikerre,
elismerésre vágyik. Vigyázzon mert az aspektusok bizonytalanságra és zavarra utalnak. Válasszon óvatos álláspontot.
^ ¿ j l RÁK: Megérzései annyira jók, hogy
l ^ H j segítenek önnek abban, hogy magánéletével kapcsolatban helyes döntéseket
hozzon. Bensőséges hangulatot teremt maga körül. Az időjárás kissé megviseli szervezetét.
Q j j OROSZLÁN: Valamelyik reggel jó
• ^ - " l hírt kap. De nem tud ennek felhőtlenül örülni, hiszen egészen mással van elfoglalva. Valami annyira kedvező az ön számára, hogy esze ágában sincs ezt a titkot
valakivel megosztani.
SZŰZ: A Hold együttáll a Marssal,
^ ^ ' v a l ó s z í n ű l e g ingerültnek és türelmetlennek érzi magát, hajlik az elhamarkodottságra és lobbanékonyságra Is. Csak a
maga feje után akar menni. Szerencsére
nem tart sokáig.
MÉRLEG: Egy nyugtalan perióduson mehet most keresztül, amikor
is nagyobb személyes szabadságra törekszik. Nagylelkű és adakozó kíván lenni embertársai Irányába.
SKORPIÓ: Elégedetlenségét és
I megbántottságát egy nyugodt és
elégedett ember álarca mögé rejti. Nézzen
meg egy jó filmet. Vegyen fel személyi kölcsönt, árverezze el a házát, lázadjon!
¿sí

NYILAS:Ön az a fajta beosztott:
aki mindig tiltakozik, aki mindig
módosítani, változtatni akar az Intézmény
tervein. Mivel igen harcos szellem, minden
erővel azon van. hogy bebizonyítsa, elképzelései jók.
^

BAK: Néha az érdembe vetett erős
hite túl messzire viheti és a vége
neheztelés, valamint előítéletekkel teli magatartás lesz azokkal szemben, akik nem
érdemlik meg. Mások néha ünneprontónak
tarfiák.
^Tfr j VÍZÖNTŐ: Itt az ideje, hogy többet
1 9 H foglalkozzon szerelmével, barátaival,
családjával és hogy kikapcsolódjon egy kicsit. Ez az időszak alkalmas a pihenésre, úgy
ha van lehetősége vegyen kl szabadságot.

I

HALAK: Bíznia kell egyes emberekben, ugyanis nélkülük nincs
esélye arra, hogy megoldja anyagi gondjait.
Boldog pillanatokat él át egy kapcsolatban,
kizárólag anyagi haszon motiválja.

KENEZISTVANNE
nyugdíjas:
- Lehet, hogy szükség van rá,
azonban úgy érzem, ez nem valósítható meg. Sokaknak ugyanis
nem teszi lehetővé az egészsége,
hogy autó nélkül közlekedjenek.
A forgalmat viszont mérsékelni
lehetne. Talán ez is oka lehet az
allergiás tünetek jelentkezésének.

BERKI ISTVÁN
nyugdíjas:
- Kell, bizony! Én a 43-as út
mentén lakom, ami rendkívül
forgalmas. A kamionok, buszok
kipufogó gázától a harmadik
emeletig gomolyog a füst. Az ablakot is meggondoljuk, hogy mikor nyissuk ki. Szeretném, ha
tisztább lenne a levegő. Van
autóm, de kerékpárral járok.

KISS ZSOLT
taxisofőr
- Szükség van autómentes napokra. Sajnos, mindenkinek kényelmesebb, ha volán mögé ül,
pedig az egészségünk megóvása
érdekében biciklizni vagy sétálni
is lehetne. Az átmenő forgalom
miatt Makón különösen nagy a
légszennyezés, ezért fontos, hogy
óvjuk környezetünket.

MINDSZENT
A mindszenti Hatos boltnál egy elpusztult macskatetem rohad. Bozóné azt kifogásolja, hogy senki
sem lép az állat elszállítása érdekében, pedig a bűze elviselhetetlen.

PANNON
Az

élvonal.

Mára
POSTABONTAS

Kell-e
nap?

A bizonyítvány és a „szegénypártiság '
Mintegy másfél éve kormányoz a kormány, de politikai alapelveit már jóval korábban (a kampány idején) megfogalmazta. Ezek között nagy sikert aratott
az „üvegzsebűség", a „szegénypártiság", és a „jóléti
rendszerváltás" ígérete. Mivel telt el az eddigi idő és
hogyan valósultak meg a kormány célkitűzései?
Miután a választások nagyon szoros eredményt
hoztak (kicsi különbség a népszerűségben), az új
hatalom úgy akart közkedvelt lenni, hogy szétszórta fizetésemelésre a meglévő pénzt, utána meg nem
győzte szorongatni a nadrágszíjat, hogy visszavegye
a kiosztott javakat. Ebben eddig semmiféle kormányzati bölcsesség nem fedezhető fel, inkább rövidlátásra vall.
Egyidejűleg megindultak az úgynevezett személycserék (kirúgások), másképpen „tisztogatások". Sok elpazarolt energia és buzgalom után csak
nagyon sokára lett „tiszta" az országunk. És menynyire? Nem tudjuk a választ, mert a tisztaságnak
nincs mértékegysége, de sokakat elgondolkoztat,
miért tisztulás az, ha a régi pártkatonák helyére új
pártkatonákat ültetnek? Ez inkább „sok hűhó semmiért." Egyébként személyzetis ügyekben a jövő
sem ígér sok jót, mert még mindig nem ülnek balliberális pártkatonák Polt Péter, Mádl Ferenc, Székely Károly és Járay Zsigmond székében. A fenti kiegyensúlyozó tényezők még útjába állnak a kormánynak ahhoz, hogy egy „endlősung"-szerű huszárvágással korlátlan, totális hatalomra tegyen
szert. Ha ez „sikerül", akkor az alkotmányba be-

BUSZ
L. Z. szerint fontos lenne, hogy a
buszsofőrök legalább csúcsforgalom idején szóljanak rá az utasokra, hogy húzódjanak a kocsi
belsejébe. így vannak, akik fel
sem férnek a járműre, pedig van
még rajta hely.
FELSŐVÁROSI
POSTA
B. A. szerint mielőbb szükség
lenne egy postára Felsővároson
is. Korábban volt erre ígéret, de
azóta mégsem történt semmi
ez ügyben.

kérdextiiks

25

autómentes)

|
iLsCJN

H
M

M t r w

W m

Az SMS száníázáv normál taóbszerii törtéré.

06-30/30-30-921

K.K.,
SZEGED

nisztériumba küldte. Naivitás
lenne azt állitani, hogy ennek
hatására, . de idővel újra lett
szobori búcsú. Minden évben
rengeteg ember jött itt össze.
Már előző napon alig lehetett
közlekedni a környező utakon.
Külön buszokkal, lovas kocsival, kerékpárral, később személykocsikkal jöttek az emberek. Reggeltől estig hullámzott
a tömeg.
Szemünk láttára bővült, épült,
szépült a park. A Feszty-körkép
is méltó helyet kapott, s a skanzenben az alföldi tanyavilág is
megjelent egy-egy épület formájában. A hanyatlás, a tömegek elmaradása, az érdeklődés hiánya
szerintem is az új időponttal kezdődött. Tulajdonomban van egy
majd 100 éves Szegedi Napló. A
pusztaszeri ünneppel egész oldalon foglalkozik. Gondolatai, úgy
érzem, ma is érvényesek. Árpád

megérdemelné, hogy augusztus
20. meghagyásával visszaállítsák
a szeri búcsút szeptember első
vasárnapjára, ahol pártoktól függetlenül csak a HONFOGLALÁST ünnepelnénk. A jó szlogen
megvan hozzá: ÓPUSZTASZER
HAZAVÁR. Valóban hazajönne
az amerikai, az ausztráliai, az erdélyi, a szlovákiai, a soproni vagy
a szegedi magyar: megállni az
emlékmű előtt, megnézni a
Feszty-körképet. Emlékezni, elvinni hírünket. Együtt örülni a
megújult, szép, méltó környezetnek. Szomorú volt látni, hogy
ahol még évtizedekkel ezelőtt
embertömeg hömpölygött, most
csak kevesen voltak. Ez nem egy
búcsú volt, ez a búcsú volt. Mint
ilyen, az országban egyedülálló. Óriási turisztikai lehetőséggel ..."
CSÁNYIJÓZSEFNÉ
NYUGDÍJAS TANÍTÓ

A Mars tér zajai és a tizenévesek
Szegeden, a Mars tér 15. szám alatti társasházban
lakunk. Évről évre, télen-nyáron kénytelenek vagyunk a földszinten működő csárda miatti kellemetlenségeket (erős zaj, büdös füst) elviselni. Emiatt reklamáltunk, panaszkodtunk x-szer. Eredmény: nulla. De az idei nyár minden eddiginél
rosszabb volt. Nemcsak napközben, de éjjel is fiatalok zavarták a nyugalmunkat - akik csak az ablakaink alatt lévő kis zöld téren, illetve az ott lévő beton asztalon érzik jól magukat - , kellően felöntve a
garatra. Szürkület tájékán pedig még jönnek a szipósok is, félve lopakodunk ilyenkor a szemetes ku-
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programozott hatalommegosztás teljes szétverésével állhatunk szemben. Egy ilyen vegytisztán balliberális formáció már köszönő viszonyban sem állKövetkező
kérdésünk:
na a demokráciával.
Gorbacsov óta él a kisemberek körében a vágy,
hogy (mint a hatalom birtokosai) a kulisszák mögé
Dohányoznak-e
lássanak. Mindegy, hogy „glásznosztynak", átlátt i l t o t t helyen?
hatóságnak, üvegzsebűségnek hívjuk, csak legyen!
De nincs! Itthon és a nagyvilágban továbbra is félKüldje el válaszát
tiszta, mögöttes megegyezések, háttéralkuk útján
a
kérdés napján 17 óráig,
dőlnek el dolgaink, úgy, hogy a jogot és a törvényeSMS-ben!
(IGEN vagy NEM)!
ket önkényesen, csűrés-csavarással alkalmazzák.
Kérdezem én: ugyan mibe lát bele az egyszerű magyar állampolgár? Mindenütt csak kuszaság és káosz, kérdések és kétségek. Átlátható minden, ami
Szavazhat az interneten
lényegtelen, és titkosított minden, ami fontos.
Medgyessy Péter a kampány során „szegénység-párti"-ként mutatkozott be, és mégis új BokMEGJÖTTÜNK
ros-csomagot hozott a nyakunkba. Könnyen hihető-e, hogy a dúsgazdag, luxushoz szokott kormánytagok szíve a Kanári-szigeteken is a szegényekért SZEGED
dobog?
JÓVÁRI PATRIK
Csak néhány kérdésre tértem ki, és máris magya- Szeptember 21., 20 óra 15 perc, 2980 g.
rázatot kaptunk, miért történt nemrég fordulat a Sz.: Deli Olga és Jóvári Tamás (Szeged).
kormányerők kárára a közvélemény-kutatási mu- VIRÁG PATRÍCIA
tatókban. Ha engem kérdeznének, csak elégségesre Szeptember 21., 22 óra 20 perc, 2580 g.
osztályoznám a jelenlegi kormányt, és ez az érdem- Sz.: Kura Beáta és Virág Gábor (Szeged).
KOMÁROMI MIKLÓS ERIK
jegy már nagyon közel áll a bukáshoz.

Szoborí búcsú - Ópusztaszer
Árpád-hívogató címmel jelent
meg Horváth Dezső írása arról,
hogy az ópusztaszeri, korábban
sövényházi Árpád-ünnep - szobori búcsú - áthelyezése szeptember első vasárnapjáról Szent
István napjára elhamarkodott,
méltatlan lépés volt. Levelet
kaptunk többek között Sándorfalvárói, az Iskola utcából. Idézünk belőle.
„Az írás nagyon felkavart, az
én lelkemből is szólt. Miért?
Régi kötődésem van a településhez, itt születtem, még Sövényházán. Itt jártam általános iskolába, ahol Szőke János
tanítóm kérésére aláírásokat
gyűjtöttem a környező gazdáknál, hogy adják vissza a zarándokhelyet az embereknek. Az
ötvenes években ugyanis orosz
katonák táboroztak a környéken, s szünetelt a népünnepély. Ezt a kérvényt egy mi-

be
D.
viaz

káig, nehogy megzavarjuk őket. Rendőrségi ellenőrzés, razzia soha nincs. Egész éjjel artikulátlan,
csapatos üvöltés zavarja álmunkat. Az ablakot nem
merjük nyitva hagyni. A környező lakásokban sok
a beteg, idős nyugdíjas. Szólni senki sem mer, félnek, illetve nagyon félünk az esetleges megtorlástól. Csak arra gondolunk, hogy hátha a járőrök egyszer megkérdezik ezeket a tizenéves fiatalokat,
hogy este 10 után miért tartózkodnak az utcán. Tőlünk annak idején megkérdezték már 20 óra elmúltával, és értesítették a tanárokat, majd a szülőket.
A MARS TÉR 15. LAKÓI, SZEGED

is:

www.delmagyar.hu

Bödő Katalin és Kovács Ferenc (Hódmezővásárhely).
SZENTES

SÁRRÉTI BOLDOZSÁR
Szeptember 19., 14 óra 30 perc, 3530 g.
Sz.: Konyán Hajnalka és Sárréti Dániel
(Szentes).

Szeptember 22., 4 óra 25 perc, 3640 g. Sz.:
Hegedűs Enikő és Komáromi Gábor (Szeged).

KÁDÁR MARTIN

OLÁH TAMÁS

SZABÓ LOTTI

Szeptember 22., 4 óra 55 perc, 3600 g. Sz.:
Kada Andrea és Oláh Béla (Szeged).

DIMOV DOMINIK

Szeptember 20., 12 óra 30 perc, 2450 g.
Sz.: Deák Ágnes és Szabó Ferenc (Csanytelek).

Szeptember 21., 15 óra 55 perc, 3200 g. Sz.:

VEREB DÓRA

N y ő r i Adrienn é s Dimov István (Szeged).

PATAKI VIVIEN
Szeptember 22., í óra 43 perc, 2680 g. Sz.:
Ungi Krisztina és Pataki László (Szeged).
VÁSÁRHELY

Szeptember 19., 16 óra, 3280 g. Sz.: Gágyor Judit és Kádár Gábor Zoltán (Szentes).

Szeptember 20., 15 óra 45 perc, 2540 g.

Sz..- László Anikó és Vereb Attila (Kunszentmárton).

LANTOS VIKTÓRIA
Szeptember 21., 0 óra 25 perc, 2140 g. Sz.:
Virágos Edit és Lantos János (Szentes).

SZAKÁL DÁNIEL ÁRPÁD

KOCSJVLÁR SZABOLCS

Szeptember 22., 1 óra 30 perc, 3700 g. Sz.:
Igaz Henriett és Szakái Árpád (Kövegy).

Szeptember 21., 22 óra 13 perc, 3460 g.
Sz.: Vancsay Andrea és Kocsmár Gyula
(Szentes).

KOVÁCS FERENC MÓZES

Gratulálunk!

Szeptember 22., 5 óra 25 perc, 3700 g. Sz. :

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel: 547-174.
Csak sürgős esetben!
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ssasssa?' Brazíliába!

AZ ÚJ LANCER

TISZTA ÉRTELEM.

MERŐ SZENVEDÉLY.

3 790 000

Ft-tól

Szenvedély és értelem: az új Lancer a rali győztes EVO széria műszaki
újdonságait

egyesíti. Az egyik

ilyen

forradalmian

új

fejlesztés,

a Multi-Link hátsókerék-felfüggesztés, amely bármelyen
És bármilyen távolinak tűnnek, készülj fel a nyugdíjas évekre is!
Ehhez pedig érdemes az O T P Magánnyugdíjpénztárt választani, hiszen:

útviszony

esetén megfelelő úttartást biztosít.
Az életrevaló és sokoldalú Lancer 1.3 (82 LE), 1.6 (98 LE) vagy 2.0 (135 LE)
motorokkal felszerelve, sedan és kombi változatban is kapható.

•

stabii és megbízható háttérrel rendelkezik.

•

a legnagyobb taglétszámú és vagyonú magán nyugdíjpénztár,

•

az OTP Nyugdíjvonalon keresztül bármikor ellenőrizheted a számládat,

•

és mindig 1 %-kal alacsonyabb hiteldijjai veheted igénybe az OTP Bank A-hitelét

De ami most a lényeg: ha szeptember 30-ig belépsz az OTP Magánnyugdíjpénztárba, akkor a 2003. november 17-i sorsoláson megnyerheted a
háromszáz esőkabát egyikét, vagy a fődíjat az egzotikus kalandtúrát Brazíliába!
Hogy majd legyen mit mesélni az unokáidnak,..

Nagymihály Autóház Kft.
6 7 2 8 Szeged
Algyői út 1 4 7 .
Tel.: (62) 4 7 0 - 8 7 5

|

Atlagtogyasrlás B,S - 8.7H0G km: CQ2 kibocsátás !S5-207 gfkm. Aképán lálhMÓ áiáok »UMlrtoák

További informée» www.otpnyugdi; hu OTP Myugdíjvonal: (06 1) 3 6 6 6 777

LANCER. AZ ÜJ MITSUBISHI
www.mitsubishimotofs.co.hu

•
DRIVE ALIVE

JMfc.
MlTSUSfSkX
moksk

invitel
Összeköt minket

Egy régi ismerős új arca
A fejlődés nem áll meg: változik a világ, változnak a telekommunikációs igények

változunk tehát mi is.

A Vívendi utódja, az Invitel a távközlés új világába hívja Önt. Elődünk értékeit és pozitív hagyományait megőrizve ügyteleink még színvonalasabb kiszolgálására törekszünk.
• Egyszerűbb és könnyebben használható szolgáltatások.
• Barátságosabb és hatékonyabb ügyintézés.
• Ügyfeleink számára előnyös és hasznos szolgáttatások bevezetése.
<£>

Üdvözöljük az Invitel világában!
(184

Vivendi Telecom Hungary utódja

•
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Ingatlancserére készül
Orbán
hiányolja
az
EU-ra
a megyei önkormányzat
való komoly felkészítést
A Fidesz elnöke szerint rendes fizetéssel kell megbecsülni a munkát

A tervek szerint jövő májusban avatják föl Szentesen azt az élelmiszer-biztonsági és innovációs központot, amely a térségben megtermelt zöldségfélék minőségét vizsgálja. Az állomás létrehozásában a
megyei közgyűlés elnöke hivatalból, s cége révén is részt vesz, ám
szerinte nem ez volt az oka az FVM idegenkedésének.
Az unióban is ehsmert tanúsítványt adó állomás létrehozására,
felszerelésére eredetileg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium által működtetett
szegedi Gabonakutató Kht. (GK)
elnyert pályázaton 200 ezer 100
eurót, a pályázatban részt vett a
megyei önkormányzat és több
cég, valamint helyhatóság által
birtokolt Dél-alföldi Agrárcentum Kht. (DABIC) is.

Az FVM helyett a megye
Az FVM úgy döntött, nem állja
a pályázathoz szükséges 33 millió 350 ezer forintos saját erőt a
GK Kht. nevében. A pályázatot
menedzselő Frank József - a GK
Kht. korábbi igazgatója, a megyei
önkormányzat elnöke - ezért azt
indítványozta, hogy a GK Kht.
vezető szerepét a DABIC vegye
át, és e cég fő tulajdonosa, a megyei önkormányzat biztosítsa a
pályázat saját erejét. Ebbe a
Phare bele is egyezett. Az elnök
tárgyalt az FVM-mel a szentesi
állomásépület kezelői jogának,
majd tulajdonjogának megszerzéséről. A megyei önkormányzat
csereingatlant ajánlott, mégpedig az ANTSZ megyei intézetének szegedi, Derkovits fasor
7-11. alatti székházát, amely
1990 óta a megyéé.

33 millióparkolópályán
A soron következő, szeptember 25-i megyei közgyűlésre
előkészített
előterjesztéssel

kapcsolatban a tulajdonosi és
a pénzügyi bizottság is ellenvéleményt
fogalmazott
meg.
Molnár fózsef, a tulajdonosi
bizottság elnöke érdeklődésünkre elmondta: a cél valóban nemes, ám nem kötelező,
hanem önkéntes feladatot vállal vele az önkormányzat. Ezt
pedig csak úgy teheti meg, ha
nem veszélyezteti kötelező feladatainak ellátását. így addig,
amíg az ingatlancserét nem
tudják lebonyolítani, az önkormányzat tegye félre az e célra
szánt 33 millió forintot céltartalékként, s akkor adja oda,
amikor már elhárult minden
akadály. A bizottságok azt is
javasolták, hogy az állomás
létrehozásához járuljanak hozzá a DABIC-ban jelenlévő, s a
működésben érdekelt szakmai
befektetők is, így többek között a Hungerit Rt., a Hód-Mezőgazda Rt., az Árpád Agrár
Rt. Nógrádi Zoltán, a bizottság
tagja úgy vélte, az állomás létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor megfelelő
garanciák kellenek arra, hogy
az érdekeltek valóban igénybe
fogják venni a szolgáltatást, és
az állomás rentábilisan működhet.
Kérdésünkre válaszolva Frank
József azt mondta, a bizottságok
feltételével egyetért, legyen céltartalékban a pályázati önrész.
Hozzátette: bárkinek szívesen elmondja, miért fontos a kistérségben élő gazdálkodók szempontjából ez az állomás.
- A nagyobb üzemek rendelkeznek nyugaton is elfogadott
minőségbiztosítási
rendszer-

rel, ám a nemrégen megalakult
tész-ek tagjai nem - mondja
Frank József. - Képzeljünk el
egy olyan zöldségszállítmányt,
amelyben több termelő áruja
is benne van. Ha a nyugati vásárló hibás vagy szermaradványos növényt talál benne, az
egész szállítmányt visszadobja, így egy termelő hibája miatt a többi is kárt szenved. Az
állomás vállalná, hogy nyilvántartja a termelőket, később
is szétválasztható módon az
árujukat, előre vizsgál és minősít, nem utólag. A tanúsítvány védené a termelőket, hiszen mondvacsinált indokokkal nem fordíthatják vissza a
szállítmányt. Sajnálom, hogy
sokáig az FVM-ben ellenérzéssel, értetlenül, vonakodva fogadták az állomás létrehozásának ötletét.

