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TÉMÁINKBÓL
DRÁGUL A TOJÁS
Folyamatosan emelkedik
Európa-szerte a tojás ára, mert
hiány van belőle. Hazánkban
még jelentősen nem lett drágább
a rántottánakvaló, de apróbb
jelei már vannak az árugrásnak.
A kiskundorozsmai nagybani
piacon még mindig 13-15
forintba kerül egy darab tojás.
4. oldal
ÚJJÁSZÜLETIK A DESZKI
KORHÁZ
Korábban életveszélyesnek
minősítették a deszki kórház
utca felőli kiszolgálóépületét. A
megyei önkormányzat - mivel
nem nyert rá címzett támogatást
- saját erejéből kezdi el
tavasszal az intézmény
felújítását.
6. oldal

3 P-BÚTOR
ÉS LAKBERENDEZÉSI
SZAKKIÁLLÍTÁS

'2003. október 2-55
között
a Hangár Expo-ban
Szeged, Kereskedő köz
TeU 62 5 5 6 700

NEM JUT, NEM MARAD
lövőre változnak az adóterhek.
Sokan úgy vélik, hogy a kormány
az egyik kezével oszt, a másikkal
pedig elvesz. Egymásnak
ellentmondó politikai
nyilatkozatok hangzanak el sorra,
vajon jobban avagy rosszabbul
járunk-e. Néhol csökkentés,
másutt kedvezménymegvonás a
jellemző.
A pénz beszél
www.delmagyar.hu

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

A szakszervezet jogellenesnek tartja a dolgozók elküldését

Perre mennek a színházzal

Nem
a tömeges
elbocsátásra
Nem terveznek tömeges elbocsátást a szegedi önkormányzatnál. Botka László polgármester biztosítottnak látja a közalkalmazotti és köztisztviselői
béremelések fedezetét.

Korábban beszámoltunk arról,
hogy a kormány átlagosan tízszázalékos létszámleépítést tervez
az állami fenntartású költségvetési intézményekben. Lapinformációk szerint a közhivataloknál
tervezett nyolcezer fős elbocsátás
csupán az első lépés lenne,
ugyanis a közszféra más területein is további hatszázalékos létszámleépítésre kerülhet sor. Ez
mintegy 45 ezer közalkalmazott
és köztisztviselő elbocsátását jelentené a helyi önkormányzatoktól. Ám szemben a közhivatalokA zenekari próbateremben az országos szakszervezet vezérkara: Konrád Antal elnök és Jachinek Rudolf tanácsadó.
Fotó: Gyenes Kálmán kal, a helyhatóságoknak nem kötelező megválniuk dolgozóiktól.
Az
érdekképviselet
közreműködésével Dolgozók Szakszervezete elnökségének ki- rád Antal színművész, a színháziak szak- Az önkormányzatok szabad kemunkaügyi pert indított a Szegedi Nemzeti helyezett ülésén, amit a jogellenesnek ítélt szervezetének országos elnöke szerint a zet kapnak ahhoz, hogy miként
Színház több volt dolgozója. A szakszerve- elbocsátások miatt tartottak Szegeden. La- jogszabályok megsértésével, ráadásul a teremtik elő a jövő évi hatszázazet álláspontja szerint jogellenesen bocsá- punk is beszámolt róla, hogy a Korognai nyári szabadságolások idején történtek lékos béremeléshez a fedezetet. A
Károly igazgatása alatt csődközeli helyzet- meg az elbocsátások, így nem tudott ellene sajtóban ugyanakkor megjelent,
tottakel munkavállalókat a teátrumban.
be került, és májusra mintegy 3S0 millió fellépni az érdekképviselet. Gaál Andrea, a hogy a bérekre fordítható költségSzínészek, énekesek, kórustagok, tánco- forintos hiányt felhalmozott teátrumot az szakszervezet jogásza hosszan sorolta a vetési támogatások változatlanok
maradnának.
sok, zenészek, műszaki dolgozók töltötték új igazgató, Székhelyi József megválasztása szabály talanságokat.
meg tegnap délben a színház zenekari pró- után tízszázalékos létszámcsökkentésre
batermét, hogy részt vegyenek a Színházi kötelezte a fenntartó önkormányzat. Kon- Folytatás az 5. oldalon
Folytatás az 5. oldalon

A befektetők harmada kilép a szövetkezetből

A Duna Profit is
hallgat a pénzről
Két befektető feljelentést tett a
Duna Profit ellen. Állításuk szerint nem jutottak hozzá pénzükhöz. A rendőrség átkutatta a
cég irodáit, köztük a szegedit is.
A Tisza-parti városban lévő iroda
nyitva tart ugyan, de a szövetkezet tagjai nem kapnak információt, mikor és hogyan kaphatják
meg pénzüket. Az iroda ajtajára

kitettek egy papírt, amelyre a következőt írták: a tagok célrészjegyeikkel október 6-án keressék
fel a budapesti irodát. A cég már
értékesítette 200 millió forintért
pesti társasházát, de az összeg
nem volt elegendő a tagok kifizetésére. Október 6-ára rendkívüli
közgyűlést hívtak össze.

Nagyüzem az erekben
Az előző évben 3400, az idén
várhatóan 4000, azaz naponta
átlagosan több mint tíz szív• katéteres beavatkozást végeznek régiónk egyetlen, Szegeden
működő hemodinamikai laboratóriumában. A gépek és a személyzet túlterhelése óriási.

dók és akkumulátorok. Csak a
kisebb sírokat rongálták meg,
a nagyobb kriptákat hajléktalanok vették birtokba. A környéken lakók demonstrációt
akarnak szervezni, hogy felhívják a figyelmet a temető állapotára.
írásunk a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Bővebben a 3. oldalon

Fosztogatók a sírkertben
A sírkertben a napokban vandálok jártak. Emberi csontokat,
koponyákat szórtak szét. Hamarosan elkél a már rég nem működő
Gyevi temető. A felek egy hét múlva írják alá a szerződést.
A hajléktalanok lakta ravatalozót és a mellette lévő lakóházat lebontják. A temető egy részén lakóházak épülnek, a másik része kegyeleti park lesz.
Most
tragikus
állapotok
uralkodnak a temetőben, szemét borítja a sírokat és környéküket. Még veszélyes hulladék is akad közte, olajos hor-

A z idén négyezer szívkatéterezést végeznek a szegedi laboratóriumban

A szívkatéterezés nem egyszerű
rutinbeavatkozás. A labor sem
laboratórium a szó eredeti értelmében, hiszen itt műtéti körülmények között hatolnak be a
szív ereibe.
- A vékony műanyagcsövet
vagy combhajlatban vagy a
csuklóütőéren szúrt kis nyíláson behatolva vezetjük fel a szív
üregeibe, a főütőérbe és a koszorúerekbe - magyarázza a katéterezés lényegét Ungi Imre adjunktus, a szegedi kardiológiai
központ hemodinamikai labor
vezetője.
Az egyetlen vizsgálóasztallal
rendelkező laborban látják el a
dél-magyarországi régió valamennyi szívkatéterezésre szoruló betegét. A vizsgálóasztal
felett röntgenkészülék, mellette három nagyképernyős monitor.

Lakóházak és kegyeleti park is épülhet a Gyevi temető helyén

F e l t ö r t s í r o k . Fotó: Miskolczi Róbert

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Szeged,
Széchényi
tér 2., Tel.:
62/425-311
* eves kamát EBKtz 9r25't »2 hónapos lekötésre.

A szegedi szívkatéteres labor vizsgálóasztalán éppen infarktusos
beteget kezelnek, a katéterrel áttörik a vérkeringést elzáró vérrögöt.

„

Fotó: Karnok Csaba

Inter-Európa Bank Rt.
-.\jypjf HD Í\H
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Egymásnak feszülnek
a rövid távú érdekek
Parlamenti
vizsgálóbizottság
felállítását
kezdeményezi az
MSZP az előző kormány közpénzfelhasználásával kapcsolatban - közölte Kcllcr László
(MSZP) hétfőn az országgyűlésben, napirend előtt.
BUDAPEST (MTI)

„Az MSZP-frakció kezdeményezi, hogy az ügyészség által lezárt
négy nagy közfelháborodást kiváltó közpénzfelhasználási ügyben jöjjön létre vizsgálóbizottság" - mondta Keller László közpénzügyi államtitkár. Kifejtette:
a bizottságnak lehetősége lesz
választ adni arra, hogy a Magyar
Fejlesztési Bank Rt., a stadionbeléptető-rendszer, a Millenáris
Kht. és a Magyar Televízió esetében „milyen ellentmondások feszülnek" a megszüntető határozatok mögött.
A kormánytöbbség a parlament őszi ülésszakában immár
másodszor szavazta le a legfőbb

ügyész interpellációra adott válaszát hétfőn. Gusztos
Péter
(SZDSZ) - frakciótársa, Pető
Iván múlt heti interpellációjához
hasonlóan - az MTV gazdálkodásával kapcsolatban kérdezte a
legfőbb ügyészt, a képviselő és a
Ház a választ nem fogadta el. A
szabad demokrata politikus utalva arra, hogy a rendőrség
Szabó László Zsolt volt MTV-elnök tudatos kötelességszegésére
hivatkozva élt vádemelési javaslattal - hangsúlyozta: az ilyen
cselekményeket az ügyészség eddig bűncselekménynek tartotta.
Ibit Péter (felvételünkön) legfőbb
ügyész a többi között azt mondta: bűncselekményről csak akkor
lehet beszélni, ha minden törvényi tényállás megvalósul.
A gyógyszerárakkal, a jövő évi
gázáremeléssel, a PSZAF elnökével és a méltányossági nyugdíj
kifizetésével kapcsolatban intéztek ellenzéki képviselők azonnali
kérdést Medgyessy Péter miniszterelnökhöz. A felszólalók között
Répássy Róbert (Fidesz) felidézte,
hogy Török Zsolt szocialista képviselő egy vidéki televíziónak
nyilatkozva azt mondta: „Szász
Károllyal és a vele hasonlókkal
szemben úgy kellene eljárni,
hogy vagyonelkobzás és onnantól kezdve tárgyalunk, hogy meddig fog a börtönben ülni". „Miniszterelnök úr, mit szól ön
mindehhez, ön szerint hogyan
kellene eljárni Szász Károllyal és
a hasonlókkal szemben?" - tette
fel a kérdést. A miniszterelnök
közölte: nem eljár a PSZÁF elnökével szemben, hanem követelményeket támaszt. „Nem illik
úgy ellenőrizni, hogy közben ellopják a betétesek pénzét, nem
illik úgy elfogadni a K and H
Bank tevékenységének ellenőrzését, hogy közben sikkasztás történik" - fogalmazott.

Medgyessy Péter megbeszélése brókerügyben

Mielőbbi felderítést!
BUDAPEST (MTI)

Medgyessy Péter miniszterelnök
megbeszélésre hívta össze hétfőn
Ibit Péter legfőbb ügyészt, a
rendőrség legmagasabb rangú illetékes vezetőit és több titkosszolgálati vezetőt - értesült kormányzati forrásokból a Magyar
Távirati Iroda.
A találkozó témája az úgynevezett brókerügy volt. A kormányfő
arra kérte a nyomozóhatóságok
képviselőit, hogy „a lehető leghatékonyabban, határozottan és

mielőbb derítsék fel" a K and H
Equitiesnél történt pénzmosási
ügy minden részletét.
Medgyessy Péter a találkozón
azt mondta: elvárja, hogy egyetlen szerv se legyen tekintettel
vélt vagy valódi politikai összefüggésekre, az esetleges érintettek politikai hovatartozására és
beosztására - közölték a távirati
irodával az említett források.
Gál /. Zoltán kormányszóvivő
az MTI megkeresésére sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesülést.

Stjepan Mesic horvát elnök Budapesten tárgyalt

Gyorsítanák az integrációt
A hagyományosan jó és gyümölcsöző magyar-horvát államközi kapcsolatok jegyében tárgyal a fővárosban a szomszédos ország államfője.
BUDAPEST (MTI)

Horvátország szeretné felgyorsítani EU- és
NATO-csatlakozási folyamatát, hogy ezzel
az egész délkelet-európai régió felzárkózásához is hozzájáruljon - jelentette ki Stjepan
Mesic horvát elnök hétfőn Budapesten újságírók előtt, miután tárgyalt magyar partnerével, Mádl Ferenc államfővel. Stjepan Mesic

Sakkban tartó elmélet és gyakorlat
Rendhagyó
sajtótájékoztatót
tartott Újhelyi István szegedi
szocialista országgyűlési képviselő. Az első felvonásra a Magyar Rádió előtt, a másodikra a
képviselői irodaházban került
sor.
BUDAPEST (MTI)

Egy hangoskodó, kiabáló csoport
megakadályozta Újhelyi István
MSZP-s képviselőt, hogy megtartsa hétfői sajtótájékoztatóját a
Magyar Rádió budapesti székháza előtt. A mintegy 20-30 főből
álló csoport „kommunistának"
és „pufajkásnak" nevezte a politikust, és azt követelte, hogy
menjen el a helyszínről, és ne
foglalkozzon Kondor Katalinnal,
a Magyar Rádió elnökével. Újhelyi István a csoport tagjaitól megkérdezte, honnan tudtak arról,
hogy a rádió épülete előtt sajtótájékoztatót tart, amire azt a választ kapta, hogy a polgári köröktől érkezett az információ
SMS-ben. A szocialista képviselő
újságíróknak úgy nyilatkozott,
hogy sajtótájékoztatóján nem
Kondor Katalin múltjával, hanem a rádió jelenlegi helyzetével
szeretett volna foglalkozni. Újhelyi István a történtek után elhagyta a helyszínt, de a csoport
tagjai, akik közül néhányan dudáltak, illetve kis nemzeti színű
zászlót tartottak a kezükben, továbbra is a szocialista képviselő
után kiabáltak.
*

Fideszes politikusoknak olyan
dokumentum lehetett a kezében,
amellyel sakkban tarthatták a
Magyar Rádió elnökét - mondta
Újhelyi István hétfői sajtótájékoztatóján, a Képviselő Irodaházban. A szocialista képviselő
feltette a kérdést: volt-e „olyan

KATERINI, SZALONIKI (MTI)

A hangoskodó csoport megakadályozta a háttérben álló Újhelyi István képviselőt abban, hogy a Magyar R á d i ó előtt s a j t ó t á j é k o z t a t ó t tartson.

papír" Kövér László volt titkosszolgálatokat felügyelő miniszter
és akkori személyi titkára, a rádió kuratóriumi elnökségének
mai vezetője, Szadai Károly kezében, amelynek „nyilvánosságra
kerülésétől tartott" Kondor Katalin. „Azt gondolom, hogy igen" tette hozzá Újhelyi István. A po-

Lapunk kérdésére a szegedi képviselő elmondta, hogy nem Kondor
Katalin állítólagos ügynökmúltját feszegette, hanem az általa vezetett rádió törvénytelen működéséről beszélt. Bevett gyakorlat,
hogy a pártok képviselői a szabadban tartanak sajtótájékoztatót,
ezt azonban az ellenzék utcai politizálásnak tartja. Kérdése: a Fidesz minek nevezné a polgári körösök tegnapi akcióját?

Jordánia 30 ezer iraki rendőrt képez ki

Hevesen támadott
amerikai konvojok
HALDÍJA, TIKRÍT, DAMASZKUSZ (MTI)

Az USA 18 év után visszatért az UNESCO kötelékébe. Ez alkalomból Párizsban tartózkodik Laura Bush, az USA elnökének neje, aki az UNESCO 32. közgyűlésén is felszólalt, s akit Jacques
Chirac francia köztársasági elnök hódolatteljes, világfias kézcsókMTI Telefotó/EPA/Olivier Hoslet

litikus szerint Kondor Katalinnak „éveken keresztül olyan külső akaratot kellett szolgálnia",
amely egy demokratikus ország
rádióelnökének „ténykedésében
elfogadhatatlan". „Kövér László,
Szadai Károly tehát valamilyen
titkot tartott eddig a kezében a
rádió elnökével kapcsolatban" -

MIT FESZEGETETT A KÉPVISELŐ?

Heves tűz zúdult amerikai katonákra több hétfői támadásban
is Irak nyugati részében.

kal üdvözölt az Élysée-palotában.

szerint ehhez a keddi budapesti közös üzleti
fórum is hozzájárulhat. Szó esett a megbeszélésen a magyarországi horvát, valamint a
horvátországi magyar kisebbség helyzetéről
is. Mindketten azt mondták, hogy a két közösség a híd szerepét tölti be a magyar-horvát kapcsolatokban. Stjepan Mesic a délszláv
háború kapcsán elmondta: a háborús bűnösöknek felelniük kell tetteikért, vagy hazájukban, vagy a hágai nemzetközi bíróság
előtt. „Rendkívül fontos Horvátország és
Szerbia-Montenegró együttműködése a feszültségek csökkentése szempontjából" szögezte le Stjepan Mesic.

Újhelyi István szegedi szocialista képviselő gondolatai Kondor Katalinról

Hazai busz Az USA visszatért
balesete
Tizenegy sérültet kiengedtek a
kórházból azok közül a magyar
néptáncosok közül, akiknek autóbuszát vasárnap este érte baleset Görögország északi részén, a
Szaloniki felé vezető úton. A sérült 23 magyar táncost a katerini, illetve a szaloniki kórházakba
szállították, közülük kettő sérülései súlyosabbak, de egyikük
sincs életveszélyben. A BM Duna Táncegyüttesének 30 tagját
szállító autóbuszt a Peloponnészosz-félszigeten a Szaloniki felé
vezető úton, a 406-os kilométerkőnél érte baleset. A busz az ellenkező irányból érkező, és előzésben lévő járművet akart kikerülni, eközben azonban a sofőr
valamilyen okból elveszítette
uralmát a jármű fölött, lesodródott az útról, és felborult.

hivatalos látogatáson tartózkodik a fővárosban. Mádl Ferenc azt mondta, Magyarország
támogatja Zágráb euroatlanti integrációs
erőfeszítéseit; Stjepan Mesic nagyon hasznosnak nevezte ebben a folyamatban a magyar tanácsokat. „A magyar-horvát gazdasági együttműködésben rengeteg lehetőség rejlik. Az infrastrukturális együttműködés erősítése, a vasútvonalak modernizálása, autópályák építése, új határátkelőhelyek nyitása
további lendületet adhat ehhez" - mondta
Mádl Ferenc. Hozzátette: a két ország közötti
árucsere-forgalom 400 millió dolláros jelenlegi értéke „lehetne még több". Mádl Ferenc

Szemtanúk jelentései szerint három nagyobb támadást hajtottak
végre amerikai gépkocsioszlopok
ellen, s ezek során egy amerikai
katona életét vesztette, és többen
megsebesültek Haldíja, Ramádi
és Fallúdzsa helységek között. Az
amerikai hadvezetés közölte,
hogy alakulatai ellen egyidejűleg
vetettek be robbanótölteteket,
páncéltörő gránátokat és kézifegyvereket. Amerikai katonák
előzőleg a Bagdadtól 180 kilométernyire északnyugatra fekvő
Tikrítben nagyszabású razziát

tartottak, és megrohamoztak
húsz épületet. Ezek a házak abban az utcában vannak, amelyet
az amerikai katonák a „páncéltörő gránátok fasorának" neveznek, mert a lakók itt részt vesznek a megszálló hatalom ellen
indított fegyveres ellenállásban.
Előző nap amerikai katonák
fegyverraktárát fedeztek fel Szaddám Húszéin elűzött elnök Tikrít közelében fekvő szülőhelyen,
Audzsában.
II. Abdalláh jordániai király
hétfőn újságíróknak Ammánban
kijelentette, hogy országa a következő hónapokban megkezdi
összesen 30 ezer iraki rendőr kiképzését. E fiatalokat a jordániai
rendőrség kaszárnyáiban két hónapos kiképzésnek vetik alá.

MTI Telefotó: Nándorfi Máté

jelentette ki a szocialista képviselő.
Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke hétfőn jogi lépéseket helyezett kilátásba Újhelyi
Istvánnal szemben, az MSZP-s
politikusnak a Magyar Rádió elnökével kapcsolatos nyilatkozata miatt. „Újhelyi István nyilatkozataiból félreérthetetlenül kiderült, hogy a szocialisták, a
drasztikusan romló népszerűségi
mutatók okozta rettegésükben
minden jó ízlést és méltóságot
elfedve már a legaljasabb hazugságoktól és rágalmaktól sem riadnak vissza" - fogalmaz a fideszes képviselő közleményében.