A hagyma 40 százaléka
Kérdésünkre, hogy vajon nem
az-e az ellenérzés oka, hogy a
DABIC egyik tulajdonos cége révén ő maga is érdekelt az ügyben,
Frank elmondta: ezt így senki
sem mondta neki, de nincs is jelentősége. Hiszen cége kis hányadban tulajdonos, s a kht. tagjai - a működési formájából adódóan - nem kapnak részesedést,
a hasznot be kell forgatni. Ilyen
célra - amelynek megvalósítása
egyébként állami feladat lenne profitérdekelt vállalkozás nem
fektet be.
A Dél-Alföldön takarítják be az
ország
zöldségtermelésének
12-13 százalékát, ezen belül a
zöldpaprika negyedét, a paradicsom 6-7 százalékát, a vöröshagyma 40 százaiékát, a fokhagymának több mint a felét. E
termékek jelentős részét kis- és
közepes gazdaságok állítják elő.
B.A.

Kis kézművesek a vásárhelyi külterületen

Szombathi Ilona kerámiái

Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség elnöke szerint
az ország felkészületlenül megy
az Európai Unióba, s ha tovább
halad a rossz úton, akkor a gazdák és a nyugdíjasok egyértelműen a csatlakozás vesztesei
lesznek. Az exkormányfő, aki a
mórahalmi városnapok vendége
volt, lapunknak adott interjújában arra is kitért, mit kellene
tenni a minél sikeresebb csatlakozás érdekében, egyben szólt
a közelgő költségvetési vitáról
is.
- Mórahalmon elmondott ünnepi köszöntőjében kitért a közelgő uniós csatlakozásra. Beszédében azonban csak a hátrányokról és a veszélyekről szólt.
Miért7
- A csatlakozás ma még nehezen belátható szélességű és
mélységű változásokat hoz sokmillió ember életében. Ezekre a
változásokra fel kell készülni.
Ebben az ügyben eddig csak bugyuta mondatok hangzottak el
tudatos, komoly felkészítés helyett. Az embereket ugyanis nem
az érdekli, nyithatnak-e kávézót
Bécsben. Sokkal fontosabb nekik
az, hogy amilyük van, azt meg
tudják-e, és hogyan tudják megtartani.
- Ellenzékből hogyan lehet segíteni a csatlakozásra történő
felkészítést1
- A hátralévő időszakban minden politikusnak az a dolga, pártállásától függetlenül, hogy minél
több helyen beszéljen a csatlakozásról és annak következményeiről. Hogy a kormányzat mit fogad meg a mi észrevételeinkből,
véleményeinkből, javaslatainkból az sajnos más kérdés, kívül
esik a hatáskörünkön.
- Milyen konkrét elképzeléseik, javaslataik vannak 1
- Szerintem reális esély van
egy érzékelhető nyugdíjemelésre
a csatlakozással egy időben. Ha
ez nem történik meg, akkor a
nyugdíjasok a csatlakozás vesztesei lesznek. Jó volna, ha újra
bevezetné a kormány az általunk
elindított gazdahitel-rendszert.
Fontos volna az olyan szövetkezetek segítése is, mint amilyet
itt, Mórahalmon láttam. A kisés középvállalkozók tőkehiánynyal küszködnek. Nem az a bajuk, hogy nem jutnak hitelhez.
Egyébként az is baj. De hitelből
fejleszteni szinte reménytelen.
Ezért a magyar gazdaságpolitikának direkt tőkeképességet, tőke-

Orbán Viktor: Az egyéni körzetből bejutott képviselőknek döntéseikről el kell számolniuk a választók előtt is. Fotó: Gyenes Kálmán
mértéket javító közvetlen támogatásokat kell biztosítania ezeknek a vállalkozásoknak. Magyarország nem volt gyarmattartó és
nincsenek
komoly
ásványkincs-tartalékaink sem, így nálunk a munkát kell megbecsülni.
Ez két dolgot jelent: rendes fizetést, és azt, hogy a munkahely-teremtőket támogatni kell.
Sajnos hazánkban olyan állapotok vannak, hogy lassacskán a
vállalkozóknak egyre kevésbé éri
meg embereket foglalkoztatni,
mert olyan magas az állam által
a kifizetett bérre helyezett teher.
S egyre többen gondolkoznak el
azon is, hogy érdemes-e nekik
dolgozni, ekkora állami elvonásokkal.
- Elindult az őszi ülésszak a
parlamentben. Közeleg a költségvetési törvény vitája is, számos kényes ponttal. Mennyire
tudja majd a Fidesz saját elképzeléseit belecsempészni a törvénymódosításokba 1
- Izgalommal várom, hogy a
vitában hogyan sikerül módosítani a költségvetést. Mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy bizonyos kérdésekben, öszszefogva a kormánypárti képviselőkkel, meg tudjuk változtatni
a kormány által benyújtott elő-

terjesztéseket. Az elmúlt tizenhárom évet tekintve talán most
lesz először lehetőség arra, hogy
nagyobb mértékű változásokat
érjünk el a beterjesztett javaslatokhoz képest.
- Nehezen tudom elképzelni
a kormánypárti
és ellenzéki
képviselők összefogását. Mindkét oldalon jól ismert fogalom
ugyanis a frakciófegyelem.
- Ehhez valóban az kell, hogy a
kormánypártiak bizonyos része
szembeforduljon saját kormányzatának előterjesztésével. Több
mint két hónapig fogunk vitatkozni a költségvetésről. Bízom
abban, hogy lesznek olyan pontok, amelyek esetében a kormánypárti képviselők számára
nem a kabinet támogatása, hanem az ésszerű megoldások lesznek a fontosak.
- A kisebb vagy a nagyobb
kormánypárt képviselőire számítanak 7
- Itt nem a párthovatartozás
lesz a döntő, hanem a lelkiismeret, a hátország, a választókerületi hovatartozás. Az egyéni körzetből bejutott képviselőknek
egy-egy döntésükről ugyanis el
kell számolniuk szavazópolgáraik, több ezer család előtt is.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Ázsiai tigrisszúnyog, Albániától Csehországig

Újra terjedőben a malária
Az alkotó munka közben, vásá
Külterületi iskolák - Szikáncs,
Batida, Erzsébet, Kútvölgy - diákjait avatja be a kerámiakészítés rejtelmeibe Szombathi
Ilona vásárhelyi keramikus,
már két éve.
Szerencsés párosítás, ha az alkotókészség egyszersmind tanítani,
továbbadni vágyással egészül ki.
így van ez Szombathi Ilona esetében is, akit Kiss Irén képviselő,
a Külterületi AMK igazgatója, és
Kardosné Nagy Marianna népművelő kért föl arra, két esztendővel ezelőtt, hogy tartson rendszeres foglalkozásokat az intézmény keretében működő tagiskolák gyermekeinek. Foglalkozásai nagyon népszerűek a diákok
körében.
Hetente
általában
egy-egy iskolára kerül sor - egy
hónap, négy iskola.

Fotó: Tésik Attila

- Elképzelhetetlen, mennyire
örülnek a gyerekek, amikor kiégetve, mázasan viszontlátják munkáikat - mondja Szombathi Ilona.
Kiégetni ugyanis a keramikus hazaviszi műhelyébe a gyermekalkotásokat - és csillogó-villogó-vizhatlanok, mikor visszahozza. Díszére válnak akármely otthonnak.
- Volt, hogy egy-egy kisgyerek
el sem akarta hinni, ez az ő munkája. Csak amikor megmutattam neki: ott a saját kezűleg belekarcolt neve a kerámián - halljuk Szombathi Ilonától. A gyerekeknek teljes szabadságot ad a
készítés során - persze, ha kell,
segít -, minden diák olyan kerámiatárgyat állit elő, amilyet akar.
Nem csoda, ha népszerűek a
„Szombathi-foglalkozások"!
Sérült fiatalokkal is foglalkozik, az említetten túlmenően, a

keramikus. A rendszeres, kreatív
foglalkozás megakadályozza e fiatalok leépülését, miközben javítja mozgáskoordinációjukat,
célt, értelmet ad mindennapjaiknak. Ugyanakkor - mint láthattuk Szombathi Ilona műhelyében - tetszetősek az ő munkáik
is. A keramikus még ősszel létre
kíván hozni egy alapítványt a budapesti Kézenfogva Alapítványnyal együttműködve, amely lehetővé teszi, hogy adományok
érkezhessenek e fiataloknak, alkotásaikat árusítani lehessen; a
befolyt összeg helyzetük javítását szolgálná. Szombathi Ilona
egyszersmind szeretné olyan üzlettel, üzletekkel fölvenni a kapcsolatot, melyek lehetővé teszik
e fiatalok legszebb munkáinak
elhelyezését a kirakatban.
FARKAS CSABA

Újra kezd terjedni Kelet-Európában a malária, és
egy, ezen a földrészen eddigelé ismeretlen betegség, a nyugat-nílusi láz kórokozóját szállító
szúnyog is megjelent. Utóbbi délről terjed, s
Csehországban is észlelték már, tehát nem lehetetlen, nálunk is előfordulnak példányai, csak
épp a bizonyított észlelés hiányzik.
Romániában a legfrissebb adatok szerint a Duna-deltától a Kárpátokig újra észlelnek maláriás
megbetegedéseket, éppúgy, mint a volt Szovjetunió déli tagállamaiban. A malária - melynek
hordozója a kórokozóval megfertőzött maláriaszúnyog - egykor Magyarországon is széltében elterjedt volt, főleg a déli területeken. Halálos mértékű lázzal is járhat, éppúgy, mint az ázsiai tigrisszúnyog által terjesztett úgynevezett nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedés. Utóbbit Albániában
észlelték először Európában, néhány éve, ma már
Horvátországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban is jelen van, sőt megtalálták első példányait tőlünk északra, Csehországban is.
- Abban a pillanatban, hogy az említett betegségek bármelyike közegészségügyi problémává válik, állami feladatot jelent a szúnyogok elleni védekezés - hívja föl a figyelmet Kufcsák Oszkár tudományos kutató, a Magyarországi Szúnyogirtók
Szövetségének elnöke, s az európai szúnyogirtó-szövetség elnökségi tagja. Pánikra nincs ok,

mindenesetre a veszély fönnáll, egyebek közt
ezért is nagyon indokolt létrehozni a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulást. A társulás megalakulása - mint megírtuk - jelenleg van
folyamatban, Mártély mint gesztortelepülés kezdeményezésére. A kizárólag a csípőszúnyogokat
érintő biológiai védekezés - amit a társulás alkalmazna majd - egy közelmúltban Izraelben fölfedezett baktériumtörzs bevetése. Olyan anyagot
választ ki, mely a csípőszúnyogok lárváira halálos, viszont minden egyéb élőlényre ártalmatlan.
Kiváló tehát a csípőszúnyogok elleni védekezésre,
márpedig ebből a rovarból Magyarországon jelenleg is jó negyvennégyféle keseríti az emberek életét - köztük a maláriaszúnyog is, csak épp nem
hordoz malária-kórokozót.
- A biológiai védekezés egyik legfontosabb eleme szúnyogtenyészhelyek föltérképezése, ez
akár több évet is igénybe vehet, aztán pedig az
évről évre való, következetes alkalmazás, függetlenül attól, hogy száraz évet írunk, vagy csapadékosat. A baktérium-alapanyagú szert kézi, gépi, illetve repülőgépes úton is eljuttathatjuk a
szúnyogtenyészhelyekre - mondja a kutató.
Nem drágább, mint a kémiai, vegyszeres eljárás,
viszont hosszú távon sokkal hatékonyabb, és csöppet sem mellékesen - a kémiai anyagtól eltérően, nem kerül be a táplálékláncba, így az
ember szervezetébe.
F.CS.
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A ROMÁK RÖVIDEBB IDEIG ÉLNEK, MINT AZ ÁTLAGNÉPESSÉG

A vaspótló

A magyar cigánysors kilátásai
A magyarországi roma népesség várható élettartama a
dél-amerikai, egyes afrikai országok átlagához közelít,
szemben a nem roma népességével, amely az európai átlagához áll közelebb. Azaz: a
romák várható élettartama
sokkal alacsonyabb, mint a
nem roma népességé. Ez az
alacsony képzettségből adódó
munkanélküliség eredményezte szegénységgel is összefügg.
A megoldás a romák „fölemelése" lenne.

A férfiaknál 53 és fél év, a nőknél 62 és fél év a statisztikák által jelzett, várható életkor; a
magyarországi nem romáknál
ugyanez most 66-67, illetve 75
év, mondja dr. Benlcő Zsuzsanna szociológus, az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara alkalmazott egészségtudományi
tanszékének
vezetője. Az alacsonyabb életkor részint a magasabb csecsemőhalandóságból
következik - a roma nők általában
nagyon fiatalon szülnek -, főleg pedig az életmódból adódó korai halálozásból. A magyarországi
össznépességre
jellemző „modernizációs betegségeken" (például szív- s
érrendszeri, illetve daganatos
megbetegedések) túlmenően
a fertőző betegségek is jellemzők a romák közt. Sokszor
nincs fürdőszoba, olykor még
vezetékes víz sincs, és a szűkös
lakásviszonyokból következően sok ember egyazon térben
helyezkedik el. Utóbbi egyébként - ami egyik megjelenési

A képzettség könnyebb munkavállalási lehetőséget jelentene, ez pedig megszüntetné a rövidebb
várható élettartamot eredményező, hátrányos egészségügyi állapotokat.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
formája annak, hogy a családok, nagycsaládok erősen öszszetartanak - részben az egykori „törzsi társadalom" máig
élő maradványaként is fölfogható, s ennek pozitív hatásai is

vannak. Roma hajléktalant
még senki nem látott, a szűkebb vagy tágabb család, kerüljön bármilyen helyzetbe,
befogadja. Az idősebb generációk továbbadják tapasztalata-

Egészséges gyerekek
Csongrád megyének olyan településein, ahol tradicionális a
roma közösség jelenléte, jobb a helyzetkép, legalábbis a gyermekegészségügy területén. Magyarcsanádon a roma gyerekek
egészségi állapota a nem romákéhoz hasonló - mondja Lánczné
Miklós Katalin védőnő.
A Bakson dolgozó Zsótér

Zoltánná

védőnő hozzáteszi: a

gyermekét akár egy-két évig is szoptató roma édesanya nem
ritkaság; az anyatejjel sok védőanyag jut a gyermek szervezetébe.
A roma szülők mindinkább ügyelnek a gyerekek főzelékfélékkel,
gyümölccsel való ellátására is. Ha a gyermek megbetegszik,
azonnal orvoshoz viszik, nincs olyan, hogy „várunk holnapig, hátha
addigra lemegy a láza".

ikat a fiatalabbaknak, melyek
ezeket figyelembe is veszik, így
a roma gyerekek már korán
szinte többgenerációs életismerettel rendelkeznek.
- A romáknak az integrációban a másik roma segíthet
leginkább. Ehhez képzettnek
kell lenniük, és az említett
erős életismeretet nem szabadna figyelmen kívül hagyni
- hívja föl a figyelmet a szociológus-tanszékvezető. A legújabb kutatási eredmények
birtokában ügy látja: egyes
esetekben talán nem minden
esetben szükséges ugyanazokat az iskoláztatási kritériumokat megszabni a romáknak, mint a nem romáknak.
Egy romák körében tevékenykedő, roma szociális asszisztensnek nem biztos, hogy
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mindenképpen érettségizettnek kell lennie, az erős „élettudás", bizonyos alapvető
egyéb ismeretekkel kiegészítve, lehetővé teszi, hogy ezek az
emberek saját népcsoportjuk
képviselőit nagyon jól föl tudják emelni. Portugáliai tapasztalatok ugyanezt mutatják, a
volt gyarmatokról bekerült,
ott élő feketékkel kapcsolatban nagyon hatékony, saját
körükből adódó támogatói
hálózatot sikerült kiépíteni.
Mindenesetre a romák integrációjához elengedhetetlen a
képzés, az idáig vezető úton
kitűnően segíthetik őket a körükből származó, „fölemelésre szakosodott", őket hatékonyan megszólító emberek.
Sok élettartam-rövidítő tényezőnek (például az egészségtelen életkörülmények, alkoholizmus)
a
szegénységet
eredményező munkanélküliség az oka, ami pedig az alacsony fokú iskolázottságból
adódik; megdöbbentő, de Magyarországon csupán mintegy
ezerötszáz felsőfokú végzettségű roma él.
- E helyzet javításához
igyekszik hozzájárulni a tanszék
az
egészségfejlesztő
mentálhigiénikus képzésből s
az ebben résztvevő hallgatókból kiindulva speciális, romák
esetében
is
alkalmazható
szakvizsgaprogramot
készít
elő - mondja dr. Benkő Zsuzsanna. Ennek óriási hasznát
fogják venni azok a leendő
pedagógusok és egyéb szakemberek, akik romák lakta közösségekben tevékenykednek,
s elindítják a roma gyerekeket
a képzettség megszerzéséhez
vezető úton.

paradicsom
Gyenge, fáradt, sápadt - lehet, hogy vérszegény? Nem ér
rá egy ezt kiderítő laborvizsgálatra vagy fél annak eredményétől. Segíthet a dilemmán egy otthoni paradicsomtesztel.
Amerikai tudósok arra a
megállapításra jutottak, hogy
aki nagyon kívánja a paradicsomot, az nagy valószínűséggel vérszegény lehet. S
annak sincs rendben a vasháztartása, aki állandóan sós
falatokra ácsingózik. Meg az
is vérszegény lehet, aki vágyik a sárgarépára, illetve a
zellerre.
Azt ajánlják, aki kívánja,
egye is a paradicsomot - no,
nem elsősorban annak vaspótló hatása miatt, hanem
azért, mert a piros bogyó színét adó likopin képes lekötni a
sejtekre káros hatású anyagok
úgynevezett szabad gyökeit,
antioxidáns, segít megelőzni a
rákot már napi egy szem is. Vaspótlásra a legjobb a máj
fogyasztása, abból nyerhető a
legtöbb. Az értékes ásványi
anyagnak gazdag forrása továbbá a dió, a szárazbab, a
vörös hús, a kagyló, a tengeri
moszatok, valamint a gyümölcsök, a spenót, a sóska.
Különösen akkor lehet belőlük vasat eredményesen beépíteni a szervezetbe, ha mellettük iszunk hársfa- vagy
mentateát, vagy gyermekláncfűteát, amik segítik a vas felszívódását, akárcsak a C-vitamin. - Hogy mennyi vasra
van szükségünk, azt persze
legjobb egy vérvizsgálattal és a
kezelőorvossal tisztázni. A paradicsomteszt csak figyelmeztet, de nem gyógyít...
SZ. M.

F.CS.

A fogak elvesztése megelőzhető
Hazánk fogápolásban az európai ranglista végén kullog. Pedig
a fogászati problémák nagy részét odafigyeléssel meg lehetne
előzni, érdemes tehát a prevenciót a gyerekeknél kezdeni.
Szeptemberben, a fogászati hónap programsorozatának keretein belül ingyen vizsgálnak a fogorvosok.

A fogászati betegségek meg- dott ugyan, de így is alig több a
előzésének fontosságát hang- lakosság ötödénél.
Hazánkban is népbetegség a
súlyozza, illetve az ingyenes
fogorvosi szűrővizsgálatra és a fogszuvasodás, a fogínygyullafogmegtartó kezelésekre hívja dás és a különböző fogágybefel a figyelmet az a program- tegségek. Egy közelmúltban
sorozat, amelyet idén szep- végzett felmérés azt mutatja,
temberben ötödik alkalom- hogy a megkérdezettek többmal szerveznek meg a Magyar sége tud ugyan fogászati probFogorvosoK Egyesületének és lémáiról és a kezelések fontosa Magyar Orvosi Kamara fog- ságáról, orvoshoz mégis csuorvosi tagozatának támogatá- pán a legvégső esetben fordul,
sával. Az elmúlt évek mun- amikor a kínzó panaszok már
kájának is köszönhetően a na- elviselhetetlenné válnak.
ponta kétszer fogat mosók
Szakemberek a megelőzés
aránya 1999-ben a lakosság- ' fontosságát
hangsúlyozzák,
nak mintegy fele volt, 2003-ra melynek egyik alappillére a foez az arány elérte a 72 szá- gászati rendelők rendszeres
zalékot. A havonta fogkefét látogatása. Köztudott, hogy
cserélők száma megduplázó- Magyarország fogápolásban

az európai országok rangsorának végén található. A 12
éves magyar gyerekeknek átlagosan már négy rossz foguk
van, a felnőttek fogainak pedig fele szuvas, tömött vagy
hiányzik. A nyugdíjas korosztálynak - a felmérések szomorú statisztikái alapján - alig
vannak ép fogai. A prevenció
tehát égetően szükséges, ám
igen hosszas folyamat.
Fazekas Márta, az ÁNTSZ
Csongrád Megyei Intézetének
munkatársa elmondta: a megelőzést mindenképpen a gyerekeknél kell kezdeni. A szülők

feladata, hogy megtanítsák csemetéiket a szájápolás fontos
mozzanataira, két havonta cseréljék fogkeféiket újakra és
évente két-három alkalommal
látogassanak el fogászati szakrendelésre. Szükség esetén érdemes rögzített vagy kivehető
fogszabályzót használni, hiszen
a szabálytalanul álló fogak nem
csupán esztétikai, de egészségÜgyi problémákat is okozhatnak. Talán nem haszontalan
időről időre ismételni a legfontosabb teendőket: napi háromszori fogmosás ajánlott, az íny
masszírozásával egybekötve és

Megyei szűrőállomások
A szűrővizsgálatok az ország 235 kijelölt fogorvosi rendelőjében
zajlanak, melyek közül 12 Csongrád megyében várja a pácienseket.
Ezek a következők: Szentes, Sima F u. 44-58., Csongrád, Fő u. 72.
és Gyöngyvirág u. 5., Szeged, Fekete sas u. 5., Vasas Szt. Péter u.
1., Korda u. 18., Kistelek, Kossuth u. 19., Csengele, Felszabadulás
u. 3., Hódmezővásárhely, Medgyessy F u. 4. és Városház u. 1.,
Makó, Kálvin u. 24. és Kórház u. 2.