RÖVIDEN
ELHAGYTA, LESZÚRTA
A gyanú szerint volt barátja ölt
meg egy 22 éves lányt
vasárnapra virradó éjjel a
Baranya megyei Sátorhelyen. Az
esetnek több tanúja is volt, de
minden igyekezetük ellenére
sem tudták megakadályozni a
szemük előtt zajló gyilkosságot.
A rendőrség rövid időn belül
őrizetbe vette a lány 24 éves volt
barátját, aki beismerte tettét. A
gyanúsított kihallgatásakor
elmondta: a lány korábban
elhagyta és ezt nem tudta
megemészteni.
AZ ÁLDOZAT PLÉBÁNOS
Meggyilkolták a
boldogkőváraljai római katolikus
plébánost. A 79 éves férfi
holttestét vasárnap reggel
fedezte fel falubelije. A rendőrség
a plébánián tartott helyszíni
szemle során megállapította,
hogy az idős pap bűncselekmény
áldozata lett.
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•MEGYEITŰKOR"

Naponta átlagosan több mint tíz katéterezés egy helyen

Behatolás a szív ereibe

Sokkterápia

Folytatás az 1. oldalról

- A katéterező orvos kezét a szeme vezeti - magyarázza Ungi
doktor
hiszen a két monitoron megjelent képek alapján irányítja a 1-1,3 méter hosszú katéter mozgását a szívben. A
vizsgálóasztal mellett függő harmadik monitoron a szív működése kontrollálható. A steril
röntgenmütőt üvegfallal elválasztó előtérben az ellenőrző
monitorok és az ezeket figyelő
asszisztensek a dupla biztonságot jelentik.
A szegedi hemodinamikai labor túlterhelt, kapacitása kevés
ahhoz, hogy Dél-Magyarország
három megyéjének összes szívkatéterre szoruló betegét elássa.
A vizsgálatokat viszont el kell végezni, ezért az egyetlen „asztalon" sokszor napi tíz-tizenkét
órán át váltják egymást a betegek. Erőltetett menet: műszereknek és személyzetnek egyaránt.
- Az 1997-ben vásárolt gépek
korszerűnek mondhatók - folytatja Ungi Imre - , ám az itteni
berendezések az optimálisnál
háromszor több beteget szolgálnak ki. Ekkora igénybevétel mellett életkoruk valójában megduplázódik, s nem öt, hanem legalább tizenkét évesnek számítanak. Nyugat-Európában
4-5
évenként cserélik a katéteres laborok műszereit.
A statisztikák azt mutatják:
hazánkban a szív-érrendszeri halálozás vezet, a katéteres vizsgálatra szoruló szívkoszorúér beteg
egyre több. A szegedi hemodinamikai laborban 1999-ben 1400
katéteres vizsgálatot végeztek,
tavaly ez a szám 3400-ra emelke-

HOLLOSI ZSOLT

Összefogásra, szolidaritásra, akár országos sztrájkra, helyben pedig egy-egy próba, ha kell, egyfontos előadás bojkottjára biztatták
a szakszervezeti vezetők tegnap a színháziakat. Régi bölcsesség
volt: színész ne sztrájkoljon, mert úgy marad. Hogy ma már ez
sem biztosan igaz, arra akad már távoli példa: Avignon. A francia
fesztiválvárosban idén nyáron elmaradt a fesztivál. A közreműködők nem voltak hajlandók színpadra lépni, mert megvonták tőlük
az azokra a hónapokra járó munkanélküli segélyt, amikor nem
játszanak. Hétszázezer turista maradt hoppon, a város meg főtt a
saját levében.
Azt mondják a szakértők, az uniós csatlakozással a magyar
színházi élet gyökerestül átalakul. Tőlünk nyugatabbra átlag 40
euróba kerül ma egy színházjegy. Nálunk négybe. Alulfizetett
művészek játszanak alulfizetett nézőknek. A béreken, az előadókon lehet spórolni, a vastraverzeket, a faanyagot meg a brokátot világpiaci áron tudják csak beszerezni a színházak. Panem
et circenses - mondja a régi latin. Mai politikusaink is tudják,
nem csak kenyérre, cirkuszi játékra is szükség van. Kicsi az állami mecenatúra, az önkormányzatnak is mélyen a zsebébe
kell nyúlnia, ha színházat tart fenn. És nem mindegy, a polgárok adójából hogyan működik a helybeli teátrum. A szegedi szinidirektort az előző önkormányzat idején hagyták, hogy a maga
portáján azt csináljon, amit akar. A képviselők meg rendre megszavazták az újabb és újabb tíz- és százmilliókat. Utánam az
A régió egyetlen szívkatéteres laborjában a személyzet és a gépek túlterhelése óriási. Fotó: Karnok Csaba özönvíz - mondhatta, amikor könnyed mozdulattal vette a kalapját. És tényleg jött az özönvíz, ami elhúzódó
vezetőválasztást
hozott nem kompetens megbízott igazgatóval, aki utódja kontódett. A közelmúltban volt olyan azokat a picinyke implantátu- is tisztában van azzal, hogy a hájára vállalt kötelezettségeket. Széthulló társulatot, gigászi hinap, amikor 22 katéterezés tör- mokat is, amelyek tágan tartják rom megye betegeit kiszolgáló
egyetlen laboratórium túlterhelt.
ányt, összehányt szabadtéri műsort is hozott. És egyetlen megtént. Összehasonlításképpen: az a beszűkült szívkoszorű-ereket.
maradt játszóhelyet.
A szívkatéter életmentő szívin- Az egyetem tavaly sikeresen páeurópai országokban naponta
hat betegnél többet nem katéte- farktus esetén. Ha a beteg 6, de lyázott az Országos EgészségbizÁrvízi vészhelyzetben vette át Székhelyi József a Szegedi Nemreznek. Magyarországon össze- legfeljebb 12 órán belül a laborba tosítási Pénztárnál, amely vállalzeti Színházat. Ehhez képest, legalábbis pénzügyileg, sikertörtésen kilenc szívkatéteres labor kerül, a katéterrel „egyszerűen" ja egy új laboratórium működénet volt a szabadtéri. A hiányt azonban nagy fejszecsapásokkal
működik, Csehországban húsz áttörik a vérkeringést elzáró vér- sének finanszírozását.
kezdték lefaragni. A színházi szakszervezet eddig nemigen hallarögöt, amit aztán vagy eltávolítailyen van.
A kar centrumának elnöke, Lotott magáról, így most sem kérdezték meg. Hiba volt. Mert aminovics lános professzor úgy nyiA szegedi központban nem- nak vagy feloldanak.
kor egyre többen kerültek utcára, természetes, hogy feléledt az
A hemodinamikai laborban latkozott: már döntés született
csak a szívműtétek előtti diagönvédelmi reflex. Mert mit csinál például az a 44 éves énekkari
nosztika, a szívizomzat, az erek, katéterezik a szívfejlődési rend- arról, hogy közbeszerzési pályáművész, akit 25 év szolgálat után harmincezerért szakmai nyugilletve a billentyűk állapotának ellenességgel világra jött újszü- zatot hirdetnek, s az új labor a
díjba küldenek ? Eddig sem keresett annyit, hogy biztos egzisztenfeltérképezése történik. Azok a lötteket, illetve az e beavatkozás- tervek szerint jövő év márciusára
ciát teremthessen, tartalékokat halmozhasson fel. Húsz éve talán
betegek is ide kerülnek, akiknek ra szoruló szívbeteg gyermeke- elkészül a sebészeti klinika épüelmehetett volna még valamelyik gyárba. De ma mihez kezdhet
letében.
beszűkült koszorúereit tágítani ket.
Szegeden ? Egy színidirektor szerződési ígéreteire meg ki merne
K.K.
kell. A szívkatéterrel helyezik fel
A szegedi orvoskar vezetősége
mérget venni ?
Színházi ügyekben az előző városvezetés felelőssége talán még
nagyobb, mint Korognaié. Ha nem lettek volna cinkos összekacsintások, falazások, hanem következetesen számon kérték volA Duna Profit rendkívüli közgyűlést hívott össze
na a saját biztosuk jelentésében foglaltakat, az ország legtöbb
pénzből gazdálkodó vidéki teátrumában nem lett volna szükség
sokkterápiára. Ráadásul a sokkterápia sem ér semmit, ha elhúzódik és egyre újabb csontvázak bukkannak fel a szekrény mélyéről.
gusztus végétől a 4 ezer 500 főNyitva tartja irodáit az ingatnyi taglétszámból 1500-an dönlanszövetkezeti botrány legA GYANÚ ARNYEKABAN
töttek úgy, hogy visszakérik pénújabb „áldozata", a Szegeden is
züket, s kilépnek a szövetkezet- Csongrád megyében 600 ezer forint a bírság
képviseletet működtető Duna
A hazánkban működő hét ingatlanszövetkezet közül az idén négy
ből. Ez ugyan jelentős, de kibírProfit Ingatlanbefektetési és
cég került a nyomozóhatóságok látókörébe. Jelenleg elfogatóparancs
ható megterhelést, 7-800 millió
Hasznosító Szövetkezet. A nyivan érvényben a Duna Profit elnöke, Némethy András ellen, akit
forintos kifizetést jelent a cég
tott ajtók ellenére a tagok együzletszerűen elkövezett csalással gyanúsítanak. A szegedi székheszámára.
előre nem kapnak információt
lyű Verticai Invest korábbi ügyvezetője, Svetz Szabina ellen csalás,
Pákh László hangsúlyozta,
arról, mikor és hogyan jutnak a
sikkasztás, magánokirat-hamisítás és tőkebefektetési csalás alapos
hogy a szövetkezet beruházásai
pénzükhöz. A szövetkezet okgyanúja miatt folyik eljárás, csakúgy, mint a Verticallal kapcsolatba
léteznek és tiszta tulajdoni vitóber 6-ára rendkívüli közgyűhozható, Esti Hírlap extulajdonosi székéből ismert Klivinyi Zoltán
szonyok között fellelhetőek. Az Csongrád megyében a múlt helést hívott össze.
ellen. A 300 ügyfélnek tartozó, be sem jegyzett KPHM Ingatlanfejigazgató elmondta, a helyzethez ti nagyszabású dohánykomNÉGYMILLIÓ
lesztési Szövetkezet elnökét, Kurkó Gergelyt már elfogták a rendmérten nyugodtan állnak a vizs- mandós akció után előreláthaMint arról lapunk korábban beőrök, kihallgatása ugyancsak a fent említett gazdasági bűncselekgálatok elé, bár a rendőrség in- tólag 590 ezer forint egészségszámolt, a Duna Profit ellen
Az országos tiszti főorvos,
mények elkövetésének gyanúja miatt folyik. A Pannon Unió a netézkedéseit túlreagáltnak tartják. védelmi bírságot ró ki a tisztiszeptember 18-án tett feljelentés
Ungváry György professzor a
gyedik az ingatlanszövetkezetek azok sorában, amelyek működése
Arra a kérdésre, van-e kapcsolat, orvosi szolgálat.
két szombathelyi befektető, miuweborvosnak nyilatkozva elszemet szúrt a rendőrségnek, a vizsgálat itt is megkezdődött.
a Verticai Inves csalással vádolt
tán állításuk szerint nem jutotmondta: a nemdohányzók véháttérembere, Klivinyi Zoltán és MUNKATÁRSUNKTÓL
tak pénzükhöz. A Duna Profit
delméről szóló törvény előírászeptember 18-i taggyűlése után hatóság foglalkozik a szövetkezet tők azonnal ki akarják onnan a Duna Profit tulajdonosai kösainak betartását ellenőrző
egy nappal a rendőrség átkutatta ügyeivel, azt az is bizonyítja: szabadítani pénzüket. Az ingat- zött, Pákh László egyértelműen Országos dohányzás-ellenőrző
őszi, idén már harmadik ora cég irodáit, köztük éjjel tíz óra- szeptember 22-én már elfogató- lanszövetkezeti botrányok utáni kijelentette, nincs tudomása akció volt az elmúlt hétfőn.
szágos akció után, a szabálykor a szegedit is, ahol lefoglalták parancsot adtak ki a Duna Profit feszült helyzetben így a Duna ilyen jellegű üzleti kapcsolatról, Csongrád megyében összesen
sértések nyomán összesen 3
a tagokról készült nyilvántartást, elnöke, Némethy András ellen.
Profit számára is sorsdöntő le- tulajdonosi összefonódásról, s 273 helyen vizsgálódtak a memillió 782 ezer forint bírság
a szerződéseket, a számítógépes
A hír nem tesz jót egy tagi köl- het, hogy milyen hírek jelennek Klivinyivel sem a cégnél, sem gyei tisztiorvosi szolgálat és a váfolyik be az államkasszába.
adatbázist, a számlákat és 400 csönökből építkező, majd az meg róluk. Mint azt Pákh László, másutt nem találkozott. A Verti- rosi tisztiorvosi intézetek munezer forint készpénzt. Az ügyész- azokból megvalósult fejlesztések a Duna Profit igazgatója elmond- cai Invest nemrégiben megvá- katársai. A szegedi orvosegyetem
ség zároltatta a cég számláit is. hozamát „szétosztó" ingatlan- ta, a Verticai Invest és a KPHM lasztott elnöke, Remete Julianna néhány intézményében, kórháAz akció tapasztalatairól laHogy a szombathelyi nyomozó- hasznosítónak, hiszen a befekte- tönkremenetelének hírére au- ugyanerre a kérdésre hasonlóan zakban,
gyógyszertárakban, punkat tájékoztató Gera Kataválaszolt.
sportlétesítményekben, az írott lin, az ÁNTSZ megyei intézetéMiután az ingatlanszövetkeze- és az elektronikus média szer- nek tisztiorvosa a legjellemzőbb
tek befektetik a tagi hiteleket, kesztőségeiben, cukrászdákban, hiányosságnak tartja a dohánymunkahelyeken zást tiltó, illetve a dohányzó hekorlátozott» mennyiségű kéz- éttermekben,
pénzzel rendelkeznek. A Duna vizsgálták, hogy betartják-e a lyeket kijelölő táblák hiányát. A
Profit egy hónapja, a tulajdoná- nemdohányzók védelmét szolgá- másik tipikus probléma a dohányzással kapcsolatos szabában lévő budapesti, XIII. kerületi ló törvényt.
társasházát már értékesítette
A nagyszabású ellenőrzési ak- lyozás hiánya. A szakember ki200 millió forintért, ami még ció után megyénkben előrelátha- rívó esetként említette: az ellenmindig kevésnek bizonyult a tólag összesen 590 ezer forint őrök jártak olyan munkahelyen,
megingott bizalmú tagok kifize- egészségvédelmi bírságot szab- ahol az étkezőben jelölték ki a
dohányzót, másutt az egész
tésére. Miután az ügyészség zá- nak ki.
roltatta a cég számláit, a Duna
Szegeden két pizzériát 10, illet- épületben találtak dohányzásra
Profit pénze jelenleg is lakat alatt ve 20 ezer forintra büntettek, utaló jeleket.
áll, így fizetni már csak ezért sem Makón egy falatozóra 50 ezer foAz ÁNTSZ munkatársai legtudnak.
rintos bírságot róttak ki, Vásár- utóbbi vizsgálódásaik alkalmával
A szövetkezet szegedi irodájá- helyen és Szentesen nem tapasz- azt tapasztalták, hogy egyre több
nak ajtajára a napokban kifüg- taltak olyan súlyos szabálytalan- helyen ismerik a törvényt, s látgesztett közgyűlési meghívó sze- ságot, ami pénzbüntetést indo- hatóan törekednek arra, hogy betartsák a szabályokat.
rint a tagok célrészjegyeikkel ok- koltvolna.
tóber 6-án, Budapesten jelenjeA tisztiorvosi szolgálatok A Csongrád megyei tisztiorvonek meg, ahol értékelik a cég je- si szolgálat ellenőrei négy mun- szerte az országban - negyedlenlegi helyzetét, s a tagok a lehe- kahelyen és öt közforgalmú in- évente tartanak ellenőrzéseket.
tőségekhez mérten döntést hoz- tézményben tettek javaslatot Ebben az esztendőben még egy
hatnak a cég jövőjéről.
összesen 510 ezer forintos bün- dohánykommandós akció várható.
KATKÓ KRISZTINA tetésre.
Fotó: Gyenes Kálmán
Egyelőre nem tudni, bűnös vagy áldozat-e a Duna Profit.

A befektetők harmada kéri a pénzét

Újra büntetett
a dohánykommandó
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Október elsején
rendezik meg Algyő napját. A 9
órakor kezdődő ünnepi
szentmise után a Süli András
utcában emlékműsort adnak az
általános iskolások. A faluház
színháztermében délután két
órától Szülőföldem, Algyö
címmel helytörténeti vetélkedőt
szerveznek. A helyi
köztemetőben délután 3 órakor
Botka László szegedi
polgármester, országgyűlési
képviselő átadja az új
ravatalozik. Laurinyecz Mihály
római katoliku.tplebános és
Papp László református
lelkipásztor ökumenikus áldást
ad. A faluház galériájában
délután négy órakor Borbás
Márta televíziós műsorvezető
megnyitja Gálné Nagy Ildikó
szőnyegszövő, tcxtiltervező
kiállítását. A községi
színházteremben ünnepi
testületi ülést tartanak délután 5
órától, amelyen Piri József algyői
polgármester tájékoztatót tart a
nagyközség fejlődéséről,
valamint kitüntetéseket,
elismeréseket adnak át. Este hat
órakor a Wciner Kamarazenekar
ünnepi hangversenyével ér véget
az algyői ünnepségsorozat.
SZEGED. Több programot is
szerveznek a szegedi
Millenniumi Kávéházban
|Dugonics tér 12.). A Szegcdi
Társadalomtudományi
Szakkollégium szervezésében
ma este 6 órától Kanyó Ferenc, a
Csongrád Megyei Levéltár
munkatársa, hadtörtenesz tart
előadást a Don-kanyarról. Utána
este fél tíztől „szakkolis" bulira
várják az érdeklődőket. Október
elsején este a közép-európai
filmek sorozat keretében az
1979-ben készített Indul a
bakterház című magyar filmet
vetítik.
SZOREG. Természeti nevelés
lehetőségei a napközis
foglalkozások keretében címmel
az Apáczai Kiadó és a Csongrád
Megyei Pedagógiai Intézet
szakmai-módszertani napot
szervez október elsején, szerdán
a szöregi Kossuth Lajos
Általános Iskolában (Szerb utca
15). A délután 1 órakor kezdődő
rendezvényen Mester Miklósné
természetismereti szakértő tart
előadást. Ezt követően a
jelenlévők részt vehetnek egy
bcmutatófoglalkozáson is.
ÚJ SZENTIVÁN. Háromszáz
általános iskolás részvételével
rendezték meg a községben a
Szcntiván-kupa kistérségi
sportnapot. A házigazdák
mellett szóregi, tiszaszigeti,
dcszki és kübekházi csapatok
vettek részt a vetélkedőn.
Futásban a szóregiek lettek az
elsők, a házigazdák
kézilabdában, futballban,
valamint az alsó tagozatosok
sor- és váltóversenyében
diadalmaskodtak. Összesítésben
Szóregvégzett az első helyen.
ZÁKÁNYSZÉK. A falunapon
többen is elismerést vehettek át
Kovács József polgármestertől.
Zákányszékért 2003. díjban
részesült Boldogné Fodor
Erzsébet, a polgármesteri hivatal
munkatársa, valamint Kopasz
Mária nyugdíjas
iskolaigazgató-helyettes,
pedagógus. Tanács Istvánné, a
hivatal nyugdíjas munkatársa
pedig tárgyjutalmat és
emléklapot kapott.
MENETRENDVÁLTOZÁS.
Október elsejétől módosul a
Tisza Volán Rt. több helyközi
járatának menetrendje. Más
időpontban közlekednek például
a buszok Szegedről Sándorfalván
és Dócon át Baksra, Deszkre,
Domaszékrc, Kübekházára,
Tiszaszigetre, Mórahalmon át
Ásotthalomra, Üllésen át
Pusztamérgesre, Zsombón és
Forráskúton át Kiskunmajsára,
Szatymazon át Zsombora,
valamint Kistelekről Baksra. A
részletekről nem árt érdeklődni.
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Koponya, akkumulátor, benzintartálya Gyevi temetőben