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

időnként fogselyem használattal kiegészítve.
A szájzuhany frissítő hatására többen esküsznek. Fogorvosok szerint érdemes félévente megszabadulni a fogkőtől is, melynek felszínére lepedék tapad. A lepedék sok
millió baktériumból áll, melyek szénhidrátokból - elsősorban cukrokból - olyan savakat
képeznek,
amelyek

megtámadják a fogzománcot
és idővel a fogak kilyukadásához vezetnek. A baktériumok az ínyt is megbetegítik,
gyulladást okoznak, ami gyógyítható, ám kellemetlen tünetekkel jár. Kismamáknál koraszülést, alacsony testsúllyal
születést, másoknál szív- és
keringési betegségeket is előidézhetnek a gyulladások.
MÁTÉ ERZSÉBET

GYÓGY-ÍR
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Miért együnk sajtot?
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NE HAGYJA EL MAGAT!

A testmozgás és az egészség

A tej feldolgozásával készülnek a sajtok, általuk változatosabb, jobban eltartható és nagyobb tápértékű termékhez jutunk.
A sajt fehérjében, tejzsírban és ásványi anyagokban koncentrált
termék. A nagy biológiai értékű fehérjék befolyásolják az ember
teljesítőképességét. A sajtfehérjék a sajtérés során lebomlanak,
ezért könnyen emészthetők. A fehérjék különösen fontosak a
szellemi erőfeszítéssel párosuló tevékenységet végzőknél, mert
hiányuk a teljesítmény és a rugalmasság csökkenéséhez vezet.
A sajt teljes értékű fehérjéi kiegészítik a növényi élelmiszerekből hiányzó aminosavakat és javítják azok emészthetőségét. Különösen fontos a gyermekek, idősek és betegek
élelmezésében, mert kis mennyiségű élelmiszerrel is bevihetjük
a szükséges fehérjét. A „sajt bezárja a gyomrot", a tejsav élénkíti
a bélműködést és a gyomorsavtermelést. Ha túl sok a sav, azt a
fehérjék és az ásványi anyagok megkötik.
A tejzsír sok rövid láncú, telítetlen zsírsavat tartalmaz, amely
elősegíti a gyermekek növekedését. Napjainkban nagy az ellenérzés a zsírfogyasztással szemben, ezért nem kell lemondanunk a sajtok élvezetéről, hiszen az A- és E-vitamin is zsírban
oldódik. A zsírtartalmat minden sajtnál egyértelműen feltüntetik, így egyénre szabottan választhatunk zsíros, félzsíros
vagy sovány sajtot.
A sajtokat fűszerezésre, ízesítésre is használjuk, növelve ételeink élvezeti értékét. A sajt ásványi anyagai közül csak a
kalciumot kell kiemelni, mert nagy mennyiségben és jól hasznosuló formában van jelen. Hozzájárul a gyermekek szilárd
csontvázának és jó fogazatának kialakulásához. Rendszeres
sajtfogyasztás esetén nem alakul ki csontritkulás.

Minden rossz szokásunkról
való lemondás általában komoly szenvedéssel jár. De legalább ennyire nehéz az életmódunkba tartósan bevezetni
azokat az elemeket, melyek a
„jó oldalra" sorolhatók. Pedig
érdemes megszenvedni a sikerért!
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kutatók azt találták, hogy a
rendszeres testmozgás csökkenti többek között az agyérbetegségek (agyvérzés) előfordulását. Általánosságban,
minél nagyobb volt a hölgyek
fizikai aktivitása, annál nagyobb mértékben csökkent az
agyvérzés esélye.
Válasszon egy gyakorlatcsoportot, amit szívesen végezne
rendszeresen. Kezdje el azokat
csinálni, váltakozó intenzitással legalább harminc percig és

Rendszeres mozgással, testedzéssel és egészséges táplálkozással megelőzhető az elhízás, a magas
vérnyomás.
FOTÓ: KARNOK CSABA
legfeljebb egy óráig. Egy héten
legalább öt napon. Nem szükséges, hogy egyszerre csinálja
meg az összes gyakorlatot.
Több 10-15 percre bontott
megszakított tréning ugyan-

A FIZIKAI AKTIVITAS S O R Á N ELEGETETT K A L O R I A K
Aktivitás

SZAMA

Óránként elégetett kalóriák száma
H

Férfi

i

Enyhe aktivitás

I!

tio

300 240

Pl.: takarítás, tollaslabda, golf

» Mérsékelt aktivitás

_

PIj gyors séta (5-6 krrvb), kertészkedés,
kerékpározás (9 krrvh), tánc, kosárlabda

4 6 0

» Megterhelő aktivitás

3 7 0

920 740

Pl.: futás (4,3 perc/km), tenisz, síelés
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Testfogyasztás!
Cellulitis-
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M e d i F a t ® Elektrolipolízis Orvosi zsíroldás műtét nélkül!
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EPiLRLÁS
tartós szőrtelenítő módszer
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hosszabb kúrák
Dr. Gajdács Ágnes
Di. Bólya László
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MAGÁNKLINIKA

30/903-6886
30/218-5701

Dr. KerteSZ Tekla

Forrás Szálló

Reumatologus szakorvos

PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

Telefon: 6 2 / 4 3 0 - 1 3 0

Gyógyászati részleg

Rendelés|

m

h.. k.. sz.. p, H.30-15.30. cs.: 11-12.

olyan hatékony lehet. Annak
meghatározására, hogy menynyire kimerítő az edzés, jó
módszer megfigyelni, hogy a
gyakorlatok közben tud-e beszélgetni, vagy nem. Ha könynyedén tud beszélni, akkor túl
könnyű az edzés. Ilyenkor —
annak érdekében, hogy fárasztóbbá váljanak a gyakorlatok — emelje az edzésadagot. Ha túl gyorsan kifullad,
akkor valószínűleg a kelleténél erősebben dolgozik. Azok
a gyakorlatok az ideálisak,
amelyek emelik a pulzusszámot. Nem csak a kimerítő
edzések lehetnek jótékony hatásúak: sok mindennapos tevékenység járhat előnyökkel,
például a lépcsőzés vagy egy
séta a munkahelyig. Ha egy
MEDIFAT ELETREND
PROGRAM
Adjon magúnak
4 hetet a változásra.'
• Egészségmegőrzés
/ TesLsúlycsökkenlés
t/ Alakkorrekció
t/ Elméleti és gyakorlati oktatás
tX Intenzív mozgásprogram
• Orvosi táplálkozási tanácsadás
Bejelentkezés:
MediFaf
Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

HOSSZÚ TÁVÚ E L Ő N Y Ö K :
Rendszeres

testmozgás

mellett ritkábban fordul elő:
- korai elhalálozás, halálos
szívbetegség, cukorbetegség,
magas

vérnyomás,

elhízás,

vastagbéldaganat
RÖVID TÁVÚ E L Ő N Y Ö K :
-

egészségesebb szív, na-

gyobb állóképesség, egészséges izmok, csontok és ízületek, a kalóriák hatékonyabb
elégetése, könnyebben megbirkózik a stresszel, kellemes
közérzet, könnyebb elalvás és
nyugodtabb alvás.

UNIfXJE
Mi/'svni- \ <•. iim:¡mmSzeged, Gyergyói u. 6.
Tel.: 6 2 / 4 3 0 - 9 9 1
Orvostudomány
a kozmetikában!

Oxigéninjekció - tű nélkül
...hogyan lehet mérsékelni az idő
múlását?

BioOxygen
a fiatalság forrása.

Gábor

CSAK N Á L U N K !

PLASZTIKAI
SEBÉSZ

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

ESZTÉTIKAI
MŰTÉTEK
VISSZÉRKEZELÉSEK
Rendelés: Szeged, Kállai A. u. 7.
Hétfő, csütörtök: 17.00-19.00
Bejelentkezés: 06-70/536-3067;
06-20/9774-676

3 0 0

Dr. Szemerédi

••

Orvosi Kft*

6 7 2 5 S Z E G E D , K O R D A U . 18.

Szakrendeléseink:
István

Pszichiátria-neurológia: dr. Szemerédi
Belgyógyászat:

m2-en

* Ginseng e n e r g i a i t a l z ö l d t e á v a l 2 0 0 ml 6 8 9 Ft

3 4 9

Ft

*

629

Ft

N a n Bao ( p o t e n c i a n ö v e l ő ) 2 x 3 0 caps. 1359 Ft

Szeptemberben
bevezető áron!

ÉT

HŰTŐS ÁRUK:

Tel./fax: 62/444-493
E-mail: drszemeredi@mail.tiszanet.hu
Web: www.tiszanet.hu/~drszemeredi
Háziorvoslás: dr. Szemerédi

kevésbé fárasztó tevékenységet választ, akkor hosszabb
ideig kell azt csinálnia.

István

dr. Kocsis Zsuzsanna, dr. Fekete Etelka
Bőrgyógyászat: dr. M. Mehrdad
Urológia: prof. Scultéty Sándor
Nőgyógyászat: dr. Bánfalvi Attila
Szemészet: dr. Vincze Katalin
Fogászat: dr. Grünberg Gábor
Fül-orr-gégészet, foniátria: dr. Vincze Ágnes
Ultrahang-diagnosztika, aspirációs citológiai
dr. Zagorac
Nikola

Novembertől
vállalatok, cégek részére

elsősegélynyújtó
tanfolyamok
3x2 órában,
elméleti és gyakorlati
képzés - oktatás,
a tanfolyam befejeztével
gyakorlati-elméleti vizsga.
Kérjük előzetes
bejelentkezésüket.
Részletes
felvilágosítás:

•

4 Kecskesajt natúr, paprikás, f ü s t ö l t
•

6 6 9 Ft

Provamel b i o m a r g a r i n 5 0 0 g

T o f u k natúr, füstölt, pritaminos,

2 9 9 Ft

hagymás, 3 0 0 g

2 9 9 é s 3 9 9 Ft

•

Biocsírák

•

Búzafű 300 g

•

Szója krémdesszert 2 x 1 2 5 g, mogyorós,

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

9 9 9 Ft

- MOZGÁSSZERVI

6 4 9 Ft

BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA ORTOPÉD
SZAKORVOS
IRÁNYÍTÁSÁVAL!

visszérkrém 150 ml

3 9 9 Ft

•

Zsályás, á r n i k a lábbalzsam 2 5 0 ml

3 7 9 Ft

- NEUROLÓGIA,
PSZICHIÁTRIA

•

F ü r d ő s z o b a m é r l e g (francia)

•

Vérnyomásmérők

a I más-sá rg a ba rackos
•

Szőlőlevél-kivonatú pihentető

2 6 9 9 Ft
9 2 9 0 Ft-tól

62/444-493

Foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás):
dr. Szemerédi István
Laborvizsgálatok,
Holter (24 órás vérnyomás - EKQ),
szűrő hallás- és légzésvizsgálat, EKG, jóindulatú bőrelváltozások
elektrocoagulatios kezelése.
Komplex szűrővizsgálatok, menedzserszűrés - „egy helyen - egy időben

• COSMETIC CENTER

2 6 3 Ft-337 Ft

- FIZIKOTERÁPIA
(ultrahang-, e l e k t r o t e r á p i a ) ,
GYÓGYTORNÁSZ,
GYÓGYMASSZÁZS
- HASI U H - D I A G N O S Z T I K A

^ j f l ^
T j f ^ ' '

G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z
üzleteink Szegeden, a SAS Patika mellett,

a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

- H Á Z I O R V O S I PRAXIS
(bejelentkezés lehetséges)
- FOGLALKOZÁS-EÜ.
Felvilágosítás, b e j e l e n t k e z é s :
62/550-797

or****.

Október
1-jétől
minden szombaton,
8-12-ig
NYÍLT NAPOT TARTUNK,
KIPRÓBÁLHATJA
SZOLGÁLTATÁSAINKAT.
Ha testkezelő bérletet vásárol,
a gyümölcssavas hámlasztás
árából 20% kedvezményt adunk.
High-Care csúcstechnológia
a kozmetikában, arc- és
testkezeléseknél egyaránt.
Bejelentkezés tel.: 62/547-197
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GYÓGY-ÍR

Négydimenziós élmény
a babáról
Azoknak a szülőknek, akik még a születés előtt
szeretnék látni gyermeküket, már lehetőségük
van fotóminőségű kép segítségével megismerkedni leendő családtagjukkal.

Az utóbbi években jelentős fejlődésen ment
keresztül az ultrahangtechnika. Ma még Magyarországon újdonságnak számít a kismamák
körében a négydimenziós ultrahangvizsgálat.
A leendő anyukák sokszor nem is sejtik, mit is
rejt a negyedik dimenzió. Az egyik budapesti
magánrendelő szakorvosa, Tamási Ferenc elmondta, hogy a negyedik dimenzió az idő,
aminek azért van jelentősége, mert a négydimenziós gépek számítógép segítségével a
háromdimenziós képet mozgásban jelenítik
meg. Ez mindenekelőtt a leendő anyukáknak
nyújt nagyobb esztétikai élményt, mint a korábbi ultrahangfelvételek, mivel a képet fo-

A kétdimenziós
kiszűrhetők a

#

ultrahangfelvétel
rendellenességek.

alapján is

A CSALADTERVEZES ALAPKÉRDÉSEI

A gyermekvállalás ideje

tóminőségben, élőképként látják. A szakorvosok véleménye szerint a „betekintés" a mama pocakjába jó hatással van a baba-mama
kapcsolatra. A szolgáltatás igénybevételére
szinte csak privátrendelőkben van lehetőség,
amelyek többsége Budapesten található, illetve
egyetlen kivételnek számít a pécsi női klinika,
ahol szintén van lehetőség négydimenziós ultrahangfelvétel készítésére.
Orvosi szempontból azonban a szakorvosok egyetértenek abban, hogy a rendellenességek kimutatását tekintve nincs különbség
a három- és a négydimenziós vizsgálatok
eredményessége között. A szakemberek
többsége azon a véleményen van, hogy a
négydimenziós ultrahangvizsgálat nem több
rpint show-műsor a szülők számára. Bár - jegyezte meg Tamási Ferenc - adódhat eset,
amikor a magzat, olyan szerencsés helyzetet
vesz fel a négydimenziós vizsgálat során,
hogy időben hamarabb észlelhetővé válnak
bizonyos elváltozások a magzatnál. A szegedi női klinika szakorvosa, Pál Zoltán szerint
a négydimenziós vizsgálat tulajdonképpen
csak a szülői kíváncsiság kielégítésére szolgál, ugyanis szakmai szempontból már a
kétdimenziós ultrahangfelvétel alapján is
ugyanolyan biztonsággal kiszűrhetők a rendellenességek. Persze fontos megjegyezni,
hogy az ultrahangvizsgálatok találati aránya
nagymértékben függ a gép képfelbontó képességétől. Az újabb technika előnye, hogy
jobb minőségben közvetítik a felvételt és a
három- és négydimenziósok egyaránt alkalmasak kétdimenziós vizsgálatra is. Ennek
azért van jelentősége, mert az orvosok többségének a kétdimenziós felvétel kiértékelésében van nagyobb gyakorlata, mivel a rendszeresen hozzáférhető készülékek többsége
még mindig kétdimenziós. Pál Zoltán tájékoztatta lapunkat, hogy a női klinikán működő háromdimenziós készülék az országban az elsők között került a klinikára, azonban négydimenziós gép beszerzésére a szűkös anyagi keretek miatt még évekig várni
kell.
A szakorvos a négydimenziós készülékek legnagyobb előnyét abban látja, hogy a fejlődési
rendellenességek kimutatásánál azonnal láthatóvá teszik a problémás elváltozást, tehát
időben gyorsabban juthatnak a szükséges információhoz a szakorvosok.
Ha tehát a kismamák valóban egy élményszerű felvételt szeretnének látni magzatukról, a
kívánt szolgáltatásért cserében egyelőre még
mélyen a pénztárcájukba kell nyúlniuk valamelyik magánklinika kasszájánál.
NAGY KRISZTINA

Részvénytársaságunk

laboráns

RENAULT

2003. szeptember 23., kedd

A családtervezés, azaz a gyermekvállalás időpontjának kiválasztása és a megfelelő körülmények kialakítása több
hónapos feladat, testi, szellemi és szociális felkészülést
egyaránt igényel.

A családtervezés fogalma az
utóbbi évtizedben egyre divatosabbá vált hazánkban is,
bár a szakirodalom szerint jelenleg csupán a párok fele él
ezzel az „eszközzel", vagyis választja ki tudatosan a gyermek
születésének időpontját, és teremti meg az ehhez szükséges
feltételeket. Persze létezik negatív családtervezés is, ennek
útja a fogamzásgátlás vagy az
abortusz.
Ha azonban egy pár úgy
dönt, eljött a gyermekvállalás
ideje, sok mindenre kell felkészülni. A fogantatás pillanatában a kicsi veleszületett
tulajdonságai eldőlnek, az
utód egészsége szempontjából pedig meghatározó szerepe van az ivarsejtek és az
anyai szervezet állapotának.
Természetesen minden szülőpár azt szeretné, ha csemetéje
a legokosabb és legegészségesebb lenne. Ezért pedig sok
mindent tehetnek a leendő
édesanyák és édesapák.
Az általános felkészülés részeként a szülőknek el kell érniük a lehető legjobb egészségi állapotot. Ennek érdekében
a megfelelő táplálkozáson és
testmozgáson túl kerülni kell
az ártalmas munkahelyi hatásokat, s le kell mondani a dohányzásról, alkoholról. Biztosítani kell a gyermek személyiségfejlődését pozitívan befolyásoló tényezőket, azaz
alapvető fontosságú a harmonikus párkapcsolat és a bizalomra épülő család. A kicsi fogadásához szükséges szociális
háttér, vagyis a biztos megélhetés sem elhanyagolható.
Az úgynevezett három hószegedi

napos, intenzív felkészülés
során pedig abba kell hagyni
a fogamzásgátló tabletta szedését, bár a megtermékenyítés megakadályozásáról más
módon nem árt gondoskodni. Teljesen fel kell hagyni a
káros szenvedélyekkel, a kávéfogyasztást
csökkenteni
kell, s ha esetleg ez idő alatt a
leendő anya vagy apa megbetegszik,
a felgyógyulás
után érdemes újrakezdeni
ezt a három hónapos időszakot. Közben pedig folsavat,
azaz magzatvédő vitamint
tanácsos az édesanyának
szedni. A szakemberek egy
része azt mondja, a folsavat a
fogantatás utáni tizedik hétig, mások szerint a terhesség

munkahelyre,

munkakör betöltésére keres

3 műszakos munkarendben

munkavállalót.

IDEÁLIS PÁLYÁZÓNK:
- középfokú vegyész vagy technikusi képesítéssel
- számítógép felhasználói szintű ismeretével rendelkező
- nagy munkabírású személy
AMIT KÍNÁLUNK:
- biztos munkahely - versenyképes jövedelem

Egy új társ a családban!
Thalia Prima 1.990.000,-Ft-ért
használt autó beszámítással!

Jelentkezni
lehet 2003. szeptember
26-ig a 621553-280
telefonszámon,
a 107 melléken, 9-15 óra között.

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!
ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
109
55
27
49

FI
Ft
Ft
FI

139
119
149
680 g
490
1800 g Party Mix s a v a n y ú s á g
Melegszendvicskrémek (Deko) 1 8 9
300 g
159
„A" rizs
1 kg
290
250 g Eduscho Dupla kávé
369
Ricore instant kávé
75 g
Dobozos Soproni Ászok sör
129
0,51

FI
FI
FI
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4919 Ft/kg

Ft

256 Ft/l

ml
1.51
70 g
400 g
200

ASSISTANCE®,

A Renault Thalia 1,4 Prima limitált szériát most 1,4-es, 75 LE-s
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásárlási konstrukció igénybevételével!
A C1B Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
200.000,-Ft értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 30% induló
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelkezésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!
www.ren^t.hu
Ht 4dM sq*B!*n 30-5 (r*rfw>rJ Fogyasztás Oito/ lOOkm): vrgyrs használat: 7,1: COi kibocsátás Ig/kml: 148.

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237

450 g
680 g

Bébiital (Kecskeméti)
Ásványvíz
Sűrített paradicsom
Dobozos zöldborsó
Sárgabaracklekvár
Csemegecékla
Negyedelt pritaminpaprika

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

545 Ft/l
36 Ft/l
386 Ft/kg
122 Ft/kg
309 Ft/kg
175 Ft/kg
219 Ft/kg
272 Ft/kg
630 Ft/kg

1160 Ft/kg

Törzsvásárlói
kortya a z
üzletben
váltható

Kereskedői törzsvásárlói kártyára
-8%
Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.

végéig érdemes egyébként
alkalmazni.
Az intenzív felkészülési időszak után a hölgyeknek nagyjából huszonöt százalék esélyük van arra, hogy az első hónapban
teherbe
essenek.
Egészséges szülők esetén általában a hatodik hónapig megtörténik a megtermékenyítés.
Ha azonban 1-2 éven belül
nem fogan meg a baba, tanácsos szakorvoshoz fordulni.
Persze mindez a családtervezésnek csupán az általános
alapja, és minden párnak, aki
gyermeket szeretne, érdemes
személyre szóló tanácsadásért
a családvédelmi vagy a védőnői szolgálatot felkeresnie.
SZ.A.K.

A Délmagyarország Kiadó
d i n a m i k u s a n fejlődő
értékesítési csapata keres

HIRDETESI
KÉPVISELŐ
M U N K A T Á R S A T .
• FELADATKÖR:
A Délmagyarország Kiadó által megjelentetett sajtótermékek hirdetési felületének értékesítése, partnerekkel
való kapcsolattartás, új partnerek felkutatása.
• AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes jövedelem, jó
folyamatos képzés.

csapathangulat,

• PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Vállalkozói igazolvány, érettségi,
jó kommunikációs képesség.

• ELŐNY:
Értékesítési területen szerzett
személygépkocsi.

tapasztalat,

A fényképes önéletrajzzal ellátott
pályázatokat
2003. szeptember 26-ig kérjük leadni
„Értékesítő 2003" jeligére a
Sajtóházba
(Szeged, Stefánia
10.)

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN KEDDEN
^

NAPI MELLÉKLETEK
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NEM OKVETLENÜL PÉNZ, HANEM ELSŐSORBAN IGÉNY KÉRDÉSE A SZÉP KERT

A zöld gyepen túl
kapható kilós csomagolásban,
ami nagyjából 20 négyzetméterre elég. Ehhez képest a
gyepszőnyeg ára áfa nélkül területnagyságtól függően 680-770 Ft/négyzetméter.

A kert díszei

Egy fullextrás kert ára ma öntözőberendezéssel
Az elmúlt esztendőkben a
kertkultúra visszanyerte történelmileg kiérdemelt helyét az
ember közvetlen környezetében. A változás elsősorban az
életmód- és szemléletváltozásnak köszönhető.
A kertkultúra hazai ébredése
visszaadta a kertépítők, a kertészmérnökök rangját is. - A
kert attól, hogy zöld, még nem
biztos, hogy üdítő és pihentető. Egy kert akár a bezártság
érzetét is keltheti, ha rosszul
van megkomponálva - vélekedik Munkácsi Mihály biológusmérnök, aki éppen tizedik éve foglalkozik kerttervezéssel, -építéssel.
Szerinte a szép és kellemes
kert nem feltétlenül területnagyság, és még nem is okvetlenül pénz, h a n e m elsősorban
igény kérdése. Természetesen
vannak ebben fokozatok, de
nem csupán jómódúságtól
függ, hanem attól, hogy milyen funkciókat kell betöltenie. Egy full extra igényt kielé-

7000 Ft/négyzetméter.

gítő kert ára ma öntözőberendezéssel 7000 Ft/négyzetméter. Egy átlagos kert - utakkal,
gyeppel, növényzettel - 3-5
ezer forintból kijön. Ahol nagyobb a gyepfelület, az természetesen olcsóbb.

Bővülő választék
- A kert akkor tölti be igazán
funkcióját, ha a család minden tagjának örömet szerez.
Van lehetőség benne játékra,
sportra, pihenésre, grillezésre.
Van benne csendes sarok, ahol
napozni, elmélkedni, olvasni
lehet. Fontosak az utak és a
megvilágítás is - vezet végig
egy képzeletbeli kerten Hencz
Helga kertészmérnök.
A kertkultúra fejlődésével
meglódult a dísznövénypiac
is. Néhány év alatt több dísznövényfaj és -fajta került be
az országba, mint előtte ezer
évig. A tavalyi adatok alapján
a jelenleg engedéllyel termesztett faiskolai növényfajok és -fajták száma közel
2500. Mindez a kilencvenes
évek elején kezdődött a fan-

(KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ)

tasztikus és csábító katalógusokkal megjelenő növénycsomagküldő cégek megérkezésével. A csodák ideje azonban
két-három év alatt lejárt. Enynyi időre volt szükség ahhoz,
hogy kiderüljön, a magyarországi klímát nem szeretik az
elsősorban holland és német
faiskolákban termesztett növények. A Nyugat-Európában
kipróbált és használt dísznövények jelentős része egyszerűen nem bírja a nálunk jellemző kemény és száraz teleket, majd a tavaszi kontinentális, szárító hatású szeleket
és nemritkán a nyári aszályt.

A gyepszőnyeg
A fű a klíma miatt nem nálunk a legzöldebb, de mindenki igyekszik a legszebb
gyepet megvalósítani. Ha természetes úton nem megy, marad a gyepszőnyeg, ami nem
olcsó mulatság. A füvesítés
szakemberrel végeztetve 250
forint/négyzetméter. Saját kezűleg még olcsóbb, hiszen a
fűmag már 600-800 forintért

A gazdasági siker receptje
MUNKATÁRSUNKTÓL

Itthon egyre több gazdasággal foglalkozó minőségi szakkönyv, folyóirat, tanulmánykötet
lát napvilágot, ám kevesebb olyan akad,
mely a szakember és a laikus számára egyaránt olvasmányélményt nyújt e száraznak
ítélt területről. Marosán György könyve, A siker receptje közérthető stílusban, komoly tanulságokat szolgáltatva dolgozza fel a 20.
század legnagyobb vállalati sikertörténeteit.
Olvashatunk benne a Ford, a General Motors, a Toyota, a Levi's, az IKEA, a Sony, a
Walt Disney, az Intel, az Apple, a General
Electric, az IBM, a McDonald's, a Wal-Mart
és a Microsoft történeteiről, tudatos, vagy
éppen szerencsés szervezetépítési módszerekről, jókor, jó helyre cseppent információkról, gyors vagy alaposan megfontolt vezetői döntésekről és azok már ismert következményeiről.
A könyv a konkrét történetek mellett azért is

érdekes, mert rávilágít: e vállalatbirodalmak
fejlődése sűrítve tükrözi az elmúlt évszázad
meghatározó gazdasági mozzanatait és a szervezeteket működtető nyers, racionális erőket.
Kifejezi az uralkodó értékrendszert, az életmód
változását, a szükségletek, a fogyasztás fejlődését, de még az emberek viselkedését befolyásoló tényezőket is. A történetekben feltárulnak az alapító és a vállalat sorsának legfontosabb fordulópontjai, a vállalkozásokat ért
kihívások és az ezekre adott válaszok. Minden
egyes történet után a szerző tömören öszszefoglalja a cégre jellemző menedzsmentfogásokat, áttekintést adva a menedzsmenttudomány 20. századi fejlődéséről, nevezetesen a termelés, a marketing, a stratégia és a
nagy méretek menedzsmentjének egymásba
kapaszkodó, művészen profitot termelő építményeiről. Akit érdekel a nagyhallá válás története, annak polcán jó helyen lesz a Siker
receptje.
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Ma már egyre szélesebb a választék. Kertdíszítő elemek sokasága teszi szebbé, hangulatosabbá a kertet. Járólapok, szegélyek, támfalak, virágládák,
térelhatároló vagy árnyékot adó
lugasok, pergolák, kerti bútorok, gyerekjátékok, kerti pavilonok (200-290 ezer Ft), esetleg
gépkocsiszínek (200 ezer Ft) teszik teljessé a kert szolgáltatásait. A legtöbb kertben megjelenik a víz is mint a természet alkotórésze. Sok kerttulajdonos a
kis csobogó vagy tó révén a természet teljességét igyekszik
kertjébe csempészni.
A víz jelenlétét képviseli az
Aquamorf minicsobogó is,
amely 1 db natúr kőből, átfúrva 10-15 cm magassággal, 1
db Micra szivattyúból, 1 db
víztartó tálból, 3 db mini
műnövénypamacsból
állva,
kompletten, működőképesre
szerelve 5650 Ft.
A kerti építmények - csobogók, sziklák, szökőkutak - a dekoratív megjelenésen túl jótékony hatással vannak a levegő
páratartalmára és a tisztaságára is. A víz alatti világítás mint
látványelem pedig a romantikus hangulat megteremtésében jut jelentős szerephez. Egy
5 wattos, 12 voltos pici lámpa
trafóval már 6600 Ft, Sacem 4
típusú lámpa színszűrővel (10
W/12 V) 11 ezer 600 forint. Egy
ultrahangos vízporlasztó trafóval 16 ezer forint.
A kert örök. Lehet neki stílust adni: franciát, angolt, itáliait vagy éppen japánt. Egy
azonban biztos, része az ember életének, ezért érdemes rá
odafigyelni, hogy hosszan tartő örömöt okozzon az egész
családnak.
HELLER LÁSZLÓ

23.

°s&
i

ssssz

WWW.DELMAGYAR.HU

Adók az unióban
sik, hazánk pedig az utolsók között kullog. Az Eurostat, az EU
hivatalos statisztikai hivatala
szerint az uniós tagok és a csatlakozásra várók közül Magyarországon kell a munkáltatóknak a legmagasabb arányban
járulékot fizetniük. A munkavállalók is csak Svédországban
fizetnek többet, mint nálunk. A
nettó átlagbéreket bemutató
táblázatunkból kiderül, hogy
egy görög orvos két-háromszorosát, a tanár és a rendőr kétszeresét keresi annak, amit magyar kollégája, noha az árak körülbelül hasonlóak. Ahol magasabb a személyi jövedelemadó-kulcs, ott a jövedelemhatárok is magasabbak.

Az árakkal már beértük az Európai Unió jó néhány tagállamát, sőt sokszor túl is szárnyaljuk őket. Nem így a bérekkel. Már annyi információnk van az. unióról, hogy milyen változások lesznek, mire
kell felkészülnünk, azzal is
tisztában vagyunk, hogy a
csatlakozás után a bérek nem
változnak. Az okai összetettek,
de jelentős mértékben befolyásolja az, hogy az állami terhek Magyarországon nagyobbak, mint az unió tagországaiban. Több adót és társadalombiztosítást kell fizetniük
a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt.
A tíz tagjelölt ország közül a
legtöbb pénzt Cipruson kere-
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• léagyarorszag

m.

14M«

Kockázati rangsor
LONDON (MTI)

Magyarország a 35. helyről a 34-re csúszott vissza tavasz óta a
brit Euromoney gazdasági folyóirat félévente összeállított globális országkockázati listáján, de a térségbeli EU-tagjelöltek
közül továbbra is csak Szlovénia előzi meg, amely a 28. helyen
áll. Hazánk után a következő térségbeli tagjelölt Csehország,
amely a 37. helyről a 42. helyre csúszott vissza. A 185 országot
rangsoroló listát Luxemburg vezeti, az utolsó három helyen
Afganisztán, Irak és Észak-Korea osztozik.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Nyitra u.

Hirdetóai piacon világelső
mótftavallala!
szegedi irodajaba keres 1 fő

médiamenedzser területi referenst
Csongrád megye területéről.
Feliélelek:
• vidám természet
•k kiváló kommunikációs képesseg
• nagy teherbírás, bátorság
ám/l kínálunk:
't multinacionális vállalat által nyújtott biztos egzisztenciális háttér
•> munkavégzéshez szükséges
eszközök
gyors karrierlehetőség
<• színvonalas képzések.
Várjuk vidám,
dinamikus csoportunkba.
Kézzel írt önéletrajzát az alábbi
címre várjuk:

KI50K0S,
6 7 2 6 Szeged, Fő fasor 1 6 - 2 0 .
A borítékra kórjuk ráírni: , Területi
referens' A pályázatok beérkezésének hatarideje: 2003. 09. 30

T E S C O
Cím: Szeged Nyitra

2. (A Tescóval szemben, a
Tel.: 06-62/541-270

U.

Kibővült

volt Le Scarpe helyén)

várjuk kedves vásárlóinkat!
Női műbőr kabát:

csak

1800 Ft

Női-férfi szobacipő:

850 Ft

FÉRFI, PAMUT SZABADIDŐ-EGYÜTTES

1690 Ft

Az akció szeptember 16-30-ig érvényes!
NYITVA TARTÁS: h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , vas.: zárva
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A PÉNZ BESZÉL

CSAK MINDEN(HUSZONÖTÖDIK.OTTHON VAN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN

HALAK A SZEGEDI VIZEKBE, HÉTMILLIÓÉRT

Túlteljesítették
a telepítési tervet
A Szegedi Hermán Ottó Horgászegyesület az idén 5 millió
500 ezer forint értékben telepített halat a kezelésében
lévő vizekbe, túlteljesítve a
halgazdálkodási tervében foglaltakat. Még az ősszel várhatóan további 2 millió forint
értékű halat helyez ki.
Nagy érdeklődés mellett, gyerekek - a jövő horgászai élénk részvételével négyezer
darab, 3-4 centis ivadékpontyot engedett a Tiszába a szegedi egyesület a „Horgászok a
Tiszáért" halfogó verseny keretében, a minapi halfesztiválon. Az ivadékokat a nevezési
díjak összegéből vásárolták. Az akció jelentősége, hogy
felhívja a figyelmet a Tisza
élővilágának védelmére
mondja Schreiter Tibor ügyvezető alelnök. Most pedig
lássuk, mennyi hal került az
idén eddig az egyesületi vizekbe, s mennyi kerül még! A
téglagyári tavak (Keramit, Tejes, Gumis, Temető-tó), a Fehérpart és Szilvás nevű Tisza-holtágszakaszok, a tápéi
téli kikötő, az Algyői-főcsatorna, s a Sándorfalvi-tó össze-

A haltelepítéseket
bevételekből

Több az építés, mint a javítás

sen mintegy 125 mázsányi
hallal lett gazdagabb. Keszegfélékből 70 mázsa jutott a vizekbe, húszdekástól kétkilósig; pontyból 55 mázsa, ebből
640 kiló kétnyaras volt, a többi azonnal visszafogható háromnyaras;
pontyivadékból
186 ezer darabot telepítettek;
süllőivadékból 15 ezer darab
került ki a számára megfelelő
helyekre; előnevelt süllőből,
csukából 50-50 kilónyi.
- Az egyesület teljesítette a
telepítési tervben vállalt kötelezettségeit, sőt keszegből,
süllőből terven felüli menynyiség jutott a vizekbe - halljuk az ügyvezető alelnöktől.
Hozzáteszi: még az ősszel további 600-800 kiló kétnyaras
és 20-30 mázsányi háromnyaras pontyot vásárolnak; a pontos mennyiség a beszerzési ártól függ. Az egyesület kárász
(nem ezüst-, hanem őshonos
széles kárász!) telepítését is
tervezi - úgy tűnik, sikerül rábukkanni beszerzési helyekre.
A haltelepítésekre, s - az e
rapsicdűs időkben szintén
nem kevéssé fontos - halőrzésre a területi jegyek árából
és az egyéb egyesületi bevételekből származik forrás.
F.CS.

a területi jegyek árából és az egyéb egyesületi
finanszírozzák.
ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

Mindszenten minden önkormányzati bérlakás összkom-

E g y n é g y z e t m é t e r r e j u t ó havi á t i a g l a k b é r e k

fortos, vagy komfortos, ugyanakkor Csongrád és Makó

(Ft/négyzetméter, 2002)

városi tulajdonú lakásainak háromtizede komfort nélküli.
Az egy négyzetméterre jutó átlagos bérleti díj jelentősen
különbözik a megyében: a legtöbbet Mórahalmon kell
fizetni, a legkevesebbet pedig Mindszenten. Előfordul,

I

Apátfalva
Csongrád
Vásárhely

hogy a szükséglakások lakbére magasabb, mint amit más
Kistelek

településen egy komfortos lakás után kérnek.

Kiszombor

A kilencvenes évek lakásprivatizációjában
az
önkormányzati bérlakások jelentős
részét a benne lakók megvásárolták, újak pedig évekig
nem épültek. Ezért az önkormányzati lakások aránya a
legutóbbi két népszámlálás
között, azaz tíz év alatt a megyében 15 százalékról 4 százalékra esett vissza. Mivel a
privatizációban elsősorban a
jobb minőségű lakások keltek
el, a „maradék" főként szociális célokat szolgál, átlagosnál kisebb alapterülettel, szobaszámmal és gyengébb minőséggel - írja dr. Ráczné Sutyinszki Mónika, a Csongrád
megyei Központi Statisztikai
Hivatal közelmúltban megjelent elemzésében.
A megyében a városokon kívül hét községben - Apátfalván, Kiszomboron, Nagylakon, Sándorfalván, Szatymazon, Szegváron és Székkutason - volt a KSH adatfelvételének idején tíznél több önkormányzati bérlakás. Építésükben egyébként 2001 jelentette a mélypontot, amikor
mindössze öt lakás készült el
Csongrád megyében. Ehhez
képest 2002-ben jelentős volt
a növekedés, az űj lakások száma megtízszereződött. A lakások eladásának, illetve megtartásának kérdése elsősorban
a nagyvárosokat érintette, hiszen Szegeden található a megye önkormányzati tulajdonú
bérlakásainak közel háromnegyede, a három legnagyobb

városban - a két megyei jogúban és Szentesen - pedig a
kilenctizede.
Az elmúlt esztendő végén az
önkormányzatok tulajdonában lévő hétezer lakás közel
kilenctizede egy- vagy kétszobás volt, míg háromnál több
szobás csak elvétve fordult elő.
A bérlemények
majdnem
nyolctizede
összkomfortos
vagy komfortos, szúk öt százalékuk félkomfortos, 17 százalékuk pedig komfort nélküli. A
minőségi különbséget jól jellemzi, hogy eközben a megye
teljes lakásállományának közel fele három és többszobás
és csak egytizede komfort nélküli. A komfortosság szempontjából természetesen nagy
a különbség a megye települései között, a falvakban található önkormányzati bérlakások
közül általában több a komfortos, mint a városiaknál. Az
utóbbiak közül kivételt jelent
Mindszent, ahol minden önkormányzati bérlakás összkomfortos, vagy komfortos, de
Mórahalmon is a lakások több
mint kilenctizede tartozik ebbe a két felső kategóriába.
Ugyanakkor Csongrád és Makó városi tulajdonú lakásainak
háromtizede komfort nélküli.
Az önkormányzati lakásépítések fellendülését tükrözi,
hogy évek óta először tavaly
haladta meg a lakásépítésre
kifizetett összeg nagysága a
lakóházjavításra, fenntartásra
költött ráfordításokat.
A „lakásszektor" bevételei-

Szentes

Összkomfortos lakás

nek egy része a lakások és
egyéb helyiségek bérleti díjából, másik része az ingatlanértékesítésekből származik. A beszedett bérleti díjak
2002-ben
háromtized-héttized arányban oszlottak meg a
lakás és nem lakás céljára
szolgáló bérlemények között,
és a megyében meghaladták a
1,5 milliárd forintot. A gazdálkodást nehezíti, hogy jelentős a felhalmozódott lakbérhátralék, ami tavaly meghaladta a befizetett bérleti díjak egytizedét. A bevételek
majdnem hattizede vállalkozásoktól, gazdálkodó szervezetektől, bő négytizede a lakosságtól származott.
A különböző komfortfoko-

Komfort nélküli lakás

zatú lakások egy négyzetméterre jutó átíagos bérleti díja
jelentősen eltér a megye településein: a legtöbbet Mórahalmon kell fizetni, a legkevesebbet pedig Mindszenten. A különbségre jellemző,
hogy az előbbi városban a
szükséglakások négyzetméterenkénti átlagos lakbére magasabb, mint amit az utóbbiban egy komfortos lakás
után kell fizetni. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjában is nagy eltérés mutatkozik: a megyére átíagosan jellemző 469 forintos négyzetméterenkénti bérleti díjnak
egyes községekben még a tizedét sem kell fizetni.
K.A.
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KAMARAI HÍREK
Afaaktualitások

tember 30-i következő klubnapját 14 órától,
Támogatások az áfában és aktuális áfakérdések melyen bemutatásra kerül a Kamarai Kedvezcímmel a kamara tájékoztató rendezvényt szer- mény Rendszer (KKR) internetes felülete, valavez szeptember 25-én, csütörtökön, 9 órai kez- mint a Dél-alföldi Regionális Információs Közdettel Szegeden, a CSMKIK II. emeleti rendez- pont (DARIK) portál, melyen valamennyi kamarai tagvállalat megtalálhatja magát.
vénytermében.
A rendezvény vendége Lakatos István, az InforElőadó: dr. Naffl Péter, az. APEH megyei igazgamatikai és Hírközlési Minisztérium IT Kht. retóságánakjogi osztályvezetője. Részvételi díj kagionális irodavezetője. Jöjjön el Ön is, hozza el
marai tagoknak 3600 Ft + áfa, másoknak 7200
WEBCÍMET a rendezvényre és látogasson el a
Ft + áfa személyenként.
www.darik.hu regionális portálra!

Esettanulmány a regionális és a térSzerezzen mesterlevelet
ségi lapkiadás fejlődéséről
az EU-csadakozás előtt!
Várunk minden érdeklődőt a CSMKIK Kom-

munikációs és Reklámklub következő szakmai A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht.
délutánjára, melyet szeptember 25-én, csütör- mestervizsga-előkészítő tanfolyamot indít a
és
tökön, 14 órai kezdettel tartunk a Novotel Sze- következő szakmákban: gázvezetékkészülékszerelő,
karosszérialakatos,
vízvezegedben.
A klubdélután vendége Hatházi Péter, az Axel ték- és központifűtés-szerelő, pék, kőműves,
Springer Magyarország Kft. Vasárnap reggel villanyszerelő, kozmetikus. Továbbá váijuk a
lapigazgatója, aki egy esettanulmányt fog be- jelentkezőket a következő szakmákban is:
mutatni az érdeklődőknek a regionális és a tér- autószerelő, autóvillamossági szerelő, asztalos,
cukrász, fodrász, női szabó.
ségi lapkiadás fejlődéséről.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési táAdjon kedvezményt termékeiből
mogatást igényelhetnek a munkaügyi központ
kirendeltségeinél. Bővebb információ kérhető
és szolgáltatásaiból a Kamarai
a 62/486-987/182-es telefonszámon.