Fosztogatják a sírkertet
Hónapok óta tartó tárgyalássorozat után egy hét múlva aláírják a szerződést a szegedi Gyevi temető eladásáról. A területen lakóházakat és kegyeleti
parkot építenek. Közben bontják a sírokat, két férfi rezzenéstelen arccal engedélyre hivatkozott, de kiderült, hazudtak.
Emberi csontokat szórtak szét
sírrombolók a Gyevi temetőben
- kereste meg szerkesztőségünket egy környékbeli lakó. Nyári
Ferenc ¡ózsef szerint tarthatatlan
állapotok uralkodnak a sírkertben, a hatóságok sem tesznek
semmit. Megkereste már az önkormányzatot, a környezetvédelmi felügyelőséget, az egyházat,
de szerinte senki sem lépett elég
határozottan az ügy érdekében.
A férfi veszélyben érzi a környék
hat iskolájába cs óvodájába járó
gyermekeket, hiszen a területen
kábítószeresek, veszélyes bandák, hajléktalanok telepedtek
meg.
A Gyevi temető valóban szomorú képet fest. A bejárat közelében két férfi bontja a sírokat, a
használható téglákat szedik ki az
építményekből. Azt mondják,
engedélyük van, a gondnok bízta
meg őket.
A temető túlfeléről is kopácsolás hallatszik, ott két másik
férfi veri le a vakolatot az épületekről. Ók azt mondják, az egyház megbízásából az épületeket
bontanák le, most azt nézik
meg, tégla, vagy vályogfalú a temetőgondnoki ház. Benn hajléktalanok kvártélyozták be
magukat, néhány nadrágot ott-

Tizennyolc szegedi középiskola
részvételével rendezték meg az
első városi drogellenes akadályversenyt. Az önkormányzat kábítószerügyi egyeztető fóruma
szervezte vetélkedőn 10-10 fős
csapatok indultak. Az első helyet
a Fodor József Élelmiszeripari
Szakközépiskola szerezte meg. A
tíz versenyző mindegyike nyert
egy-egy háromezer forint értékű
vásárlási utalványt, az iskola pedig egy színes televíziót kapott.
Második lett a Radnóti Miklós
gimnázium csapata, a harmadik
helyen a Széchenyi István gimnázium végzett.

Szegedi
egyetemisták
sikere
A temető egyik elhagyatott épületbelsője. Bontásra érett.
hagytak ázni egy gyerekkádban,
esténként egy lábas fenekére állított gyertyákkal világítanak,
ruhák, matracok a földön szanaszét. Csak este hatra járnak
haza - mondja Nyári Ferenc József, aki rendszeresen figyeli a
temető életét.
Az egyik beszakadt fedelű kripta tövében valóban ott egy koponya, több emberi maradványt
nem találunk. A sírkert tele szeméttel, közte veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátor, olajoshordó. Látszik, hogy a nagyobb kriptákat lakják, már szin-

te minden síremléket ledöntötték.
- A területet az egyház napokon belül eladja - válaszolja érdeklődésünkre Tóth Alajos felsővárosi plébános. Az épületeket
hamarosan lebontják, a temető
egy részén lakóházakat épít majd
a vevő, a másik részén kegyeleti
park létesül. A plébános szerint
mint minden cvben a halottak
napja előtt, így idén ősszel is kitisztítják a temetőt, de annyi
szemetet hordanak oda ismeretlenek, hogy nem győzik összeszedni, elszállítani. Tóth Alajos

Hiány miatt drágul a tojás
Európa-szerte kevés a tojás, így
az árak folyamatosan emelkednek. Itthon még csak apróbb
jelei vannak az árugrásnak, de a
kereskedők már készülnek a
változásokra.

Kiemelkedő eredményt ért el egy
nemzetközi francia nyelvi versenyen a Szegedi Tudományegyetem két hallgatója. A szegedi AlFotó: Miskolczi Róbert liance Française második alkalommal rendezte meg a francia
szerint a területről mindent el- szenátus által támogatott La Plulopnak, ami csak mozdítható, a me d'or elnevezésű nemzetközi
sírokat bontó két férfi is tolvaj francia nyelvi versenyt. A vetélvolt, tőlük nem kaptak enge- kedőre korhatár nélkül lehetett
délyt. (A másik kettő az egyház jelentkezni, az egyetlen kikötés a
haladó szintű francia nyelvtudás
megbízásából dolgozott.)
Nyári Ferenc József több száz volt. A párizsi zsűrihez több ezer
fényképen örökítette meg a te- dolgozat érkezett a világ minden
mető pusztulását. Azt mondja, pontjáról. Szegedről Pataki Flóra,
mindegy, kegyeleti park vagy la- Nagy Anita és Gondi Melinda kóházak lesznek itt, csak legyen mindhárman az SZTE harmadvégre rend a területen. Demonst- éves francia szakos hallgatói rációt akar szervezni, hogy fel- küldte el pályamunkáját. A díjahívják a figyelmet a temető rossz zott száz helyezett listáján Pataki
Flóra és Nagy Anita megosztott
állapotára.
M. B. I. 55. helyezést ért el.

Kezdeményezésükre indult a felsőfokú képzés

Szakma a titkárnőség
Évadnyitó ülést tart ma a
Csongrád Megyei Titkárnők
Egyesülete. A szakmai érdekképviseleti szerv már régóta
működik, ám sokan nem is tudnak létezéséről.

A dorozsmai nagybani piacon a
kereskedők már érzékelik annak
a fokozatos tojásáremclésnek a
hatását, amelyet a szakma Európából jelez. Szilasi László, a
piac vezetője elmondta, a kereskedők véleménye alátámasztja a
megfigyeléseket, még ha ez az
árakban egyelőre nem is ugrik
ki. Ennek oka, hogy más a tálcás, 30 darabos, valamint a kartonos, 360 darabos kiszerelés
ára. A mennyiséggel visszaosztva jelenleg 13-15 forintba kerül
egy darab tojás a szegcdi nagybani piacon. (Mi az üzletben a
legolcsóbbat 16 forintért vásárolhatjuk meg.)
Márton Emőke kereskedő egyértelműen azt állítja, emelkedett a tojás ára, mivel egy kartont két hete még csak 5 ezer,
ma viszont már 5 ezer 700 forintért árul. Vagyis 13 forint helyett immáron 15-ért adja tovább azért, mert a termelőtől is
drágábban vásárolta. Hegedűs
Csaba nagykereskedő szerint viszont még nem érzékelhető az
áremelkedés, amely véleménye
szerint küszöbön áll. Nála a jércetojás darabja 10, a dobozos tojásé 14-15 forint. Azt is elárulta: gyermelyi tojást árul.
A külföldi nagykereskedők
ugyanakkor egyértelműen jelezték, hogy a termelői árak elmúlt
hetekben tapasztalt mintegy 30
százalékos növekedése miatt ők
is legalább 10 százalékkal emelni
készülnek áraikat. Ennek oka az,
hogy a tojásnagyhatalomnak
számító Hollandiában baromfivész pusztított, szárnyasok millióit vágták ki. Továbbá az is,
hogy egy nemrégiben hatályba
lépett EU-direktíva értelmében
minden tojónak legalább 550
négyzetcentiméternyi helyet kell
biztosítani a ketrecben. Ez ne-

A Fodor lett
a győztes

A legtöbb titkárnő nem ismeri
szakmatársait. Bár egymással
napi telefonos kapcsolatban állnak, sokszor talán még egymás
vezetéknevet sem tudják. Ezért
határozták el 1984-ben az orvosegyetem titkárnői, hogy szerveznek maguknak egy bemutatkozó
partit. Az ötlet sikeresnek bizonyult, ezután már negyedévenként találkoztak, nem sokkal később pedig megalakult a SZOTE
Titkárnők Társulata. A szervezet
célja az volt, hogy a tagok megismerhessék egymást és összejöveteleiken kicserélhessék a szakmában szerzett tapasztalataikat.
Ebből a kis közösségből alakult
meg a Csongrád Megyei Titkárnők Egyesülete.

A tagok havonta találkoznak
azért, hogy problémáikat megvitassák. Évente egyszer szakmai
napot tartanak, amelynek elsődleges célja a továbbképzés. Az
egyesület egyébként már több
komoly eredménnyel is büszkélkedhet: kezdeményezésükre beindult a felsőfokú titkárnőképzés
Szegeden, a minisztérium külön
szakmának ismerte el munkájukat.
Rimanóczy Ildikó, az egyesület
ügyvezető elnöke elmondta, a
legtöbb cégnél és szervezetnél
nem tudnak az egyesület létezéséről. Jelenleg 60-70 tagjuk van,
de biztos benne, hogy ennél jóval
többen szeretnének többet tudni
munkájukról és megvitatni másokkal a szakmai problémákat.
Az évadnyitó első összejövetelre
ezért minden érdeklődőt várnak
ma 17 órától Szegeden, a Rákóczi téren, a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatalba.
T.K.

Nagymágocsi munka
Tíz év óta először nyílt lehetőségük a mágocsiaknak arra, hogy
lakóhelyükön vállaljanak munkát. A csökkent munkaképességűeket foglalkoztató üzembe
nyolcvanhatan jelentkeztek, de
csak harminc hely volt.
M a m é g 16 forint, de az ár növekedhet.

gyedével több, mint a korábbi
előírás, így a termelők az állomány csökkentésére, illetve új
ketrecek kialakítására kényszerülnek.
A drágulásnak már Magyarországon is vannak jelei, darabonként és hetente 40-50 fillérrel
emelkedik az átlagár - nyilatkozta Földi Péter, a Baromfi Terméktanács mezőgazdasági titkára.
Ugyanakkor a magyar tojás iránti külföldi érdeklődés észrevehetően növekszik. Az elmúlt egy

Fotó: Schmidt Andrea

évben már több mint 70 millió
darabot tett ki az export. A megrendelések, a külföldi kereskedők tapogatózása egyértelművé
teszi, hogy a jelenlegi uniós kereslet, a közelgő tél és az ünnepek miatt a kivitel tovább nőhet,
később pedig a belépés, illetve a
vámmentesség okán válik könynyebbé a tojásexport. Az eddigi
kivitel ugyanis még csak töredéke a magyarországi egymilbárd
darabos tojásmennyiségnek.
EK.