Kedvezmény Rendszerben

A CSMKIK Informatikai és Logisztikai Klubja a
Csongrád Megyei IR Intelligens Régió® Üzleti
Kommunikációs Kft.-vel közösen tartja szep-

Rendezvényeinkről hétjen bővebb információt
kamaránk
ügyfélszolgálatán,
a 62/486-987-es
telefonszámon!

Pénzt várunk a csatlakozástól
Az európai uniós pályázatok első leglényegesebb eleme a tartalom megfelelő bemutatása,
melynél elengedhetetlen az európai dimenzió
vázolása.
Ezen elemek betartása esetén cserébe kellemes
költségelszámolási paramétereket és egyszerűbb formai követelményeket támasztanak a
pályázat kiírói. Nincs szükség az igazolások
tömkelegére, például nem kérnek APEH- vagy
tb-igazolást és az aláírási címpéldányt is mellőzhetjük, helyette a felelős gazdasági vezető
aláírása elegendő.
A pályázati lehetőségek kiválasztásakor, alaposan át kell rágnunk magunkat a pályázat
tárgyán. Ezt mindig pontos és tömören megfogalmazott feltételekkel a pályázat kiírásában
megtalálhatjuk.
Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy hány
országból, mennyi partner bevonása szükséges
és mekkora a támogatás mértéke. Általában
elmondható, hogy 35-100 százalék között változik az elnyerhető támogatás mértéke, 40
százalékos előlegfizetési lehetőséggel.
Általában a nagyobb volumenű projektek
előnyt élveznek, ami az uniós pályázati monitoringrendszerrel magyarázható, amely egy
költséges életciklusa a pályázatnak. így javasolni tudom, hogy a költségvetés készítésekor ne legyünk szerények, de ne ezen a
pályázaton akarjunk milliomosok lenni.
Törekedjünk az európai dimenzió bemutatására, amennyiben lehetséges, mivel az

EU-s pályázatokra jellemző, hogy azok, amelyek a megvalósításkor nemcsak a pályázó
szűkebb hazájában, hanem az unióban is hoznak valami űjat, előnyt élveznek az elbírálásban. Fontos kitérni az EU-szintű hozzáadott
érték kifejtésére, a projektmenedzsment részletes bemutatására és az uniós politikai irányelveknek való megfeleltetésre.
A pályázati anyag egy-egy fejezete 2-3 oldal
terjedelmű, így maximum 20-30 oldal hosszú
pályázatunk lesz. Ez ellenben tömör szakmai
anyag kell hogy legyen.
Ügyeljünk a kiírásban szereplő formai követelményekre, mivel hiánypótlási lehetőségünk
nincs, és kizáró ok lehet a nem megfelelés.
Jelenleg a pályázatok hivatalos nyelve az EU
hivatalos nyelveinek bármelyike. Magyarországról leggyakrabban angol nyelven szokták
beadni a pályázatokat. A megkötés 2004 májusában a teljes körű taggá válás pillanatában
megszűnik és magyar nyelven is beadható lesz.
A pályázatírás során figyeljünk arra, hogy a
bírálók szempontjait is építsük be. A bírálói
szempontok az esetek többségében részét képezik a pályázati anyagnak, ellenkező esetben
érdemes tanácsadó véleményét kikérni.
Mindig hagyjunk kellő időt a megírt pályázat
átolvasására, esetíeg szakértővel történő véleményeztetésre.
A cikksorozat következő részében a honnan
és kivel kérdésre fogjuk megkeresni a választ.
További információ kérhető: euconsult@axelero.hu
GÖNCZI ZSOLT EU- ÉS PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ
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1

M MŰKÖDŐ hálózattal rendelkező társkereső klub, és
társ- és házasságközvetítésben szívesen dolgozó,
kiemelkedő beleérző képességgel rendelkező, egyéni/
társas vállalkozó partnerekel
keres. Számítógép- és internet-hozzáférés szükséges. Telefon: 06-27/501740, 06-20/251-02-63. Email: info@sissy.hu. (25191729)

Albérletet keres

2

M PÉKSÉGBE (érti segédmunkást felveszek. 40 éves
korig.
06-20-9-580-151,
Szeged. (25191798)
M SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL
rendelkező munkatársak jelentkezését várjuk Szeged
és környékéről. Fizetés:
20.000 Ft/hét + üzemanyagtérítés.
Érdeklődni
munkaidőben 30/209-1682es telefonon, Békéscsaba.
(25191726)

M TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-7430. (25090599)
M TERÜLETI képviselőket
keres ásványvizet forgalmazó cég, 06-20/355-1069.
(Szeged). (25291983)

A l b é r l e t e t kínál

• SZEGEDEN, Rigó utcában Belvároshoz közeli, II.
emeleti, új, üres, 3 szobás
lakás hosszú távra, garázs
zsal kiadó 06-30/3307-465.
(25089904)

2

Állást kínál

• A DK. Waltner Károly Otthon (Szeged, Agyagos u.
45.) felvételre keres szociális ápoló-gondozót. Érd.:
62—480-780/13
mellék.
(25191695)

M VAGYONVÉDELMI kft jó
állóképességgel rendelkező
vagyonőröket keres főállású,
makói munkára. Jelentkezni: 62—489-269, h.-p.: 8-14
óráig,
06-70-318-98-28.
(26191819)
M VÍZKÚTFÚRÁSBAN jártas, gyakorlattal és szaktudással rendelkező szakembert,
fúrómestert vidéki
munkára felveszünk. Rövid,
fényképes önéletrajzát a
6701 Szeged, Pf. 2014.
postacímre kérjük leadni.
Jelige: Jó kereseti lehetőség. (25191760)
A Délmagyarország
napilap kézbesítésére

KÉZBESÍTŐT
KERESÜNK

• A SZEGEDI Sütödék Kft.
felvételre keres 1 tó gépkocsivezetőt. C kat. hivatásos
jogosítvány és árufuvarozói
tanfolyammal
rendelkező,
valamint áruterítól ismerettel
szegedi lakos jelentkezését
várjuk Szeged, Kenyérgyári
út 1. szám. Tel.: 62-488388. (25191756)
• ALUMÍNIUM nyílászáró
gyártásában jártas munkatársakat és szerkezeti laka
tosokat felveszünk. Érd.:
30-92-82-500, Tóth József
(25191320)

Tiszasziget területére.
Jelentkezés
a megjelenés napján
9-11 óra között, személyesen
Györki Zsoltnál,
Szeged, Stefánia 10. szám
alatt.

3

Autó

M AUTÓÁTÍRÁS, biztosításkötés. Szeged, Gyöngyvirág
u. 14/B, GAFIB Bt. 06-30/
287-5458. (24988500)

m EGY mellékállás fehérnemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon alapkollekciónkból Kereset: 30-50.000 Ft/
hó. Érd.: 06-25/522-885,
25/522-886. (25191521)

M EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermóbil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410 (24887927)

M EURÓPA márkavezető
művész-, modell- és rendezvényügynöksége keres
művészeket minden ágazatból, modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket is),
statisztákat, stb 62/407994. (25089611)

M ANTIK BÚTOROK; RE
GISÉGEK; HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24888000)

M INGATLANKÖZVETÍTŐ,
forgalmazó, értékbecslő, és
társasházkezelő,
valamint
emelt szintű szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző
OKJ szakképzést indít a
Krúdy Oktatási Központ.
Tel.: 1-266-1067, 30-9518061,
06-30—434— f 350,
www.krudy.org. (25191600)
M NORVÉGIAI olajfúrószigetre. építőiparba folyamatosan várunk jelentkezőket
(éves munkák). 06-30/4308127. Budapest. (25191654)

NONSTOP

4

Bútor

M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. 62-489603. (24887798)

Konyhabútor
• Stúdió

e BOSCH
SIEMENS

beépíthető
készülékek j
akciója!

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
62/542-470

Autó

6 7 2 4 Szegeti,
A CAR
Kossuth L. sgt. 4 5 .
Telefon: 62-423-687. www.reetecqr.sxeged.h

ŐSZI-TÉLI

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti díjából.
S^MlLmiffuXSGSe '
il© (Mraa®©(B©2 s í

MEEIS

Gratulálunk

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

is)

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u
• ANTIK bútorok, régiségek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24887713)
5

14

(25191678)

ÚJSZERŰ GÉPEK

Egészségügy

25 db 1 , 5 1

Komatsu. Toyota

3 db 1 , 8 1

Komatsu
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10 db 2 1

Komatsu. Toyota

9 db 2 . 5 1

Toyota. Hyster

5

4db3t

Linde. Hyster

|

1 db A t

Still

'

TOTÁL SZERVIZ KFT.

M SZEGEDI gyermekorvosi
körzet praxisjoga eladó.
06-20/541-7999. (25191866)
6

M ÚJSZENTIVANI, kétlakásos, igényes magánház
parkosított udvarral, 3 garázzsal eladó. Irányár: 23 M
Ft. Érd.: 06-70/314-10-28.

Haszonjármű

TARGONCAELADÁS

• CANDIDIASIS (gombafertőzés) kivizsgálása, alternatív terápiája, Szegeden
"Édenkert
Gyógyközpontban" 62-431-422. (25090595)

Hódmezővásárhely. Szt István tér 9..
Tel: 62/222-U6

15

Egyéb

H á z t a r t á s i gép

M MOSÓGÉP (Vjatka 12)
elöltöltős, jól működő, jó állapotban lévő eladó. Érd.:
06-30/218-1111 (Szeged)

ZMTSZELVENYEK

(25191836)

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBHI 1 6 J á r m ű a l k a t r é s z

MÉRETRE VÁGVA IS I

3 62/541-770

i ("I^Ä;1:
7 Elektronika
M MŰSZAKI cikkek felvásárlása. "BÉTA" Szeged,
Szilágyi u. 2., 62/424-175.

8

Építőanyag

M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62471-882, 06-20/3345-171,
Szeged. (25089710)
9

Földterület

M SZÁNTÓFÖLD (2,4 és 1,8
ha) eladó Feketehalmon.
06-30/431-78-05. (25191095)
Garázs

M GARÁZS, utcai bejárattal,
14 nm-es a Háló u. 1-ben
eladó. 20-37-76-730. Szeged. (25191345)
1 1

Gépjárművezető-képzés

M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24887970)
M KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 62/492682. OKÉV: 06-0122-03.

Növény

M FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek. Megtervezzük,
beültetjük. Újszeged, Derkovits 53. 62/431-705, 0630/915-23-73. (25090399)
M KERTÉPÍTÉS! Különlegesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola Szeged-Szőreg, Magyar u. 214. Tel.:
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor!
(24685501)

MOSZLOPOS tuják,
gömbtuják, díszfák és botanikai ritkaságok széles választéka. Egyes növények
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(24988288)

Szegedi Sütödék Kit.
6725 Szeged,
Kenyérgyári út 1. sz.
alatt lévő telephelyén
raktárkiárusításra
kerül sor, ahol gyári
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Nysa, Robur, IFA
alkatrészeket E

M ANTIK BÚTOROK, FESTMÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62-315322, 30-9558-979. (24888011)

lehet megvásárolni, e

(25191835)

Érdeklődni lehet:
munkanapokon 8 - 1 4 óra közölt
a 62/468-388/23 telefonszámon.

1 7

Könyv

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315-

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS
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M RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(23976952)

M HÓEKE vásár! Három
típusban, traktorra előrehátra szerelhetően. 06-70/
311-95-38 (24989279)

-O

13

Hagyaték

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24888010)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(24887715)

H MÓRAHALOM belterületén ház eladó. Harminc
éve épült, összkőzműves,
1500 nm telek, 110 nm
lakóterület, gazdasági helyiségek 06-20-9414-920
(24886719)

M SZEGEDEN vagy 20 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012, Soltíné. (25090139)
M ÓCSÁN kúria 50 éves,
400 négyszögöles, kétgenerációs ház 30 000.000-ért
eladó. Parkosított, csatorna, víz, gáz bevezetve. 0620-9422-070. (25191081)

Számítógép helyszíni
Javítása 9 - 1 4 éráig.
Professzionális szinten, igény szerinti használt,
új alkatrészekkel. HÍVÁSRA HÁZHOZ HEGYEK.

06-10/510-6419.

M REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása. 62-449029,
06-70-311-79-15.
(25089605)
• ÜVEGEZÉS, képkeretezés SZILÁNK* Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555.

25

Tanfolyam

M ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál, szeptember 22-től és 27-től!
www.sterllnghouse.hu.
Tájékoztatás és Időpontegyeztetés:
62-424-766,
30-359-33-39.
(Szeged).
(25191828)

24

Szolgáltatás

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24887787)

M AKCIÓS járda-, kapubejáró-aszfaltozás. 06-30/
M AKCIÓS Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)

M ANGOL/NÉMET, beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
kezdőtől felsőfokig, vizsgáztatással. Bábel Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2. 62-437522. (25191720)

M FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u. 17-19. e-mail:
co-repeta@freemai l. hu
(25191871)

M LAKBERENDEZŐ-TANFOLYAM indul szeptemberben. Kurzus Bt. OKÉV: 060090-02. Felvilágosítás: 62/
442-694. (25191200)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0630-9457-577, 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792) M SZÁMÍTÁSTECHNIKA
M FESTMÉNYEK restaurá- TANFOLYAMOK a Merlin
lását, tisztítását vállalom. Stúdiónál! 350 Ft/óra. Érd.:
06-20/394-5360, Szeged. 62-424-314, 30/907-3654.
06-0220-02. (25191830)
(25191843)

Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.
ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: www.tanulok.hu
Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 0 5 . 9 - 1 6 óráig.
Akkreditációs lajstromszám:
0010,
OKÉV nyilvántartási szám: 070065-02.
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Téglaépítésü lakás

M BELVÁROSBAN Szent
István tér 2. sz. allatti, ÚJ,
EXKLUZÍV TÁRSASHÁZBAN |ó fekvésű, II. emeleti,
80 nm-es lakás 90%-os
készültségben eladó, garázs is eladó. 20/9460-083.
(25291920)

M SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné, 30-406-8012. (24989200)

2 7

Üzlethelyiség

MBELVÁROSBAN Szent
István tér 2. sz. allatti, ÚJ,
EXKLUZÍV TÁRSASHÁZBAN földszinti, 35 nm-es
üzlet kulcsrakészen eladó.
20/9460-083. (25291916)
M HEAVYTEX Ipari Park Iroda házban 13-1800 m!
irodák bérelhetők, illetve
különálló albetétként megvásárolhatók vagy lízingelhetek. Tel.: 06-30-2740573,
indotek@lndotek.hu

2003. szeptember 27-én és 28-án, 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 között:
• SZIKSÓSON
• TÁPÉN

• Gyálaréten
• Tompaszigeten
• Újszegeden
Kérjük, segítse elő a leolvasást a fent jelzett időpontban
a kiskertjében való tartózkodással, valamint az utcanév,
házszám és a helyrajzi szám jól látható kitűzésével.

CO
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Számítástechnika

M REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 62-555-796,
06-30-271-9697. (24887849)

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- Marketing- és
reklámmenedzser
- Marketing- és
reklámügyintéző
- Idegenforgalmi
menedzser
- Idegenforgalmi
ügyintéző
- Irodavezető

• Klebelsbergtelepen (Hattyas)

Közlemény

A Szegedi Vízmű Rt. ivóvízhálózat-öblltési munkákat végez
2003. SZEPTEMBER 23. SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT SZEGEDEN,
SZIKSÓSFÜRDŐ-SUBASA-KISKUNDOROZSMA TERÜLETÉN.
Az öblftósi időszakokban (munkanapokon 8-14 óra kőzött), a megjelölt
területeken átmeneti nyomáscsökkenésre kell felkészülni. Az öblítés
következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra
alkalmas, azonban javasoljuk, hogy reggel 8 óráig vételezzenek
szükségleteiknek megfelelően Ivóvizet. A vezetékhálózat tisztításának
befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban
megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek Intézményi és Ipari
fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő
háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet
fordítsanak.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
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• LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén Is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 30-6304690. (Szeged) (24989011)

fOVÁIIKÉPZÓ KFT
CSONOKÁD MEOTEI KÉPVISELETE

2 0 0 3 . október 4-én és 5-én, 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 között

M BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-0474. (25190788)
M FÖLDEÁKON családi ház
eladó. 06-20/5601-554, 0630/858-7355. (25090560)

M RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre Is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24887657)

(24887979)

A Szegedi Vízmű Rt. vízmérő-leolvasást végez a kiskertekben.

1 9 Magánház
1 2 Gép, s z e r s z á m

505-9040. (25191264)

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

Kiskerttulajdonosok, figyelem!

Közlemény

M A VAM- és Pénzügyőrség birtokába került, értékesíthetővé vált gépjárművek
és egyéb áruk árverése
2003. október 6-án és 9-én
lesz az Elcometal Kft. Szeged, Hattyas sor 10. sz.
alatti telephelyén. Az árverésre kerülő gépjárművek és
egyéb áruk az árverés napján 8 és 10 óra között tekinthetők meg. A gépjárműárverés 10 órakor, az
egyéb áru árverése 12 órakor kezdődik. Árverésre kerül 50-60 db vegyes típusú
gépjármű és egyéb áruféleségek. Tel.: 62/444-839,
10-15 óráig. (25191839)

M HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan kiszállással. 62-249-296, 62247-269, 30-375-5419, 70-

468-4984. (25090707)

Régiségek

322. (24888009)
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A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádi«, Kárász u. S. 06-20/321-4489

(25191549)

18

Mártélyra,
PÁNCZÉL LAJOSNAK
és BREZOVAI
JULIANNÁNAK
25. házassági
évfordulójuk alkalmából
nagyon sok boldogságot
és szeretetet kíván
Pánczél mama
és élettársa: László

(üzenetrögzítő

Apróbörze

10

M PÉKSÉGBE szakképzett
női-férfi péket felveszek.
20-9-580-151.
(Szeged).
(25191797)
3
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Amennyiben az előre kiértesített időpontban mégsem tud
a kiskert tulajdonosa a fogyasztóhelyen tartózkodni,
a Szegedi Vízmű Rt. lehetőséget biztosít a vízmérőállás
közlésére a leolvasást követő 8 napon belül az alábbi
módokon:
• vízmérőóra-állás bejelentésére szolgáló 0 6 - 8 0 / 8 2 2 - 4 4 4
zöldszámon;
• a 6 2 / 4 5 0 - 4 3 0 ügyfélszolgálati telefonszámon;
• postai levelezőlapon;
• a www.szegedivizmu.hu honlapon;
• személyesen az ügyfélszolgálati irodában.
Sikertelen leolvasás, ¡11. adatszolgáltatás hiányában
a fogyasztó helyre az előző időszakok felhasználásának
figyelembevételével becslés alapján állítunk ki számlát.
Együttműködésüket köszönjük!
Szegedi V í z m ű Rt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
Tel.: 6 2 / 5 5 - 8 8 - 5 5
Fax: 62/55-88-00
e-mail: vizmu@szegedivlzmu.hu

S Z F . C K D I VIZ Ml
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KEDD, 2003. SZEPTEMBER 23.

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PONT
O
SZÍNHÁZ

IATE-KLUB
Este 8 óra: Fabnd Garua Merquez:
Szerelmes számvetés egy ülő férfi
eiótt — monodráma.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. 3, fél 6 és este 8 óta: A Karibtenger kalózai. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, este fél 7 és
háromnegyed 9 óra: Erőszakos világ
- Vízió szavak nélkül. Színes
amerikai film
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. háromnegyed 4 óra: A Szent
Lőrinc folyó lazacai. Színes magyar
hlm; du. 6 és este fél 9 óra: Margit
királyné. Színes francia film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Túzvirá&ik. Színes japán
film; este 7 óra: Bábok. Színes japán
film; este 9 óra: Lakótársat
keresünk. Színes francia film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbáá: 14.45 óra. A fülke: 20.30
óra. Miről álmodik a lány: 16.30,
18.30 óra. Terminátor 3: 13.15,
15.15, 17.45, 20 óra. Mindenóó:
13.30, 15.45, 18,20.15 óra. Doktor
Szöszi 2- 13.45, 15.30, 17.30, 19.45
óa.TbmbRaider2: 15, 17.15,
19.30 óra. Rettegés háza: 14, 18.15,
20.30 óra Oviapu: 16, 20.30 óra. A
Karib-tenger kokszai: 14, 16.45,
19.30 óra Segítség hal lettem: 14.30,
16.15, 18 óra. A sorsdöntő nyár 17
óra. Áz igazság órája: 14.15, 19óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: 73
-Agppek lázadása. Színes, m. b.
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Robbanásig feltöltve.
Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Chadte angyalai: teljes
gázzal. Színes, m. b. amerikai film;

este 8 óra: Merülés a félelembe.
Színes, amerikai krimi.
KÖZÉI FT
SZEGED
A Szegedi Akadémiai Bizottság
székházában (Somogyi u. 7.) du. 1
órakor
Micro- and Nanostructurcd Metals
and Insulatois on Suríaces: Near
Fiekl and Confocal Microscopy —
prof. dt Othmar Marti előadása;
du. 2 órakor
The Importance of Witer Quality in
Mineral Processing Opcrations
címmel prof. dl George Lcvay tart
előadást.
Közéleti Kávéház rendezvénye du.
6 órakor a városháza házasságkötő
termében: Villámot szór a festett
ég... Az esten dak>k hangzanak el
világhírű musicclckből (Jézus
Krisztus szupersztár; Az operaház
fantomja, Elizabeth...) Vfcndég:
Ragárry Zoltán. Közreműködik
Nagy Lóránt főiskolai hallgató.
A Hdesz-MPSZ-székház közösségi
nagytermében (Victor Hugó u. 5.)
du. 6 órakor
a Konzervatív Esték nyitó
rendezvényén
dt Ffctó Ferenccel több évtizedes
életútjáról Kohári Nándor képviselő
A Bartók Béla Művelődési
Központban este 7 órakor
Szegedi Szalon: Szeged a
szegedieknek címmel, a város 15
éves folyóiratáról Tandi Lajos, a
Szeged folyóirat főszerkesztője tart
előadást. Áz est házigazdái: Koczor
György Ybl-díjas építész és Sándor
János kétszeres Jászai-díjas rendező,
Érdemes Művész.
>

A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) este 7
órakor
Lélektől lélekig címmel, Tóth Árpád
halálának 75. évfordukrja tiszteletére
irodalmi est Közreműködnek Babos
Ágnes, Kiss Ernő, Németh János,
Tatár Attiláné, Tegzes Miklós, Tóth
Krisztina (vers, próza), Altoijay
Tamás, Szahadyné Békési Magdolna
(ének), Ludmány Sebestyén
(gordonka),
Dombiné Kemény Erzsébet
zongora.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt
Lőrinczy Judit amatőr festő
kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 28-áig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10-tól 18 óráig
A fídesz-MPSZ Szabad Tér kiállító
termében (Victor Hugó a 5.)
megnyílt:
de Gsiky László Guinness-rekorder
szobrász, dt Udvardy Csaba
festőművész és TÓNIÓ
karikaturista munkáiból a kiállítás.
Megtekinthető október 12-éig
hétköznapokon 10-től 17 óráig
A Bartók Béla Művelődési Központ
B galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
a 45 éves Lajos Sándor fotóklub
kiállítása. Megtekinthető október
10-éig hétköznap 10-tól 18 óráig
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.),
emlékkiállítást renefez Szőri József
(1878-1914) festőművész
születésének 125. évfordulója
tiszteletére. Ez alkalommal
szeretnének olyan Szörifestményeket is bemutatni, melyek
magángyűjtők tulajdonában vannak.
A művelődési ház ezért kéri a Szorifestménnyel rendelkező
magángyűjtőket, hogy képeikkel
vegyenek részt az emlékkiállításon.
Jelentkezni a 432-578-as
telefonszámon, vagy a
bsmh@freemail.hu e-mailon lehet.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket délelőtt 10-tól délután
6óráig
A szegedi új zsinagóga délelőtt 10tól 12-ig és déhitán 1-től 5 óráig
várja látogatóit.
VÁSÁRHELY
Kopáncsi tanyamúzeum
Állandó kiállítás: élet a tanyán.
Nyitva: délután 1-töl 5 óráig

-

DUNA
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 9.00
Riporter kerestetik 10.00 Önök kérték! Kívánságműsor (ism.) 10.55 ÚjZéland természeti világa Japán természetfilm-sorozat, 4. A tengeri madarak paradicsoma 11.25 Élet a
Nagy-korallgáton Japán természetfilm 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink
13.10 Cook kapitány Angol-ausztrál
kalandfilmsorozat, 6. (ism.) |16|
14.05 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 14.30 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Sorstársak Rehabilitációs magazin 15.25 Kedvenc állatom Francia gyermekfilmsorozat.
Jeremiah és a bölény (ism.) 15.45
Androméda Amerikai sci-fi sorozat,
19. A fenevad gyomrában (ism.| [16]
16.30 Ige és ember Papp Béla testamentuma 16.50 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus
krónika 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor (16| 18.00
Híradó. Gazdasági híradó. Időjárásjelentés. Körzeti híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra
- az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 10.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
a világ" Szenes Iván írta
(ism.)
21.05 EuroParty
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.30 Keleti kapuk Oroszország
ILI. A Panoráma
különkiadása [16]
23.00 Panoráma |16]
23.35 Hamre asszonya
Dán film |18|
1.00 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon!
6.30 (ó reggelt, Magyarország! 7.15
Laza© Szórakoztató, vidám reggeli
csevej 9.00 Stahl konyhája 9.10 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra
nyereményekkel 9.40 Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 15. 10.40
Teleshop 11.35 Bébilesen Amerikai
vígjátéksorozat [12| 12.05 Játszd újra
az életed! Amerikai filmsorozat, 6. A
gát, amely köztünk van [12| 12.55
Édentől keletre 2. Amerikai filmdráma 14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie - Majom a
családban Német családi kalandfilmsorozat, 28. Charlie, a berepülőpilóta
16.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 173. 16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow (12) 17.30 Betty, a
csúnya lány Kolumbiai filmsorozat,
154. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
[12]

r

„

19.45 A Nagy O - The Bachelor
Romantikus mese
valós szereplőkkel [12]
20.55 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat [12]
21.15 Kíméletlen vadászok
Amerikai akciófilm (16)
Közben: kenósorsolás
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Propaganda
Kulturális magazin
0.30 Magyar film
2.40 Aktív
A TV 2 magazinja |ism.|

jr

ERTEKES PHILIPS
AJANDEKOKAT
SORSOLUNK KI

(12)

3.20 Vers éjfél után
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 8. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.05 Fókusz-portré (ism.)
[12] 13.35 Játékzóna Játék 14.25
Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
15.20 A hét mesterlövész Amerikai
rész,
westernsorozat. A tárgyalás 16.15
előfizetéssel
rendelkezik*
Testpercek Fitnesz Norbival 16.25
Balázs - A szembesítőshow |12|
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
112] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
ILIPS CD-s rádió magnó
magazin ]12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
2167-2168.
21.00 Szupermozi: Con Train A fegyencvonat
10 db PHILIPS ébresztői rádió
Amerikai akciófilm |12|
22.45 XXI. század [12]
23.10 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
23.20 Híradó - Késő esti kiadás
23.25 Sportklub
23.35 Művészbejáró:
Fekete vidék
Amerikai film [16]
I at i t t k M
és «érasrészakta tudjuk klztosftaal: Algyő. Apáitalva. Bakid. Balástya. Béketelep, Botdány. Csanádpalota.
1.45 Fókusz Közszolgálati
Csongtf. Des*. Donusrtk. fonástajt. FdkMk. Gyátartl KletetetiergWep. Hóitiie/dvásártiety. Nskundnoama. Kislelek. Kisannbor. Kdvegy. Makó. Maroslele, Szentmihály. Mindszent,
Mórahatam. ÚBkMk. haflMsp, Make. KecskésfeMn-Mep.Sándntaka. Stalymar. Saged. Sanies. Stftag. Tápé, Cillés. Zákánystdk, Zsombd Külterületre vasárnap nem kfctesftink magazin (ism.) [12]

előfizetőink
kozott.

Â sorsoláson minden előfizetőnk
részt
zU oktékerre érvényes

PHILIPS

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 Szörényi
Szabolcs forgalmista birodalma Portréfilm 9.05 Váltó 9.35 Oldás és kötés
Magyar játékfilm 11.10 Talentum
11.40 Hungarorama 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.30 Élő egyház
Vallási híradó 13.00 Viaszfigurák és
gondolatok 13.10 Hajsza a föld alatt
Ámerikai játékfilm 14.50 Magyar
gyárak a millennium korában 15.15
Eurázsiái kalandozások 16.20 Öt órai
zene 16.25 Diákcsemege 16.55
Klipsz Könnyűzenei műsor 17.25
„Halak, vizek" 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 A szemtanú
19.00 Égtájak
Határon túli magazin
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia,
sport
20.30 A képírástudó felelőssége
Magyar játékfilm
22.05 Bartók Béla:
Az éjszaka zenéje
Magyar dokumentumfilm
22.15 Gong Kulturális hetilap 22.55
Nézz előre haraggal!
Román játékfilm
0.10 Ferenczi György és
a Hcrfli Davidson
0.25 \fers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.05 A szárnyas ügynök
Magyar játékfilm
2.20 Gong Kulturális hetilap
3.00 Ezer év szentjei
Kassai vértanú
3.30 Anziksz
3.45 Emlékképek - Régi híradók

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.00 Napnyugta 18.35 Telesport Olimpiai
magazin
19.45 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin határon
innen és túl
22.00 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 11.
[16|

22.55 Záróra
0.00 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat 11. rész [16] 0.55 Ablak-praktikus 1.20 Panoráma ]16]
1.50 Úton Európa-magazin 2.20
Sorstársak Rehabilitációs magazin
2.50 Hamre asszonya Dán film |18]
4.20 Telesport Olimpiai magazin
SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő
válogatás (ism.) 8.00 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: egészség és pihenés (h) 15.30
Vásárlási .műsorablak (h) 16.00
Egészségmagazin
(h)
16.30
Dokumentum műhely: a pécsi sör
|h). 17.00 Pénzháló - országismereti
játék - élő közvetítés 17.30 Kimba
(h) 18.00 UNI-JÓ - az EU története,
7. 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 Sóstói
fieszta. Könnyűzenei gála 22.00
Híradó (ism.) 22.30 Képújság

Kimba 11.30 Vásárlási műsorablak
12.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék (élő közvetítés)
17.30 Kimba 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Szerencsy fel!
Rajzfilmsorozat 18.30 Fókusz:
Makón forgatott az MTv 1 főtér
stábja 19.00 Híradó, Kalendárium
19.30 Az Európai Unió és a munka
világa, 9. rész 20.00 Szentföldi szent
helyek üzenete: Újszövetség, 11.
rész 20.30 Nyitott világ: egészség és
pihenés 21.00 Sóstói fieszta.
Könnyűzenei gála 22.00 Bence-show
22.30 Az Európai Unió és a munka
világa, 10. rész 23.00 Dokumentum
Műhely: A pécsi sör 23.30 Vásárlási
műsorablak

• TV
vÁsÁjtHan vÁ»osj mviaó
16.00 Ötlet kiállítás 17.00 Fecsegő
tipegők 17.30 Híradó 17.45 Nap
kérdése 18.00 Vásárhelyi magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése
20.20 Egy maréknyi dollár.
Amerikai film 22.00 Híradó 22.15
Nap kérdése 22.20 Barokk est 0.00
Képújság

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30ig 93,lMhz 66,29 Mhz 6.00
Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4^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

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

miéKm
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazin műsor, téma: a Rádió 7
helyismereti köre az iskolarendszerről. Vendégek: Herczeg Mihály és Szigeti János
helytörténész 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 16.00 Nói magazin 20.15 Kvízválasztó, 23.00tól hírek, reggel 5 óráig zenei
válogatás

A nap filmje
TV 2
0.30 Szupermozi:
Magyar film
M u s i c Box
magyar-amerikai
dráma

2 2 . 0 0 - 1 8 . 5 5 Hangos képújság
7 . 3 0 - 8 . 3 0 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

©

(a Telin tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10
Mese 19.30 Közérzet 22.00 Szeged
hírek (ism.)

M

A

K

Ó

6.00 Szentföldi szent helyek
üzenete: Újszövetség, 11. rész 6.30
Nyitott világ: egészség és pihenés
7.00 A hétfői kézilabda-mérkőzés
(ism.) 8.00 Hétfői híradó (ism.) 8.30
Kimba 9.00 Erdészcsillag. Erdészeti
magazin 9.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 8. rész 10.00 Príma
torna 10.30 Ottó Mobil 11.00

Fsz.: Caspar Van Dien,
Françoise Robertson
Arany Medve-díjas film!
Michael J. László amerikai állampolgár. Felesége halála
után egyedül nevelte fel lányát és fiát. Több mint 40
év után azonban a különleges
ügyek osztálya azzal vádolja,
hogy háborús bűnös. Kegyetlen, szörnyű tetteit 1944-45ben Magyarországon követte
el, zsidók százai ellen. A magyar állam nemcsak bizonyítékokat, de tanúkat is szolgáltat.
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Huszonkilenc dobogós helyet nyertek a WTF teakwon-dósok

Négy diákolimpiai arany
A Hódtói Sportcsarnokban rendezték a IV. országos diákolimpia és Engrich Mariann-emlékversenyt, melyen a vásárhelyi
sportolók 4 arany, 17 ezüst és 8
bronzérmet szereztek.
A Magyar WTF Taekwon-do Szövetség és a Hódmezővásárhelyi
WTF Taekwon-do Egyesület rendezte meg szombaton a Hódtói
Sportcsarnokban a IV. országos
diákolimpia és Engrich Mariann-emlékversenyt. Az eseményen a szövetség elnökén, a 6. dános Patakfalvy Miklóson kívül
megjelentek Engrich Mariann
szülei, illetve a dél-koreai nagykövetség képviselői is. Az erős,
110 versenyzőt, harcost felvonultató gyermek és ifjúsági mezőnyben remekül szerepeltek a vásárhelyiek. A házigazda klub mind a
tizennégy indulója érmet szerzett, míg a Hwarang-do SE tizenöt medállal gazdagította a klub
diákolimpiai döntős gyűjteményét. A dobogó legfelső fokára
Kiss Judit (Hódmezővásárhelyi
WTF Taekwon-do Egyesület), valamint László Tímea, Néma Norbert és Jaksa Róbert (utóbbiak
Hwarang-do SE) állhatott fel.
- A rendezés minőségével és fiataljaink eredményeivel is elégedettek lehetünk - értékelt a vendéglátók részéről Máté József
edző. - Az érdeklődők színvonalas küzdelmeket, szép megoldásokat láthattak. Csak azt sajnálom, hogy a tíz második helyezésből egyik-másik nem lett első.
- Nagyszerűen szerepeltek a tanítványaink - vette át a szót Balázs Éva, a Hwarang-do SE vezetőedzője - , s annak külön örülök,
hogy az egyesületek rangsorában
megőriztük a második helyünket.

Helytálltak az Amazonok
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két győzelem után az esélyesebb
Zalaegerszeg otthonában kikapott a női teke szuperligában a
szegedi Amazon Teke SE. A vendégek helyzetét
nehezítette,
hogy a meccs előtti napokban
Cziráki Melinda dereka becsípődött, majd már a mérkőzésen a

A férfi teke NB Ill-ban a
Szentesi
Vasutas
7: l-re
(2536-2206)
verte
Szánk
együttesét. A Vasutasból Tóth
Attila 452, Vígh Ferenc 439,
Staberecz Mihály 424, Bali Imre 414, míg Kovács István 409
fával volt pontszerző. A másik
szentesi gárda, a TE a hódmezővásárhelyi Gold Boyst fogadta. A hazaiak 6:2-re kikaptak,
a két pontjukat Molnár Péter
434 és Garai Tibor 429 fával
szerezte.

Eredményekben gazdag Hódtáv SC-s nyár

Vásárhelyi éremhalmozás
USZAS
A vásárhelyi úszók egy évig
edzettek mostoha körülmények
között, de így is eredményekben
gazdag volt a nyaruk. Az új fedett uszoda megépült, ahol augusztustól megkezdték a kemény alapozást.

Nema Dániel (balról) a döntőig jutott.
A Hódmezővásárhelyi Taekwon-do Egyesület eredményei,
gyermek korcsoport, - 21 kg: 2.
Tari Viktor, - 30 kg: 2. Mónus
Tamás, -32 kg: 3. Talmácsi
Ákos, - 36 kg: 2. Kenéz Marcell,
3. Gulyás Dániel, +40 kg: 2.
Galli Viktor, -45 kg: 2. Asztalos
Zsanett, +45 kg, fiúk: 3. Varga
Adrián, lányok: 1. Kiss Judit,
+57 kg: 2. Talmácsi Ádám, 63
kg: 2. Galli Alexandra; ifjúságiak, +45 kg: 2. Berg Róbert, -48
kg: 2. Máté Zsolt, -51 kg: 2. Hegyi Dénes.

Gyászközlemények
SZEGED

Fotó: Tésik Attila

A Hwarang-do SE eredményei, gyermek korcsoport, -30
kg: 2. Németh Dávid, 3. Rónyai
Roland, -36 kg: 3. Kocsis Kristóf,
-40 kg: 2. Patkós Kolos, -45 kg:
2. Garhuth Anita, -50 kg: 2. Balogh Brigitta, 3. Krizsa Marietta,
- 5 7 kg: 2. Kovács Anita, +57 kg:
1. László Tímea, ifjúságiak, -45
kg: 1. Jaksa Róbert, 46 kg: 3. Gera Kiss Zsanett, -48 kg: 1. Néma
Róbert, - 55 kg: 2. Mohos András, - 59 kg: 2. László István, - 6 3
kg: 3. Busa Tamás.
I.P.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KIRÁLY ISTVANNE
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
025191336
Gyászoló család

Hó, fagy, - 2 0 Celsius-fok. Ez jellemezte a tavalyi telünket. A
Hódtáv SC versenyzői rendületlenül rótták a köröket a szabadban, egy 25 méter hosszú, 70 cm
mély medencében. Mára egy tízpályás, fedett úszoda áll a rendelkezésükre, és egy tanmedence,
ahol az utánpótláscsapat edz.
- Augusztus 20-án volt az uszoda műszaki átadása. Nagyon régóta vártuk ezt a pillanatot. Jelenleg csodálatos körülmények állnak a rendelkezésünkre, amit ki
is akarunk használni - újságolta
Csókay Miklós vezetőedző. - A
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
DUDÁS JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
015191040
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik' drága szgrettünket,
BERCSENYI
SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték.
025191039
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BERTA JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló család

76 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatását 2003. szeptember 25-én, délután 3
órakor tartjuk a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TOLNAI IMRE
temetésén részt vettek, sírjára a
kegyelet virágait elhozták és fájdalmunkban osztoztak.
025291917
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZEKUSÁN LÁSZLÓ
temetésén megjelentek és utolsó
útjára elkísérték.
025291937
Gyászoló család

„Tied a csend, a nyugalom, m i é n k a könny,

MEGEMLEKEZES

GYÁSZHÍR
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és tisztelték,
hogy a drága jó férj, apa, nagyapa,
BARTHA JÓZSEF

nyugdíjas tűzoltó zászlós

a fájdalom."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BENCSIK NORBERT
26 éves korában, tragikus körülmények közt
elhunyt. Temetése szeptember 24-én, 14
órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család
„Nem haltál meg, csak eltemetünk, akkor halsz meg, ha elfelejtünk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
CSISZÁR ANTAL
tragikus körülmények között, 49
éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 24-én, 11 órakor lesz a Szőregi temetőben. Előtte gyászmise 10 órakor lesz a
szőregi templomban.
02529,896
Gyászoló család

„Az élet, melyet a sors kijelölt számodra,
túl rövid lett. Emlékezzenek rád mindazok,
kik szerettek, tiszteltek, akik szívében tovább élsz."
Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünk,
IFJ. LAKATOS ÁRPÁD
halálának 2 éves évfordulójára.
Szerető édesanyád, édesapád, nővéred,
sógorod és nagyszüleid

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÚJHELYI JÓZSEF
(Pick nyugdíjasa)

1

82 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése
szeptember 26-án, 13 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

„Szívedben nem volt más, jóság és szeretet, szorgalom, munka
volt az egész életed. Te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig
mellettünk álltál. Te, aki nem kértél, csak adtál, örökre elmentél, szereteted a szívünkben örökre él."
Emlékezünk
DEÁK MIHÁLYNÉ, GÁL ÉVA
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló férjed és fiad, Sándorfalva

taglétszámunk jelenleg 80-100
fő, ezt a számot a hamarosan beinduló tanfolyamokkal és kondiúszással szeretnénk növelni.
A nyári versenyszezon a Hajós
Alfréd emlékversennyel vette
kezdetét, ahonnan Kenéz Bence
a gyermek korcsoportban két
aranyat és egy bronzérmet hozhatott haza. A serdülők közül
Sallai Ágnes jeleskedett két második és egy első helyezéssel.
Kaposváron az országos vidék
úszóbajnokságon a csapat legeredményesebb tagja ugyancsak
az 1990-es születésű Kenéz volt,
aki öt aranyat-, két ezüstöt-, és
egy bronzérmet gyűjtött. Herczeg
András, Szabó Tamás és Ambms
Gábor is szépen szerepelt. A felnőtt és ifjúsági női korosztályból
Hegedűs Diána bronzérmet szerzett 800 méter és 400 méter gyorson, Kőhegyi Judit 200 méter pillangón negyedik lett.
Az Egerben megrendezett országos serdülőbajnokságon a
'89-es születésű Sallai diadal-

maskodott, 400, 800, 1500 méter gyorsban a dobogó harmadik
fokára állhatott. A verseny végén
nemenként az öt legjobb versenyző egy-egy kupát vehetett át
a LEN - Európai Úszószövetség ponttáblázata alapján. Kenéz
Bence egy ilyen serleggel emelkedett ki a többiek közül.
- Uszoda hiányában nagyon
mostoha körülmények között tudtunk edzeni, de az eredményekre
tekintve panaszra okunk nem lehet. Úgy látszik, nálunk hagyományt teremtett Risztov Éva, az
Ezüstlány, ugyanis ezen a nyáron
Sallai és Kenéz neve ezüstöződött
be - dicsekedett Csókay Miklós.
A fedett uszodával nem rendelkező egyesületek bajnokságán
korosztályonként Szabó Tamás,
Sallai Ágnes, Hegedűs Petra és
Szabó Lujza különdíjban részesült. A hetvenhat versenyszámból a szakosztály versenyzői 30
arany-, 22 ezüst- és 22 bronzérmet szereztek.
T.M.