Nagymágocson a régi iskolaépületbe költözött a Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. Reggel hattól vagy
nyolctól délig tart a műszak,
melyben az ötven százalék felett
leszázalékoltak egyszerre ketten
dolgoznak együtt, elsősorban
„matriotartás" és „csévézés" a feladatuk. Havonta húsz-harmincötezer forinttal tudják kiegészíteni a leszázalékoltak járadékát, s
faluhelyen ez hatalmas összegnek
számít - mondta Sándor Istvánné, az üzem vezetője.
A falu polgármestere, Czabarka János úgy tudja, a nagymágo-

csiaknak mindössze tíz százaléka talált magának helyben munkát. A háromszázötven munkavállalónak jelentós része a kastélyotthonban dolgozik, az állások döntő hányada közalkalmazotti státussal jár. Tíz év óta először fordult elő, hogy új munkahely létesült a faluban.
A polgármester szerint az itt élő
leszázalékoltak száma alapján lehetőség van arra, hogy újabb üzemek létesüljenek, vagy pedig a jelenlegi bővüljön, hiszen a harminc meghirdetett állásra nyolcvanhatan jelentkeztek. Abonyi János, a község rehabilitációs munkatársa elmondta: januártól nőhet a foglalkoztatottak száma.
Nagymágocs a megyében az
egyetlen település, ahol a munkát
adó vállalkozásoknak nem kell
helyi iparűzési adót fizetniük.
B. G.
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A színházi szakszervezet jogellenesnek ítéli az eljárást

Botka biztosítottnak látja a béremelés fedezetét

Nem terveznek
tömeges leépítést
Folytatás az 1. oldalról

Jóllehet a jövő évi költségvetés
vitája még nem kezdődött el a
parlamentben, Dióssy László
úgy látja, hogy a büdzsé, mint
ahogy idén, úgy 2004-re sem
biztosítja az önkormányzatok
számára a közalkalmazotti és
köztisztviselői béremelések fedezetét, így azt a helyhatóságoknak kell kigazdálkodniuk. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ)
elnöke szerint azzal, hogy a kabinet nem teremti meg a béremelések fedezetét, gyakorlatilag létszámleépítésre készteti az
önkormányzatokat. A TÖOSZ
szerint a jövő évi, önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozás elfogadhatatlan, kilátástalan helyzetbe sodorhatja a
helyhatóságokat.
A szegedi önkormányzat mintegy 7 ezer 500 közalkalmazottat
és 551 köztisztviselőt alkalmaz.
Utóbbiak a polgármesteri hivatalban dolgoznak. Botka László
lapunknak elmondta, hogy tavaly októberben mintegy hatszáz

Perelnek az elbocsátottak

köztisztviselővel vették át a hivatalt. Az elmúlt egy évben a hivatali létszámleépítéssel, a városi
fenntartású oktatási rendszer átalakításával, valamint az önkormányzati cégek összevonásával
több mint négyszázmillió forintot takarított meg a város. A polgármester hangsúlyozta, a közalkalmazotti béremeléssel országosan mintegy harmincezerrel
nőtt a közszférában dolgozók
száma. Mint ahogy országos
szinten, úgy Szegeden is elsősorban az egészségügyi intézményekben helyezkedtek el a közalkalmazottak. Botka közölte, a
közeljövőben nem terveznek
olyan létszámleépítést, mint
amilyen az elmúlt egy évben történt. Azt azonban megjegyezte: a
polgármesteri hivatal informatikai rendszerének bővítésével, az
úgynevezett e-önkormányzat kiépítésével megszűnnek majd álláshelyek. A polgármester hangsúlyozta, biztosítottnak látja jövőre a közalkalmazotti és köztisztviselői béremelések fedezetét.

sz. c. sz.

Farkasné Pocsai Blanka: A kétgyermekesek fizettek

A Fidesz bírálta
a tankönyvtámogatást
A Fidesz szerint az ingyenes
tankönyveket a kétgyermekes
családokkal fizettették meg, s
bár a támogatás differenciálható volt, az iskolák többsége mégis egységesen osztotta szét a
pénzeket.
- Egy törvénymódosítás mindig
annyit ér, amennyit a gyakorlatban fel lehet belőle használni.
Hiába vezette be a kormány az
ingyenes tankönyv-támogatási
rendszert, ha az komoly problémákat okozott a gyakorlatban, s
alaposan megterhelte az iskolákat - jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Farkasné Pocsai
Blanka, a Fidesz-MPSZ szegedi
önkormányzati képviselője.
Farkasné megjegyezte: a támogatás összege középiskolában és
az általános iskolák felső tagozatain egyáltalán nem fedezte a
tankönyvek árát. Véleménye
szerint a kétgyermekes családokkal fizettették meg a tankönyveket, hiszen sok helyen tőlük vették el az egyébként mindenkinek
járó 2 ezer 400 forintot és azzal
egészítették ki a rászorulók támogatását.

5

• MEGYEI TŰKOR"

- „Belőtték" a tankönyvcsomagok árát 8 ezer forintra. Azonban
sok esetben ezt úgy csinálta a városvezetés, hogy olcsóbb tankönyveket vett a támogatandók
közé, amit az adott iskola nem
akart használni, vagy egyes tankönyveket kivették a tankönyvi
körből és oktatási segédeszköznek minősítették - tette hozzá
Szőllösi Béla, a Fidesz-frakció vezetőhelyettese.
«
A Fidesz sajtótájékoztatója
után megkereste lapunkat Kozma József, Szeged alpolgármestere, és az alábbiakat közölte:
„Szeged város 120 millió forinttal támogatta a rászoruló gyerekeket, azaz ebben az évben a tanulók 40 százaléka kapott támogatást, ami jövőre 60 százalékra emelkedik. Ezeket a tényeket reményeim szerint a Fidesz
oktatáspolitikusai is elismerik,
és bízom abban, hogy rövid távú
politikai céljaik miatt nem áldozzák fel ezt a régóta várt vívmányt, és nem hangolnak egymás ellen gyermekeket és családokat."
G. SZ. L.

Tanácskozik a szakszervezet a zenekari próbateremben.

Fotó: Gyenes Kálmán

szerződéssel rendelkező művészt
szinte megzsaroltak: vagy elmegy szakmai nyugdíjba és akkor vállalkozóként tovább foglalkoztatják, vagy elbocsátják. Két
így elküldött kórustag esetében
visszahelyezésüket kérve indítottak pert.
A szakmai nyugdíjjal kapcsolatban elhangzott: meghatározott szolgálati idő után csak a
munkavállaló kérheti ezt az ellátási formát, a munkáltató legfeljebb nyilvánvaló alkalmatlanság
miatt küldhet így el valakit.
Konrád Antal arra biztatta a
színház dolgozóit: egyetlen fegyverük az összefogás és a szolidaritás. Ráksi Katalin, a szakszervezet országos ügyvezető titkára
arra emlékeztetett: az utóbbi időben több olyan színházi vezető is
úgy távozott posztjáról, hogy hatalmas hiányt hagyott maga
után, ezért szorgalmazni kellene
a felelőtlenül gazdálkodó direktorok büntetőjogi felelősségre vonását.
Kolep Zoltán, a színház szakszervezeti titkára azt nehezményezte, hogy az érdekképviselet-

Folytatás az 1. oldalról

A munkáltató - csoportos leépítésről lévén szó - köteles lett volna egyeztetni a szakszervezettel,
értesítenie kellett volna a munkaügyi központot is - folytatta a
szakszervezet jogásza. Miközben
utcára tettek embereket, előfordult, hogy ugyanabba a munkakörbe mást vettek fel. A határozott időre szóló szerződéssel rendelkező művészeket a jogszabályok szerint február 28-áig értesíteni kell, hogy a következő
évadban számítanak-e a munkájukra. Kocsis László Levente
megbízott főigazgató idején az
érintettek értesítést kaptak, hogy
a következő szezonban is foglalkoztatják őket. Július végén
azonban újabb levélben közölték
velük: nem tartanak igényt rájuk. A jogásznő elmondta: a jogellenes döntések miatt hét dolgozó esetében munkaügyi bírósághoz fordultak. Kérték a szerződések egy évvel való meghosszabbítását, vagy 12 havi illetménynek
megfelelő összeg kifizetését.
Több határozatlan idejű munka-

tel nem tárgyaltak a létszámleépítésről, és a művészi állomány
csökkenésével párhuzamosan nő
a gazdasági hivatalban dolgozók
létszáma.
Székhelyi Józsefet budapesti
tárgyalásai miatt Kovács Ágnes
ügyvezető főtitkár képviselte, aki
Korognai Károly igazgatósága
idején hasonló helyzetben munkaügyi pert nyert a színházzal
szemben. Utalt arra, hogy az előző vezetés idején csak formálisan
működött a szakszervezet, a jelenlegi direkció a jövőben kész a
konzultációra az érdekképviselettel. Mindenki egyetértett abban: sürgősen szükség van egy
olyan törvényre, amely a színházak speciális működését szabályozza, mert bebizonyosodott,
hogy a közalkalmazotti törvény
nem alkalmas erre.
•
Székhelyi József színigazgató
tegnap útban Budapestről Szegedre telefonon reagált a történtekre: - A csődfelszámolás részeként az önkormányzat kötelező
érvényű határozatot hozott a létszámleépítésről, amit, mivel jog-

Gyermekkorú autótolvajok
Tizenkét és tizenhét év közötti gyerekek éjszakánként személygépkocsikat loptak Szegeden,
amiket használat után kifosztva hátra hagytak. A
tippadó a banda egyik tagja, mindössze 12 éves.
Az utóbbi hetekben az egyik szegedi városrészben
több gépkocsi is eltűnt. Az autókat pár utcával
odébb mindig megtalálták a tulajdonosok. Az eset
egyik érdékessége, hogy az összes jármű Lada volt.
A szegedi rendőrök lefülelték a tetteseket. Kiderült, egy ötfős csapat követte el az autólopásokat. A
társaság legfiatalabb tagja mindössze 12 esztendős,

a legidősebb pedig 17. Kiderült, a fiúk éjszakánként
azzal szórakoztak, hogy a lakóhelyük közelében
parkoló Ladákat feltörték, autóztak néhány utcányit, majd kifosztva hátrahagyták a kocsikat.
A tippadó a társaság leghatalabb, tizenkét éves
tagja volt, akinek családjában van egy Lada, ezért
jól ismerte az ilyen típusú járművek működését.
Az egyik sértett egyébként pont akkor érkezett
feljelentést tenni a rendőrségre, amikor a srácokat
kihallgatták. így a nyomozók jó hírrel fogadták,
elmondták, hogy az autóját időközben már meg is
találták.