HGDMEZ0VÂSARHELY

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesanyánk, szeretett testvér,
HAJDÚ LAJOSNÉ
MOLNÁR ETELKA,
a Szikáncsi Általános
Iskola volt igazgatója
türelemmel viselt, súlyos betegség után, szeptember 10-én, 59
évesen elhunyt. Kívánsága szerint a Kincses temetőben csendben eltemettük.
Ezúton mondunk köszönetet a
csongrádi Aranysziget Otthon
dolgozóinak, Szikáncsi Általános Iskola tantestületének, minden közeh hozzátartozónak és
kedves ismerősnek, akik tisztelettel adóztak emlékének.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BARICSA SÁNDORNÉ
KIS JUSZTINA
89 éves korában elhunyt. Temetése 2003. szeptember 24-én, 9
órakor lesz a Kincses temetőben.
025291*930
Gyászoló gondviselői
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, anyós,
nagymama, dédmama, testvér és
rokon,
SZŐKE JÁNOSNÉ
ÉGETŐ LÍDIA,
Hódmezővásárhely, Jámbor u.
14. szám alatti lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 23-án, délután fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
075791887

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. ASZTALOS
SÁNDORNÉ
CSÚCS EMÍLIA,
Serház tér 6. szám alatti lakos
101 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25-én, 10.30
órakor a katolikus temetőben
lesz.
Gyászoló család
(175791991

'

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PATAKI SÁNDOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
025.9,718
Gyászoló család

SZENTES
——•

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
DOMONKOS
JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

tizedik bemelegítő dobás után
Sáfrány Anita is megsérült. A Tisza-partiak ennek ellenére is
csak nyolcvan ponttal kaptak ki
a bajnoki cím egyik esélyesétől, a
ZTE-től.
Eredmény: ZTE-Amazon Teke SE 5:3 (3131-3051). A szegedi
pontszerzők:
Hegykőiné 534,
Mracskó 527, Tímár 521 fával.
Ifjúságiak: ZTE-Amazon Teke
SE 3:1 (997-982). A szegedi pontot Kaszás Kriszta 503 fával szerezte.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
munkatársaknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett Édesapám,
ID. FODOR MIHÁLY
temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, a kegyelet virágaival sírját elhalmozták.
Gyászoló családja

rtocioisoc

CSONGRÁD

MAK0

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ÚJSZÁSZI JÓZSEFNÉ
ERKI-SZABÓ ILONA,
Csongrád, Kétágú u. 47. szám
alatti lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25én, csütörtökön, 13 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
SÍPOS ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

1775191851,

'

GYÁSZHÍR

m

Mé
Mély
fájdalommal tudatjuk,
hogy szeptember 16-án,
76 éves korában elhunyt
POZSÁR MIHÁLYNÉ
NYÍRI JULIANNA
nyugdíjas ápolónő.
Búcsúztatása szűk családi
körben megtörtént.
Lányai

Ë L

o a g o

ä

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV LÉVAI
IMRÉNÉ
HAJDÚ PIROSKA,
Szentes, Dr. Berényi I. u. 139.
sz. alatti lakos 84 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25én, csütörtökön, 15 órakor lesz a
Kálvária temető kápolnájából.
Engesztelő szentmise szeptember 26-án, pénteken, 18 órakor a
Szent Anna-templomban.
025.91849 Gyászoló család, Szentes
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A Verías a Pick-csoportban

Léké Péter a rapid világbajnokságra készül

Idén nem lesz döntő

KÉZILABDA

SAKK

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának Bajnokok Ligája
csoportjába a Zagreb, a Sandefjord mellé a görög Verias került, miután kétszer is legyőzte
a selejtezőben a litván Kaunas
gárdáját.

Eldőlt: idén biztos, hogy nem ül
asztalhoz a szegedi Lékó Péter
és Vlagyimir Kramnyik. Mivel
továbbra sincs meg az a helyszín, amely vállalná a rendezést. A vb-döntőre nagy valószínűséggel jövő tavasszal kerül

Perzselt a nap rendesen vasárnap délután. A jó idő okán sokan választották hétvégi programnak a mozgást, a sportolást,
így volt ezzel a szegedi sakkzseni, Lékó Péter is. A nemzetközi
nagymester kedvenc sportágának a tenisznek hódolt. Nagy
meccset játszott, a küzdeni tudásáról híres dr. Gellért Ákossal
csatázott, és nagy küzdelemben,
két játszmában diadalmaskodott a fiatalság, azaz Lékó. A
nagy összecsapás után a Gellért
Szabadidőközpontban
beszélgettünk a kiválósággal, és természetesen azt is megkérdeztük
tőle, hogy mikor lesz a Vlagyimir Kramnyik elleni döntője?
- Két hete kezdtem el egy kemény felkészülést, annak reményében, hogy hamarosan kiderül: mikor mérkőzhetek a világbajnoki címért. Azonban hiába
bíztam abban, hogy hamarosan
meg lesz a helyszín és az időpont: nem történt csoda. így, mivel közeledünk az év vége felé,
biztos, hogy csak jövő tavasszal
ülhetünk asztalhoz. Sajnálom,
hogy nem jött össze. Most egy
hétig kicsit lazább lesz a programom, „csak" napi négy órát
edzek, mellette teniszezek és természetesen pályára lépek a Délmagyarország kispályás labdarúgócsapatában a radnótis tanárok
elleni keddi összecsapáson. Sze-

Mint ismeretes, a Pick Szeged
BL-csoportjába kerülésre két csapat pályázott. Ugyanis a veszprémi Éles József és a szegedi Doros
Ákos által megerősödött görög
Veriasnak a litván Kaunasszal
kellett selejtezőt játszania. Mivel
a litvánok lemondtak a pályaválasztói jogukról, ezért az elmúlt
hét végén mindkét találkozót a
görög városban rendezték meg.

Doros Ákost telefonon hívtuk
fel, hogy számoljon be a két mérkőzésről.
- Az első találkozót 33-26-ra,
míg a másodikat 25-20-ra nyertük meg. Nem játszottunk igazán jól, de a továbbjutásunk egy
pillanatig sem forgott veszélyben. Ügyes, fiatal csapat a Kaunas, amely 2-3 év múlva komoly
játékerőt képvisel majd, azonban pillanatnyilag csak a rutinSzerzést vállalták, s ezért is
mondtak le a pályaválasztói jogukról. Én nem sokat játszottam, mert két héttel ezelőtt letörött a farokcsontom, ami erős
fájdalmakkal járt. Se állni, se ülni nem nagyon tudtam. A mérkőzések előtt is fájdalomcsillapítóval játszottam. Az első mérkőzésen két gólt szereztem, míg
a másodikon alig játszottam,

Bravó, Méhecske

Lékó Péter napi négy órát edz.
rencsére nem maradok verseny
nélkül. Október 23-án Franciaországban, Marseille mellett rendezik meg a rapid sakk-világbajnokságot. Tizenhat versenyző
csatázik majd az elsőségért.
Kaszparovon kívül mindenki ott
lesz a viadalon. Két nyolcas csoportban mérkőzünk majd. Természetesen Kramnyik is asztalhoz ül. Kíváncsian várom, mire
leszek képes, hiszen itt senkitsem nyomaszt a tét, ez a verseny

MTI Fotó: Kovács Tamás

nem világranglistás pontokért
zajlik. Vérbeli presztízscsata
várható, amiből bárki kikerülhet győztesen. Mikor lehet a
Kramnyik elleni vb-döntő? Mivel a jövő év elején három nagy
versenyem (Monaco, Vejk ann
Zee és Linares) egymás után
van, szerintem ezután valósulhat meg. Én nagyon várom, szeretnék már megmérkőzni riválisommal.
SÜLI RÓBERT

Bravó, „Méhecske!" A szegedi sportriporter, a Telesport munkatársa vehette át idén a Kovács László-díiat. Az egykori gyártásvezetőről és felelősszerkesztőről elnevezett serleget eddig Haidú B. István
és Borbély Zoltán kapta meg. Idén a tehetséges szegedi fiatalembernek ítélte oda a szakma.
Nagy dolog ez, hiszen azzal mindenki tisztában van, hogy egy vidékinek mindig nehéz dolga van. Nehéz elfogadtatnia magát. „Méhecskének" ez könnyen ment. Könnyen, mert a tehetségét, a sport
iránti szeretetét már többször bizonyította.
Bizonyította a világ legnagyobb versenyén, a 2000-.es olimpián.
„Emberek, írják már ki!" - fakadt ki Csollány Szilveszter gyűrűgyakorlata után. Ez volt az első olimpiai aranya. Igen, aranya,
mert a sportriporterek is nagy becsben tartják, ha magyar olimpiai
bajnoki címről tudnak közvetíteni. Annak ellenére, hogy sokat
dolgozik Budapesten, rengeteget jár haza. Szegedre. Szülővárosának sporteseményeire. Ott izgul a lelátón, szurkol az övéinek.
Mi pedig neki szurkolunk, hogy minél többet közvetíthessen, szórakoztasson bennünket és jövőre az athéni olimpián szegedi
aranyéremről tudósítson. Szegedi sportriporterként, az első szegedi olimpiai bajnoki címről. Ez nagy dolog lenne és miért ne jöhetne
össze.
S.R.

A jégkorong OB I hamarosan
kezdődő új idényében a győzelmekért már nem két, hanem három pont jár, és az alapszakaszban is bevezetik a hosszabbítást.
Ha a mérkőzés hatvan perc
alatt eldől, a nyertes három, a
vesztes nulla pontot kap. Döntetlen esetén legfeljebb öt percig tartó hosszabbítás - szakkifejezéssel hirtelen halál - következik, s nem a megszokott
öt-öt, hanem négy-négy mezőnyjátékossal. Ha a ráadásban
nem esik gól, büntetőlövések
jönnek.
A hosszabbításban vagy a büntetőlövésekkel győztes együttes
két, a vesztes pedig egy ponttal
gazdagodik.
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Az Erste Befektetési Alapokkal
a legnagyobb meglepetés,
:
ami érheti,...

.hogy találkozik egy bálnával

csak egy hétméterest harcoltam
ki.
Doros Ákos elmondta még,
hogy Vériasban sokkal nyugodtabb az élet - beszélgetésünkkor
a tengerparton volt a társakkal - ,
mint Szegeden volt. A csapatra
az elkövetkező két hétben nagy
csaták várnak, hiszen az elmúlt
bajnokság dobogósaival mérik
össze erejüket.
- Lassan összeáll a gárda, de erről a Pick-drukkerek is meggyőződhetnek majd az október tizenegyediki szegedi BL-mérkőzésen mondta búcsúzóul Doros Ákos.
Nem csupán a Veriasnak, hanem a Picknek is nehéz ellenfelei
következnek, hiszen csütörtökön a címvédő Fotex vendége
lesz, majd a jövő héten szerdán
pedig a Dunaferrt fogadja.
SÜLI JÓZSEF

||1 9 3
M i
•JI.JNR*'

3 ~ a

o0?
- \ \l<
\ \

« <
H

a i
I I
CO

t»
N
TSO

<0
a
N
to

«
to
Ol
{*)

co
te
Ol
t¿

N

O
te

o
o

ajándékba.

Ui

o
A / a f o i ó POO.'t. o k t ő l w r f l tg tart.

Rr-'./ii lukonftrcláklődjönbármelyik
t r - j t ' i l í a n k h ó k b a n , voisy h í v j a >v

Ha befizet legalább 300 000 Ft-ot bármely Erste Befektetési Alapba, azonnal az
Öné lehet egy mobiltelefon Vodafone Rock'n'Roll Max előfizetéssel. Ráadásul
ha az akclő végéig Erste Befektetési Alapban hagyja pénzét, részt vesz azon a
sorsoláson, amelynek fődíja egy kétszemélyes dél-afrikai IBUSZ űt.
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Algyőn
a válogatott
LABDARÚGÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újra a megye vendége lesz a 14
éves játékosokból álló magyar
utánpótlás labdarúgó-válogatott.
Immár régi hagyomány, hogy az
említett korosztályban címeres
mezt öltő játékosok Csongrád
megyében lépnek először pályára, mégpedig a szomszédos Szerbia-Montenegró (egykor Jugoszlávia) hasonló korú hataljai ellen. A magyarok hétfőn érkeztek
meg Algyőre, a Kastély Szállóba,
és délután már edzést is tartott a
csapatot irányító edződuó. Az
egyikük biztos ismerős lehet a
fociszurkolóknak: Szokolai László a '80-as években a Ferencváros
csatáraként riogatta a védőket.
Segítője lakab Elek, Heves megye instruktora.
A két együttes ma 15 órától az
algyői
szabadidőcentrumban
csap össze először, a visszavágót
csütörtökön 11 órától a szabadkai Bácska-stadionban rendezik.
Szerdán délelőtt és délután is algyői edzés szerepel a piros-fehér-zöld gárda programjában. A
két válogatott tavalyi páros
meccse mindkét helyszínen Bajmokon, illetve Szegeden, a
Dózsa-pályán - vendégsikert hozott. A magyarok 1-0-ra, míg az
akkor még jugoszlávok 2-1-re
verték vendéglátójukat.

Hüttner a síkvízi világbajnoki cím után a hosszú távon is startol

Dacból a maratoni vb-re
KAJAK-KENU
Szép csendben készült, aztán
világbajnok lett. A Démász-Szegedi VE kenusa, H ü t t n e r Csaba
a jövő héten a maratoni vb-n
indul, közben pedig az olimpiára gondol.
Érem nélkül zárta a Fürdők Gábor, Hüttner Csaba kenusduó a
tavalyi évet. Előbb Szegeden, az
Európa-bajnokságon nem sikerült a dobogóra állniuk, majd Sevillában, a vb-n lettek ezren és
ötszázon is nyolcadikok. Fürdők
idén az egyest választotta, míg
Hüttnernek maradt a próbálkozás.
- Nehezen dolgoztam fel, hogy
szétváltunk - mondta a párossal
kapcsolatban Hüttner. - Szerettem volna ugyanis, ha együtt
maradunk, hiszen még most is
azt érzem: van fantázia a kettősünkben. Az idén az ötszáz párost csak heti egyszer gyakoroltuk, a válogatón a Kolonics, Kozmann duó mögött mégis másodikok lettünk. A válogatási elvek
alapján az említett egység fél kilométeren nem is mehetett volna, ám mégsem így történt. Párosban kipróbáltam Ispánt, Joóbot, Nóvák is szóba került, de valahogy nem volt egyik sem az
igazi, utóbbi pedig elígérkezett.
Hüttnernek maradt a beletörődés, valamint a világbajnokságon

Élvezetes mérkőzésekkel folytatódott a megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokság. Az A csoportban az IKV-Alsóváros négygólos előnye is majdnem kevés
lett az Ö t t ö m ö s ellen. Nagy
meglepetés a Pázsit SE hazai
veresége, csakúgy mint a Mikroton Baktó remije a gyengélkedő Forráskúttal szemben. A B
csoportban elvesztette veretlenségét a még gólt sem kapott
H. Astra FC. A bajnoki címre
törő Szentesi Kinizsi - akárcsak
a másik csoportban a Sándorfalva II. - pedig zsinórban nyeri
mérkőzéseit.
Eredmények:
A csopon: Baks-Röszke II. 1-6
(1-3), gólszerzők: Péli, ill. Sisák
(2), Dobó Z., Babarczi, Zsikó T.,
Dani. Sándorfalva Il.-Zsombó
3 - 1 (1-0), gsz.: Komáromi (2), Bitó Zs., ill. Gedai; Mihálffy Zs.,
Túri (Zsombó). Balástya I I Ópusztaszer 1 - 3 (1-2), gsz: Szél
R., ill. Hágelmann (2), Kiss M.
IKV-Alsóváros-Öttömös
5-4
(3-0), gsz.: Tóth G. (4), Makra,
ill. Kis-Szabó G., Csernák, Mol-

nár I., Módra. Mikroton BaktóForráskút 2 - 2 (0-1), gsz.: György
B., Magda, ill. Dudás P. (2). Pázsit
SE-Pusztamérges 1 - 2 (0-1), gsz.:
Lesznek, ill. Illyés, Kispál. Zákányszék-Ruzsa 3 - 7 (0-2), gsz.:
Juhász Z. (2), Kószó I. ül. Galvácsi (5), Veress, Váczi B.; kiállítva:
Bába G. (Zákányszék). A Csengele-Károlyi DSE mérkőzést október 23-án, 14.30-kor játsszák.
A CSOPORT ÁLLLÁSA

L Sándorfahra II.
1 Opusztaszer
3. Csengek
4. IKV-Alsóváros
5. Balástya II.
6. Károlyi DSE
7. Röszke II.
8. Pázsit SE
9. Pusztamérges
10. Forráskút
11. Rúzsa
T2. Öttömbs
13. Zsombo
14. Mikroton Baktó
15. Zákányszék
16. Baks
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141 20231 191 151 142 132 92 91 113 153 104 133 44 65 5-

615
6 12
110
1210
910
2 9
8 9
8 7
12 7
7 6
18 6
17 4
17 3
14 2
26 1
30 0

B csoport: Maroslele-Ambrózfalva 2 - 4 ( l - l ) , gólszerzők: Kurusa (öngól), Domokos, ill. Bóna
(2), Pászti, Csizmadia; kiállítva:
Török B. (Maroslele). Algyő II.-

A friss vb-első, H ü t t n e r Csaba (jobbról) még nem tett le arról, hogy újra Fürdőkkel induljon akár az
o l i m p i á n is.

Fotó: Kantok Csaba

a két kenu kvartett, annak ellenére, hogy a duókra készült.
- Ugyan nyertem már vb-címet, de bőven kárpótolt mindenért a Gainesville-ben ezer négyesben nyert aranyérem. Most
már csak egy cél lebeg előttem:
indulni az olimpián. És ebben reális esély ezer méteren Fürdőkkel
együtt mutatkozhat, bár még
nem beszéltem és egyeztettem
vele. Nagy kérdés, hogy ö hogyan

Szóreg II. 2 - 0 (2-0), gsz.: Pataki,
Fejes. Derekegyház-H. Astra FC
3 - 1 (1-0), gsz.: Varga, Gazsi,
Szabó Á., ill. Kovács G. ; kiálh'tva:
Kovács Z. (H. Astra FC). Nagymágocs-Székkutas 2 - 2 (2-2),
gsz.: Markovics, Gulyás, ill.
Dómján, Kiss J. Pitvaros-Szentesi Kinizsi 1 - 3 (0-1), gsz: Trippe,
ill. Kovács T. (2), Törőcsik. Férrocolor-Tápé
II.-Ferencszallás
3 - 1 (0-1), gsz.: Rácz Gy.12); Lénáit, ill. Nagy Gy. Földcak-Mártély 2 - 0 (2-0), gsz.: Katkó (2).
Kübekháza-Eperjes 2 - 0 (1-0),
gsz.: Kovács Z. (2).
A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Szentesi Kinizsi
2. H. Astra FC
3. Ferrocolor-Tapé II.
4. Algyóll.
5. Kübekhaza
6 Pitvaros
7. Derekegytiaz
8 Ambréztalva
9. Földeák
10. Székkutas
11. Martély
12. Nagymagocs
13. Szóreg II.
14. Eperjes
15 Ferencszállás
16. Maroslele
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KOSÁRLABDA
Győzelemmel kezdte az NB
I/B-s kosárlabda-bajnokságot a
Vásárhely férfi együttese.
MUNKATÁRSUNKTÓL

VÁSÁRHELYI K0SÁRSULINAGYKANIZSA 8 0 - 7 3
(25-19,14-22, 21-12, 20-20)
Hódmezővásárhely, 2 5 0 néző. Vezette:
Téczely, dr. Hollósy.
Vásárhely: Elek ( - ) , MOLNÁR (16/3),
K0VÁTS (13), TIGYI (23/3), KUKLA (14).
Cserék: Utasi (6), Böszörményi (8).
Edzők: Molnár Csaba, dr. Elek András.

Szomorú közjátékkal kezdődött
a mérkőzés. A közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt ha-

gondolja: folytatja, amit idén elkezdett, vagy esetleg visszatérünk a kettesünkre - vázolta terveit Hüttner.
A szegedi egyesület kenusa
még n e m pihenhet. A jövő hét
végén a spanyolországi Valladolidban rendezik a maratoni
vb-t.
- Jövő csütörtökön indulunk,
velem tart egy másik szegedi,
Vajda Attila is. Egész évben a

síkvízre készültem, a hosszú
táv m á s mozgást igényel. Dacból startoltam a m a r a t o n i
ob-n, akkor még n e m láttam
derűsen a helyzetemet. Bajnok
lettem, most pedig a Csabai,
Györe párossal edzek Csepelen, és mivel n e m vagyok rossz
formában, szeretnék a dobogóra kerülni - jegyezte meg végül
Hüttner.
MÁDI JÓZSEF

A szemsérülése miatt nem mozoghat a tréner

-
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1
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1
3
3
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315
312
1112
310
7 9
9 9
11 8
13 6
14 6
6 4
5 4
94
94
11 3
13 0
28 0

BOKOR BÉLA

Győztes Kosársuli-nyitány
zai jegyzőkönyvvezetőre, Török
Péterre emlékeztek az első sípszó
előtt egyperces gyászszünettel. A
házigazda idegesen kezdett, hiába szereztek agresszív, kitámadó
védekezéssel sok labdát Kovátsék, a vendégek 4-0-ra elhúztak. Még 16-12-nél is a Kanizsánál volt az előny, köszönhetően
az eredményes tripláknak. A
centerek révén azonban a Kosársuli beindult, és a szünetig fordított, 25-19. A második tíz percben megint a hibák domináltak a
Vásárhely játékában, és a Kanizsa a dudaszó pillanatában a félpályáról dobott hármassal átvette a vezetést, 39-41. A 25. perctől újabb fordulat állt be a hazaiak játékában, Kováts és Tigyi villogott. Állandósult a vásárhelyi
fölény, s végül a fáradó vendégek

REFLEKTOR
SZURKOLÓI ANKÉT
A Szeged Beton VE férfi
vízilabdacsapata szurkolói
ankétot tart ma este 7 órától a
Boros József utca 5. szám alatt
található Cellárium pizzériában.
A rendezvényen a klub vezetőin
kívül az együttes valamennyi
játékosa is részt vesz. Az est
házigazdája, Juhász György
szakosztály-igazgató szeretettel
várja a szurkolókat,
szimpatizánsokat, akik minden
kérdésükre választ kapnak az
érintettektől.
BUSZVÁCRA
Szurkolói busz indul szombaton
13.30-kor a Szeged étterem elől a
Vác-Szeged NB I/B-s bajnoki
labdarúgó-mérkőzésre.
Jelentkezni a 06-30/9122-957-es
számon lehet.
Az FC Szegedhez kapcsolódó hír,
hogy szerdán, 16.30-kor a csapat
a Felső Tisza-parti stadionban a
megyei I. osztályú Röszkével
játszik edzőmeccset.

Ötödször is hibátlanul
LABDARÚGÓ MEGYEI III. 0.
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ellen a zónavédekezés biztossá
tette a hazai győzelmet. Hiába
volt eredményes triplákból a
Nagykanizsa, csak szorossá tette
a találkozót.
A junioroknál: Vásárhelyi Kosársuli-Nagykanizsa 97-69 (31-10,
21-15, 20-28, 25-16). A legjobb
hazai dobók: Csorba 20, Sétáló 17,
Molnár 11, Kováts 10, Vas 10 ponttal.
A férfi NB II-ben is elindult a
bajnokság. A Szedeák Kalocsán
mutatkozott be, sikerrel.
KALOCSA-SZEDEÁK 5 6 - 7 3
(12-21,15-15,17-16,12-21)
A legjobb vendégdobók: Berta 19/12,
Vass 19/3, Magyar 15/9 ponttal.

A csapat legközelebb pénteken,
18.30-kor lép pályára, amikor a
szegedi Deák gimnáziumban a
Mezőberényt fogadja.

Zsiga ülve oktat
TENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Zsiga László, a Hód T C vezetőedzője nem tud oktatni. Szeretne,
azonban a sérült szeme - a télen
egy felrobbant pezsgősüveg vágta
szét - , ismét kezelésre szorul. Pedig minden jól alakult, a nyarat
végigdolgozta a teniszszakember,
a felnőttek csapatbajnoki küzdelmeit végig irányította. A végén
együtt ünnepelt a gárdával, hiszen a vásárhelyi alakulat a harmadik helyet szerezte meg.
Augusztusban kellett visszamennie kontrollra, ekkor derült
ki, hogy ismét problémák adód-

nak a szemével. Azóta két műtéten is átesett az egykori válogatott játékos. Szerencsére ezek a
beavatkozások jól sikerültek.
Egyelőre azonban nem mozoghat, ütőt nem vehet a kezébe.
Emiatt nem tud átjárni Vásárhelyre, nem tud foglalkozni a
Hód TC-s fiatalokkal.
Tenisz nélkül nem tud meglenni, így két gyermekével - Máté és
Márton is korosztályában negyedik a magyar ranglistán - rendszeresen tréningezik az újszegedi
Gellért
Szabadidőközpontban.
Igaz, a padon ülve magyaráz fiainak. A szeme szépen gyógyul, ha
továbbra is ilyen ütemben javul
az állapota, akkor hamarosan elkezdheti a foglalkozások irányítását.

Vereség Kaposvárott
MUNKATÁRSUNKTÓL

KAPOSVÁR-SZEGEDI DRE 3:0 ( 7 . 1 7 , 2 5 )
NB l-es női röplabdamérkőzés. Kaposvár,
100 néző. Vezette: Tomanóczy.
Szegedi DRE: Varga E., Duba, Kiss E.,
Lányi, Kádár Németh, Bakacsi. Csere:
Baksa (liberó). Edző: Nusser Elemér.

Az alaposan kicserélődött Szegedi DRE nem a legjobb összeállításában utazott el a bajnokság
nyitó mérkőzésére, Kaposvárra.
Szél Márta ugyanis, teljesen érthetően, csak a hazai találkozókon vállalta a szereplést, míg
Székelyhídi Judit sérüléssel bajlódik - a jobb lába zsibbad, idegbecsípődés kínozza.
A találkozó úgy alakult,
amint azt Nusser Elemér edző
„várta", a felkészülési időszak-

ban az edzőmérkőzések hiánya
meglátszott csapata produkcióján. Az első szett erre teljesen
ráment, a házigazdák tetszés
szerint érték el pontjaikat; a .
másodikban már az SZDRE-től
is láthatott pár szép megoldást
a közönség. A harmadik játszmában végig a lila-zöldek vezettek, szépíthettek volna, de a
hajrában n e m éltek a többször
is kínálkozó lehetőséggel - így a
Kaposvár fordított és megnyerte
a találkozót. A vendégektől hiányzott egy vezértípusú játékos,
aki a kritikus pillanatokban
„összekaphatta" volna az együttest.
Nusser Elemér: — Sajnos az
edzőmérkőzések
hiánya meglátszott a csapat
teljesítményén.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 38. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
szelvény nem volt. A 12 találatos
szelvények (4 darab) nyereménye

egyenként 675 ezer 747 forint. A
11 találatos (86 darab) 31 ezer
430, míg 10 találatosok (919 darab) 4902 forintot érnek.
Góltotó:
6 és 5 találatos szelvény nem
volt. A 4 találatosok (13 darab)
nyereménye egyenként 7343 forint.

GYŐZELEM ÉS DÖNTETLEN
Az első osztályú utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban az FC
Szeged 19 évesei nyertek, a 17
évesek csak döntetlent játszottak.
U19: FC Szeged-Diósgyőr 2 - 0
(1-0). Szeged: T o m b á c z Mészáros, Simon, Szélpál A.,
Kószó M. - Fülöp, Huszárik G.
(Rózsavölgyi), Rácz G., Völgyi D.
- Dlusztus A. (Péter), Kárász
(Szalai). Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Völgyi D., Péter.
U17: FC Szeged-Diósgyőr l - l
(1-0). Szeged: Reguli - Kovács,
Tweneboah, Kreizler, Rácz Dunai, Frank, Papdi (Vajner),
Végh - Szélpál T., Stetakovic
(Tóth). Edző: Protity Sándor. A
Szeged gólját Stetakovic szerezte.
ÖREGFIÚK FUTBALLJA
Már hagyomány, hogy az SZVSE
és a Szegedi Dózsa öregfiúk
labdarúgócsapata összeméri
tudását. A legközelebbi találkozót
pénteken 16 órakor rendezik az
SZVSE-pályán. A hazaiak kerete:
Nagy M., Hajdú, Szilágyi,
Miklós, Deák M., Bama,
Szrenka, Simái S., Nagy Z. ( Széli,
Tóth G., Kovács S., Kovács T.,
Huszár, Simon Sz., Bajusz,
Hegyest, Venner, Szamosvölgyi,
Kónya, Ludvig, Tóth L., Fülöp,
Krenács. A Dózsa kerete: Csehó,
Nagy S., Merley, Ménesi, Bíró
Gy., Emódi, Nagy I., Csomor,
Pipicz, Gerecz P., Kozma Gy.,
Magyar Gy., Szabó Gy., Károlyi,
Szántó, Zab, Zádori T., Boros T.,
Orosházi, Tandari, Őze I.,
Kemenes, Fábián L., Antal F.
SZVSE-SZÓREG
A hét végéről szerdára előre
hozták az SZVSE-Szőreg megyei
I. osztályú labdarúgó-mérkőzést.
A találkozó 16 órakor kezdődik a
Vasutas-pályán. A két csapat
ifjúsági gárdája csütörtökön 16
órakor szintén az
' SZVSE-stadionban csatázik.
TENISZBAJNOKSÁG
A Szegedi Tudományegyetem
oktatói és dolgozói részére
szeptember 27-én és28-án reggel 8
órától házi teniszbajnokságot
rendeznek. A viadalnak az
Erzsébet ligeti (Újszeged, Népkert
sor) teniszcentrum ad otthont. A
résztvevők a következő
korcsoportban versenyeznek;
férfiak: 40 éves korig, 41 és 55 év
között, 55 év felett. Nők: 45 éves
korig, 45 év felett. Páros
versenyszám (átlagéletkort
számítva): 50 éves korig, 50 év
felett. Nevezni a helyszínen vagy a
06/20-360-9254-es telefonszámon
szeptember 25-ig lehet.
HORGÁSZHÍR
A Szegedi Hermán Ottó HE ma
1,5 tonna méretes pontyot
telepít a Fehérpart-Szilvás és a
Sándorfalvi tó nevű vizekbe. A
telepítés napjától 28-áig tilos a
horgászat, s az egyesület a
halállomány védelmében
fokozott éjszakai ellenőrzést
tart. Szombaton az említett két
vizén nagytakarítás lesz.
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Bolondok
névgondja

Hirtelen zökkenő
FARKAS CSABA

Nyárias idő
Készítette:

ISZTAMBUL (MTI)

... Ott hagytuk el múltkorában: buszon utaztában
sarlósfecskévé lett Thakács,
oleanderszender-lepkévé, s huszonkét fülesbagollyá, körülbelül egyszerre. Pontosabban: lelke költözött
költözött
ezekbe. Repesztett hát, százhússzal - mint sarlósfecske - az őszben, immár a macedón hegyek
tenger felé néző lankái fölött, Thakács, és kétszer
is majdnem megfogta egy Eleonóra-sólyom (van
ilyen, így hívják e mediterrán ragadozót), csak
egyszer előtte markolta meg suhogva a levegőt,
aztán pedig mögötte; a sarlós rakétaként,
változatlan sebességgel ment tovább. Látta, amint damilt lógatnak le - hasalva meredek sziklafalon - a
függőleges mélységbe valakik, a damil végén pehelytollba bújtatott horog, repülő rovart utánoz,
így akarják megfogni a nagy, halovány,
mediterrán sarlósfecskéket. Egyik-másik horogra is akadt,
de nem Thakács, mert Th. emlékezett rá: amikor
még Thakács volt, egyszersmind horgász is volt.
Éjjel nem vándorolt, aludott a levegőben, kihasználva a fölszálló légáramlatokat,
kilométer-magasan. Saját magával, azaz lelke másik darabjával is
találkozott ekkor, mely éjjelente vándorló oleanderszenderbe került, ez szintén délnek igyekezett. miután, engedve a nyár csábításának,
túl
északra került a Mediterraneumtól (a nappalokat
levelek alsó felületén töltötte). A zúgásra riadt föl,
elzizzent mellette, kolibriként, valami. - Hé! akart utána kiáltani Thakácsnak Thakács, az oleanderszender-lepke
már messze járt. Ugyanez
időben a huszonkét fülesbagoly - nem lévén vándorlók, nem hagyták el ősz jöttével Magyarországot - százötven négyzetkilométeres
körzetben,
egymástól merőben függetlenül
tevékenykedett,

s eszükbe sem jutott a város, a városbéli palacsintázópavilon, a pavilon melletti, öreg, fél-szomorú
fűzfa, melyen majd töltik téli nappalaikat. (A fűzfa fölött szintén keringett egy darabkája Thakács
lelkének, de nem bírt belebújni, mert foglalt volt,
egy lány lelke is benne lakott, egy lányé, ki azelőtt
sokat nevetett. A színükön türkiz,
fonákjukon
ezüst fűzlevelek moccanatlan álltak a hetek óta
tartó, nagy-nagy, édes, szeptemberi
csöndességben.) Az egyik bagoly fésűs csápú éjjeli pávaszemet észlelt a házfalon, ránézett, mire a lepke kivillantotta a két hátsó szárnyán lévő, két szemfoltját. „Ez Olívia", gondolta Th. (a huszonkét bagolyegyike), „megismerem a tekintetéről. " A lepkeszárny kitárt két szemfoltja hívón nézett Th.
szemébe, ám mikor a bagoly némán közel libe' gett, lecsukódtak: a lepke eltakarta őket a két első
szárnyával. „Hát persze", mondta magában a bagoly. „Rápillant az emberre, aztán, mikor észreveszi hogy észrevették, gyorsan elkapja tekintetét. Nagyon jellegzetes." Közben kezdett megvirradni, és - párszáz kilométerrel délebbre - az oleanderszender, melynek tartalékai egyébként is
percről percre csökkentek, s fönnáll a veszélye,
hogy megfogja egy későn elpihenő denevér, egy
harmattól
vizes fügefalevélre
zizzent,
fáradtan-nehézkesen
átfordult a levél alsó felületére.
Azonnal mély álomba merült. A sarlósfecske, kipihenve magát, ismét fölgyorsított; síkság jött, a
távolban, fakón, már látszott a tenger. - Hirtelen
zökkent a busz, szusszantak-nyíltak
az ajtók,
Thakács lelke a huszonöt irányból, visszaugrott
Th.-ba, Thakács, mint aki mély álomból ébred,
kászálódni kezdett, lefelé a buszról.

ÉP—
FELLÖKTE A GYALOGOST
Egy 32 éves mórahalmi nő Ladájával a Dugonics téri körforgalomnál a Kálvária sugárút felől a
Tisza Lajos körútra akart ráfordulni, de nem vette észre a zebrán átkelő gyalogost. A Lada fellökte a 20 éves dunaföldvári fiatal nőt, aki szerencsére zúzódásokkal megúszta a balesetet.
NYITVA VOLT AZ AJTÓ
Szegeden az egyik Pulz utcai lakás tulajdonosa nyitva hagyta a
bejárati ajtót, amit egy alkalmi
tolvaj használt ki. Az ismeretlen
tettes készpénzt, mobiltelefont,
személyi igazolványt vitt magával. A kár 40 ezer forint.
NEM AKART FIZETNI
Tolvajt ért tetten az egyik szegedi
bevásárlóközpont biztonsági őre.
Egy 20 éves budapesti fiatalember ugyanis fizetés nélkül akart
magával vinni több mint 11 ezer
forint értékű szeszes italt.

Egyre több török falu lázadozik a
neve ellen, különösen Bolondok,
Nászszoba és Spermák lakosai
szeretnének már változtatást, elvégre arra a kérdésre, hogy hol
laknak, n e m kellemes azt felelniük: Nászszobában vagy Spermákban. A Z a m a n című török
lap szerint Bolondok (Deliler) falu polgármestere arra kérte a tartományi kormányzót, hogy változtassák a település nevét Pinarcikra, azaz Kis Forrásra. Kérését azzal indokolta, hogy a falu
elnevezése
kellemetlenséget
okoz lakóinak. Bolondok azonban nem az egyetlen török falu a
Fekete-tenger partján, amely nevétől szenved. Ilyen például
Nászszoba (Gerdek) is, amelynek katonai szolgálatot teljesítő
fiataljai arra panaszkodnak, hogy
szüntelenül gúnyolják őket a
hadseregben. A tiltakozások hoztak már eredményt is. így például Deliahmetoglut (A bolond Ahmet fiai) nevű falut sikerült Sevincre (Örömre) átneveztetni.
Várólistán van azonban még
Szoknyafik (Eteklioglu), Spermák (Tohumlar), Kopaszfik (Keloglu) és Bikafejek (Kocbaslar).

ISTEN ÉLTESSE!
TEKLA
Tekla görög név rövidülésével keletkezett. Jelentése: Isten dicsősége. Dömötör Tekla neves néprajztudós volt, a magyar népszokásokat, a népi színjátszás hagyományait gyűjtötte össze és
publikálta. Teklagyöngyként vált
ismertté az igazgyöngy utánzat,
amely hatásában megközelíti a
valódit. Egyéb névnap: Ila, Ilona,
Lina, Líviusz, Őszike, Telma. Ilona a görög Heléna magyarosodott változata, az Ila pedig a név
önállósult rövidülése. Szent Ilona szigetére száműzte 1615-ben,
a waterloo-i csata után Napóleont az Angliából, Poroszországból, Itáliából és Ausztriából álló
koalíció, ahol rövidesen meghalt.

A NAP VICCE
Peszterce dérrel-durral hazatér a
vadászatról. A felesége óvatosan
megkérdezi:
- Sikeres volt a nap?
- Elejtettem egy nyulat!
- Hol van?
- Nem mondtam, hogy elejtettem!?

Az ifjúság édes titka
!

REJTVENYUNK vízszintes 1., függőle- 9
ges 5. és 10. számú
soraiban egy fiata- 13
loknak szóló aforiz16
ma olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A
megfejtés első sora 18
(zárt betűk: A, L, A, 22
N, J). 9. Felöntött a
garatra. 11. Rádium. Z7
12. Közeli helyre. 13.
magán- 30
A NAPOS OLDALRÓL. A szegedi Pap Szilvia huszonkét éves. A Egyforma
Szegedi Tudományegyetem angol-művelődésszerveiés szakos hangzók. 14. Üres 36
hallgatója. A Nemzeti Színházban szokott statisztálni, kedveli a beszéd (I = É, zárt
modern amerikai drámákat. Énekelni tanul, a tavalyi Morricone betűk: R S.) 15. Lám.
-koncerten a kórus tagjaként lépett a színpadra. A zenével más 16. Idegen hármas
kapcsolata is van, tíz évig hegedült.
Fotó:Karnok Csaba (zárt betű: I). 17.40
Szlovák gúnyneve.
18. Asztácium vegy- 45
jele. 19. Alig. 21.

Csigaűző fokhagyma

MANCHESTER (MTI)
Nem csak Drakulát, hanem csigát is el lehet riasztani fokhagymával — állítják brit tudósok,
akik különleges fokhagymakivonattal akarnak a csigagyűlölő
kertészek kedvében járni. Az új
szer nem csak „megugrasztja" és
„elkergeti" a csigákat, hanem
meg is ölheti őket — állítja Gordon Port, a New Castle Egyetem

professzora. A fokhagymakivonat éppúgy jó meztelen, mint házas csigák ellen. A kísérletek során, amint egy csiga elérkezett a
szerrel bekent akadályhoz, már
fordult is vissza. Ha nem tudott
kikecmeregni a fokhagymás léből, pár órán belül elpusztult. A
kivonat ugyanis annyira felfokozta a csiga nyálkatermelését,
hogy gyakorlatilag kiszáradt —
idézte Portot a Reuter.
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Ma is sok napsütésben lesz részünk, csak mutatóban jelennek meg felbök az égen.
Eső nem várható. Többfelé megélénkül a délnyugati szél.
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Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

31°

Mórahalom

31°

Mindszent

30°

Békésosaba

31°

Szolnok

30°

Kecskemét

31°

Orosháza

0
0
0
0
0
0

31°
30°
31°
28°
30°
30°

További k i l á t á s o k
A következő napokban változékonyabbra fordul időjárásunk, mivel az eddiginél
hűvösebb és időnként nagyobb nedvességtartalmű levegő érkezik nyugat felől. A
napos időszakok mellett elszórtan eső, záporeső is előfordul.

Szerda

Csütörtök

Max:24
Mfn:17°

Max:22
Mln:13°
Zápor

Felhős

Péntek

Szombat

Max:24°
Min:ll°
Napos

Max:25
Mln:12°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 80 cm (hőfoka 19.8 C°), Csongrádnál - 1 6 1 cm,
Mindszentnél - 3 2 cm. A Maros Makónál - 8 4 cin.
A Nap kel: 6.31, nyugszik: 18.41, Hold kel: 4.33, nyugszik: 16.58

Harry, a birkapásztor
SYDNEY (MTI)
Birkapásztor lett Harry herceg,
Károly walesi herceg és az autó
szerencsétlenségben elhunyt Diana hercegnő kisebbik fia. Az
etoni elitiskola végeztével, az
érettségi vizsga letétele után a
brit „kis herceg" legalább négy
hónapig Ausztráliában tartózkodik. Ezen idő alatt Harry persze
nem csak birkákat terel, egy angol ifjúsági lovaspóló csapatot is
vezet az Ausztrália leggazdagabb
emberének, Kerry Packernek birtokán megrendezésre kerülő kör-

mérkőzésen. Mindemellett dolgozik egy juhfarmon.
Első önálló külföldi útjára 12
királyi biztonsági őr kísérte el az
ifjú herceget. Feladatuk az lesz,
hogy ne csak támadókkal szemben védelmezzék meg a trónöröklés sorrendjében a harmadik
helyen álló Harryt, hanem viszszatartsák őt alkohol és marihuána fogyasztásától is. Ausztráliai
tartózkodását követően elkezdődik Harry herceg katonai kiképzése Sandhurst híres tiszti iskolájában — áll az AFP jelentésében.

Lakáshitelek

Gyorsabban, mint gondolná!
Akár jövedelemvizsgálat nélkül is

1

12
H15

II

1

19

*

•

•
•
• • _
••
2 4 ^ 25

•

32

•

*

1

••

*
33

34

.fii:
ű s

•

Pl

36
36

26

39

>1
6

Munkapad eszköze. 22. Díszes világító eszközök. 26. Jótékonykodik. 27. Suli másként. 28.
Emeli az árakat. 30. Telesport. 31. Építőanyag. 32. Latin szám röviden. 33. Női becenév. 35.
Kellemes szín (zárt betű: É). 37. Európai nép. 38. Ijesztő mesealak. 39. Üres zsebű (a végén
ékezethiánnyal). 40. Megsegít. 42. Házi munkát végez. 44. „Beszél" a tejelő állat. 45. Titkos
azonosító jel. 46. Enyém Angliában.
FÜGGŐLEGES: 1. Csökkentik az átlagos életkort. (Zárt betű: N.) 2. Új orosz hírügynökség. 3.
A. T. 4. Honfoglaló vezér. 5. A megfejtés második sora. (Zárt betű: G.) 6. Becézett zálogház.
7. Udvarra. 8. Abszolút hülye. 10. A megfejtés harmadik sora. (Zárt betűk: É, S, V.) 17. A
tantál kémiai jele. 19. Sértetlen. 20. Sár alkotóeleme. 21. Idegen sí. 23. Személyes névmás.
24. Félig szívnánk! 25. Belül fogod! 29. Testvérek röviden. 31. Kence. 34. Jókora helyiség.
36. Megszólítás. 37. Eltulajdon09r£jg)aT)áratlan betűi. 41. Szolmizációs hang. 43. Idegen szent rövidítése.
/¡¿K * v \
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