A subasaiak összeadták a pénzt az építőanyagra

Mára burkolt utat építettek maguknak
A kiskundorozsmai Subasa Maty-parti
útján lakók összefogtak, és betontörmelékből, mart aszfaltból szilárd burkolatot építettek a földes utcában.
Nem vártak a sült galambra a subasai
Maty-parti úton lakók, akik megelégelték, hogy nyáron porban, ősztől tavaszig
bokáig érő sárban kell járniuk. Tudták,
hogy nagyobb városi, állami segítségre
aligha számíthatnak, ezért „házilagosan", maguk raktak szilárd burkolatot a
másfél kilométer hosszú utcában.
A példás önszerveződésről Tasnádi
Sándor, a munka egyik szervezője beszélt. Ó maga - a Subasán élők sokaságához hasonlóan - a magas rezsiköltségek
miatt költözött ki a szegedi panelből az
üdülőkörzetbe, ahol olcsóbb az élet. A
Maty-parti út a körzet gerincútja, amolyan „sugárút", amelyből keresztutcák
egész sora nyilik. Forgalma is nagy. .
Az utcabehek másfél éve gondoltak egy
nagyot, és a helybeb fórumként is szolgáló
Hetes utcai büfében meghányták-vetették, hogyan lehetne utat építeni. Egy mérnök árajánlata (alappal együtt 6,5 millió
forintba került volna a burkolat) hallatán
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Szilárd burkolatú út a kiskertek között.
úgy döntöttek, inkább megcsinálják ők
maguk az egészet, úgy olcsóbb lesz.
Ekkor már hetvennél is többen csatlakoztak a tervezgetőkhöz, s fejenként 5

Fotó: Miskolczi Róbert

ezer forintot adtak össze a költségekre.
Betontörmeléket szereztek, s egy harmincfős brigád kemény munkával elkészítette az „alapot", amelyet ugyancsak

útbontásból származó, mart aszfalttal
borítottak. Olvasztógépet nem használtak, arra már nem futotta, de az eredmény a célnak így is éppen megfelelt.
A jó út persze még nagyobb forgalmat
vonzott: még a távolabbi utcákban lakók is inkább a Maty-parti út felé kerültek, s a domaszéki termelők is ezt az útvonalat választották a dorozsmai nagybani piacra menet. A sok kocsi, meg a
tél aztán kikezdte az erős alap nélkül rakott utat, ezért idén tavasszal az ott lakók nekifogtak a javításnak.
Az újabb költségekhez a város is hozzájárult: Fábián József önkormányzati képviselő közbenjárásával 200 ezer forintot
kaptak a több mint félmillió forintos
munkára - a többit ismét az utcabeliek
adták össze.
A maguk erejére támaszkodó subasaiak marhapörkölt-vacsorával ünnepelték
összefogásuk eredményét. Életkörülményeik további javulásához persze még
szükség lenne például a buszjáratok sűrítésére (ősztől tavaszig óránként közlekednek a kocsik), valamint a közvilágítás kiépítésére is.
NYILAS PÉTER

államban élünk, végre kellett hajtanunk. A tízszázalékos leépítés
a pályázatomban is szerepelt. Ezzel és a pénzek elfolyásának megakadályozásával dinamizálni lehet az intézményt. A leépítéseket
a középvezetőkkel egyeztetve, az
ő javaslataik alapján, és az érintettek szociális körülményeit is
megvizsgálva hajtottuk végre.
Megkértünk néhány arra jogosult művészt, hogy menjen szakmai nyugdíjba és szerződéssel
dolgozzon tovább, mert ezzel
csökkenthetőek a bérterheink. A
színház munkaügyi jogászának
álláspontja szerint nem egyértelmű annak megítélése, hogy csoportos leépítésnek minősül-e a
létszámcsökkentés. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy munkajogi
mulasztás történt a részünkről,
mindenkit megkövetek. A szakszervezetet partnernek tartom,
ezt bizonyítja: míg az elmúlt
években egyetlen művész sem
kapott
beiskolázási
segélyt,
amint lehetőségem nyílott rá,
aláírtam, hogy megkaphassák a
gyermekenkénti ötezer forintot.
H. ZS.

HÍREK
KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) ma 18 órakor Galambos
Gábor, a JGYTFK főigazgatója
nyitja meg a kar rajz- és
művészettörténet tanszékén
oktató művésztanárainak
kiállítását. A tárlaton Aranyi
Sándor, Holler László, Kovács
Keve, Lázár Pál, Papp György,
Sinkó János és Szekeres Ferenc
alkotásai szerepelnek. A
megnyitón közreműködik:
Maczelka Noémi
zongoraművész, valamint Ordasi
Péter vezényletével a JGYTFK
Ének-zene Tanszékének
kamarakórusa.
RÉGI ZONGORISTÁK
A Régi Zongoristák Klubja szórakoztató estjeinek tizedik évadját
kezdi meg csütörtök este a szegedi Forrás Szállóban. Házigazda:
Polgár Gyula neves pianista, aki
a napokban tért haza külföldről.
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A FEKETE-HÁZBAN
A Rákóczi-szabadságharc
zászlóbontásának 300.
évfordulóján Gyulay Endre
szeged-csanádi megyés püspök
nyitja meg ma délután fél 5-kor a
Cum Deo pro Patria et Libertate
(Istennel a hazáért és a
szabadságért) című
emlékkiállítást a Fekete-házban.
SZEGEDI KÖLTŐISKOLA
Polner Zoltán költő, művészeti
vezető irányításával költőiskola
indul Szegeden. Jelentkezni
október 3-án 15 és 17 óra között
a Múzsa Alapfokú Művészeti
Iskola székhelyén (Szeged,
Széchenyi tér 2/A), érdeklődni
pedig a 06-20-591-3115-ös
telefonszámon lehet.
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Egyelőre saját erőből indul a munka a mellkasi betegek intézetében

Egy család, egy combnyaktörés,

Újjászületik a deszki kórház
Miután nem nyert rá címzett
támogatást, saját erejéből kezdi
el tavasszal felújítani a deszki
kórházat a megyei önkormányzat. A munka az utca felőli,
korábban életveszélyesnek minősített kiszolgáló épület renoválásával kezdődik.
Elcsöndesedett a szegedi megyeháza Csongrád Terme, amikor a
legutóbbi közgyűlésen a deszki
Mellkasi Betegségek Szakkórháza került szóba. A képviselők
megemlékeztek a nyáron elhunyt főigazgatóról, Kraszkó Pál
professzorról. A közgyűlés a törvény értelmében kiírta az intézményvezetői tisztségre a pályázatot. A pályázóknak a hirdetés
megjelenésétől számított harminc napon belül kell jelentkezniük a megyei közgyűlés főjegyzőjénél. Az új vezető megválasztásáig a főigazgatói feladatokat
dr. Bálint Beatrix orvos igazgató
látja el.
Az új főigazgatóra az intézmény működtetése mellett még
egy fontos feladat hárul. Hiszen
most már biztos: tavasszal
megkezdődik az intézmény
életveszélyessé nyilvánított utca felőli épületének rekonstrukciója. Ez az eredetileg tervezett
beruházásnak csupán az egyik
fele: egy másik, fiatalabb épület
lapos tetejének magasítása is a
tervek között szerepelt. A kormányhoz beadott, címzett támogatás iránti igényt azonban
legutóbb sem támogatta a kabinet. A teljes, tervezett beruházás 665 millió 400 ezer forint
lett volna, ebből 133 millió a
saját erő. A tavasszal induló
munka tervezett költsége 320
millió.
Simicz József, Deszk polgármestere és a megyei közgyűlés

Iluska és Rózsika
ikerpár meséi
Évek óta ádáz vita folyik egy
szegedi ikerpár között. Egyikük
azt állítja, testvére többször
megverte. Az asszonyt a napokban combnyaktöréssel szállították kórházba. Ikertestvére teljesen máshogy emlékszik a történtekre.
A 63 esztendős A. Z.-né Iluskával a szegedi Il-es kórház traumatológia osztályán beszéltünk.
A szerencsétlenül járt asszony és
nővére végső elkeseredésében és
felháborodásában fordult szerkesztőségünkhöz.
A. Z.-né kórházi ágyában mesélt. - Csúnya dolog, ami történt
- kezdte, majd nagy levegőt vett,
és így folytatta: - A 86 éves édesanyánk ikertestvéremnél, L.
f.-né Rózsikánál lakik. Rózsika
senkit nem enged be a lakásba,
én azonban szerettem volna
meglátogatni édesanyámat, akit
akkor már régóta nem láttam. A
testvérem nem volt otthon, így
csak az ajtón keresztül tudtunk
pár szót váltani - mesélte A.-né.
Az asszony a sikertelen látogatás után az épület előtt beszélge-

Az életveszélyesnek nyilvánított kiszolgálóépület renoválásával indul a felújítás.
egészségügyi bizottságának elnöke lapunk kérdésére elmondta:
természetesen nem mondtak le
arról, hogy állami támogatást is
szerezzenek a deszki kórház rekonstrukciójának következő üteméhez, így a pályázatot a következő adandó alkalommal ismét
beadják.
Még az előző önkormányzati
ciklus idején született kompromisszum a megyei közgyűlés

képviselői között arról, hogy a
megye által működtetett három
egészségügyi intézmény közül
először a szentesi kórház rekonstrukcióját indítják el. Ezt a
makói kórház követi, majd pedig
a deszki. A szentesi és a makói
címzett támogatási igényt teljesítette is az akkori kormány, tavaly a deszki intézmény következett volna.
A Mellkasi Betegségek Szak-

Versenyképes ajánlatok
a Postabanktól
Az Erste Bank veheti meg a Postabankot, derült ki
A lakossági üzletágban mostanában éppen a dia múlt héten, ám ahogy a privatizáció előtt, úgy köz- ákhitelnek van szezonja, a Postabank már a 14-18
ben is zavartalanul működik a Postabank. Mi több, ivr-éveseknek is kínál kedvezményes számlacsomagot
senyképes lakossági és üzleti, vállalkozói ajánlatainak bankkártyával. A korábbi monopólium után megköszönhetően ma is népszerű és a legistnertebb pénzin-indult a verseny a diákhitelpiacon, ez a bankot
tézetek közé sorolható.
felkészülten érte. A Postabank folyósította diákhitel versenyképes konstrukció: nincs havi számlaveA Postabank kis- és középvállalkozóknak szóló zetési díj, díjmentes a bankkártya, az első készegyik ajánlata, a Mátrix számlacsomag kedvező, 0,9 pénzfelvétel ATM-ből, ingyenes az átutalás, a kapezrelék az átutalási díja az ingyenesen igénybe csolódó SMS és Tele Bank-szerződés.
vehető Home Banking-en keresztül történő elektTalán túl van már a csúcson, de még mindig naronikus utalásnál. A csomaghoz díjmentesen kap- gyon intenzív a lakás-, ingatlan- és jelzáloghitelecsolódik bankkártya is.
zés. Továbbra is jövedelemvizsgálat nélkül, a munUgyancsak a kis- és középvállalkozásoknak szól kaviszony igazolását kérik a forrástámogatott hiteaz S-hitel, ami lényegében forgóeszköz-finanszíro- leknél. Kedvező változás, hogy egy-egy társasházi
zásra használható folyószámlahitel-konstrukció. lakás jövőbeni tulajdonosa önállóan szerződhet a
Előnye, hogy csak a fennálló állomány után kell ka- Postabankkal. A bank a hitelbírálatot bírja kapamatot fizetni, nincs mögötte dologi biztosíték, a Hi- citással, az FHB-vel is j ó az együttműködés, így
telgarancia Rt., valamint a tulajdonos kézfizető akár három héten belül is elintézhető a lakáshitel
kezességével működik. Népszerűségét növeli, hogy - köszönhetően kicsit annak is, hogy elült már a
gyorsan, akár 3-5 nap alatt is megszülethet a hi- nagy roham.
telbírálati döntés, amely figyelembe veszi a vállalA használt lakások korábbi súlya csökkenő, egykozás üzletmenetét, prosperitását.
re több az építési hitel, érzékelhető ez a fajta akEgy másik változata a jelzáloghitel, ami ingatlan- tivitás. A változások után úgy tűnik, hogy a többfedezeten alapul, s itt az üzleti teljesítmény kevés- ség számára - az adójóváírástól eltekintve - kedbé számit. Az emelkedő kamatszint ellenére a hi- vezőbb feltételű lett ez a konstrukció, banki szabátel kamata megáll 12-13 százalék között.
lyozása áttekinthetőbb, a felvehető maximális öszNem saját terméke a Postabanknak a Széchenyi- szeg 10-ről 15 millióra növekedett.
kártya, de nagyon népszerű ügyfelei körében, küAz áruhitel-konstrukción belül a Zepter-terlönösen azóta, hogy ötmillió forintra növekedett mékekhez kapcsolódik a Postabank különleges
a hitelkeret. Ebben a konstrukcióban sincs dolo- ajánlata, az eddigi előtörlesztést lehet kiváltani a
gijelzálog-biztosíték, ez is a Hitelgarancia Rt. és a bank hitelével, és a vevő hosszú hónapok várakotulajdonos kezességvállalása mellett folyósítható. zása nélkül, szinte azonnal hozzájut az áhított, érA Széchenyi-kártya ügyintézésének első lépései a tékes termékcsaládhoz. Mindezt 10 százalékos,
helyi kamaráknál. VOSZ-irodáknál kezdődnek. A Zepter biztosította árkedvezmény mellett.
konstrukció népszerű, az ügyfelek viszik a jó hírét.
A Postabank része a Sulinet-programnak is, adóAz a vállalkozó, akinek három-négymillió forint kö- kedvezményhez kapcsolódó áruhitel-konstrukcióriili könyvelt árbevétele van, már számíthat az első ja Szegeden, a megyében több informatikai üzletegymillióra.
ben elérhető.
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PostaBank
és Takarékpénztár Rt.

Fotó: Karnok Csaba

kórházában úgy látták, hogy akik
a megegyezést tető alá hozták, elfeledkeztek a deszki kórházról. A
szentesi és a makói igény mellett
erőteljesen lobbiztak a megye országgyűlési képviselői - a makói
pályázat sikere után az ottani politikusok össze is hajtottak azon,
hogy kié az érdem - a deszki
igény azonban nem kapott ilyen
figyelmet és támogatást.

két történet

AMI BIZTOS:
ELJÁRÁS
INDULT
Az esettel kapcsolatban M.
Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, L. J.-né
ellen súlyos testi sértés miatt
eljárás indult a Szegedi Rendőrkapitányságon.

tett a ház két lakójával, amikor
hirtelen felbukkant a testvére. Szó nélkül nekemesett, és akkorát lökött rajtam, hogy elestem tette hozzá.
A.-nét a történtek után kórházba szállították, ahol combnyaktöréssel megoperálták. - Esküszöm magának, nem tudom,
miért tette. Ilyen a természete,
keresi a bajt - magyarázta az aszszony.
Iluska szerint nem először történt ilyen. A. Z.-né elmesélte,
még húsz évvel ezelőtt - szintén
egy családi vita alkalmával - a
testvére úgy megverte, hogy betört a feje és három hétig feküdt
kómában.
Teljesen másképp emlékszik a
történtekre L. J.-né Rózsika. - Az
ikertestvérem és nővérem másfél
éve folyamatosan zaklatnak. Ki
kellett húznom a telefont. Nem
igaz, hogy nem engedem be őket.
Az anyukám egyszerűen nem
akar velük szóba állni - magyarázta a megvádolt testvér.
- A bevásárlásból érkeztem haza. Amikor a testvérem meglátott, elkezdett ordítani, üvölteni.
Tudja, a fejműtétje óta agresszívvá vált. Mondtam neki, Ilus, légy
szíves menj haza. Erre hátrálni
kezdett, majd eleset. Eldobtam a
csomagjaimat, segíteni akartam
neki, de nem engedte - mesélte
Rózsika.
A fejműtéttel kapcsolatban L.
J.-né elmondta, testvére betegsége évek hosszú sora alatt alakult
ki, neki ahhoz semmi köze. Mindenhol feljelentenek, próbálnak eláztatni, a rossz híremet
kelteni. Tudja, akire én megharagszom, azzal egyszerűen nem
állok szóba - tette hozzá Rózsika.

B. A.

A . T. J.

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ALFÖLD TOURS UTflZflSI IRODA
Utazzon válunk egzotikus tájakra
DÉL-AMERIKA
KINCSEI
Amazónia-Rio-Lima-Cuzco-Titicaca-tó
Időpont: 2003. november 21 -december 2.
12 nap/11 éj, repülővet. félpanzióval
Részvételi díj: 680 000 Ft/fő + rept. ill.
HAWAII-SAN
FRANCISCO
Honoluiu-Pearl Haibour-Polinéz
Kulturális Központ-pihenés a világ egyik
legszebb tengerpartján-San Francisco
Időpont: 2003 december 5-15.
11 nap/10 éjszaka, repülővel, reggelivel
Részvételi díj: 500 000 Ft/fő + rept. ill.
TÖRÖK
RIVIÉRA-HOTEL
PARADOR'"
2003. október 17-28. 74 900 Ft/fő
JORDÁNIA-HOTEL
PETRA
INTERNATIONAL
Részvételi díj: 49 999 Ft/fő
DJERBA-ROMANCE
SUN
CLUB'", ALL. INCL.
2003. október 21-28. 79 500 Ft/fő
Keresse irodánkban
szilveszteri
és síajánlatainkat!

Alföld Tours Kft.
6720 Szeged, Kárász u. 16.

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
20 g

őrölt fekete bors (Caralcad)

250 g Ételízesítő

2450 Ft/kg

129 FI

516 Ft/kg

1 1 9 0 Ft

1 kg Őrölt csemegepaprika
1,51

4 9 FI

9 9 Ft

Üdítő 4 ízben

560 g Natúr lecsó (Topa)

110 FI

196 Ft/kg

360 g Csemegeajvár

139 FI

386 Ft/kg

101

2 3 9 0 FI

Napraforgó étolaj

700 g Őszibarackbefőtt (Mátra)

2 1 9 FI

313 Ft/kg

680 g Chilipaprika

149 FI

219 Ft/kg

670 g Kovászos uborka

115 FI

172 Fi/kg

430 g Szamócadzsem

135 Ft

314 Ft/kg

565 g Gyümölcskoktél

149 FI

264 Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Tel.: 62/550-160. Fax: 62/421-794.

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

E-mail: alfoldtours@mail.tiszanet.hu

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

Web: www.alfoldtours.hu

65 Ft/l

Törzs*
vasárlói
kártya a z
üzletben
váltható

Tel.: 478-290. N y i t v a : H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.

2003. október l-jén nyílik
a Bartók tér 5. szám alatt
a Kiskundorozsmai
Takarékszövetkezet új egysége,
mely teljes körű pénzügyi
szolgáltatást kínál.
Várjuk Önt is!

JELZÁLOGHITEL
llllltltttttlllültlttttllllüll!

Kamat: évi 14%*
Várjuk szíves érdeklődését
kirendeltségeinkben!
Szeged, Dorozsmai út 196.
461-012
Mérey u . 5.. 5 4 0 - 0 1 8
M á t y á s tér 4 / b , 4 4 4 - 5 0 2

Új
egységünk
2003. október
l-jétől
Bartók tér 5.
540-582
CTHM: 16.17%-23.05%)
KISKUNDOROZSMAI
TAKARÉKSZÖVETKEZET

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 30.

•

Középiskolás fokon kellene tanítani

Főiskolai, egyetemi
nyelvórák - pénzért
Nem vállalhatja magára az
egyetem a hallgatók nyelvoktatásának összes költségét, viszont csak az kaphat diplomát,
akinek van nyelvvizsgája. A
szakemberek a középiskolai
nyelvtanítás színvonalában látják a hibát.
- Miért pont a nyelvért kell fizetni? - kérdezi háborogva Eva. A
bölcsészlány dühösen mutat egy
plakátra az egyetemen, amelyen
az áll, hogy mindenki tanulhat
nyelvet, de a kar által finanszírozott óraszámon felül már fizetnie kell érte óránként 250 forintot.
- Korábban ez úgy volt, hogy
bárki bármennyi órát fölvehetett. Nincs elég ingyenes óra,
hogy fölkészüljünk a vizsgára mondja Éva.
Az integráció után a különböző
szegedi egyetemeken, főiskolákon dolgozó nyelvtanárokat egy
karközi intézménybe csoportosították. Az Idegen Nyelvi Központnak most minden kar az
igénybevétel alapján fizet, de
hogy egy hallgató hány órát vehet föl ingyen, azt különbözőképpen szabályozzák.
Az Oktatási Minisztérium
ajánlása szerint heti négy nyelvórát érdemes biztosítani négy féléven keresztül, ezt a hazai egyetemek többsége be is tartja. Szegeden rosszabb a helyzet, nem
minden kar nyújtja ezt a hallgatóknak. Diplomát viszont csak
úgy szerezhetnek a diákok, ha
nyelvvizsgájuk is van. Pukánszky Béla megbízott rektorhelyettes szerint is kevés az ingyenes nyelvóra, ám az elvonásoktól sújtott karok egyelőre
ennyit tudnak finanszírozni. Azzal a felvetéssel, hogy azért kap
az Idegen Nyelvi Központ kevés
forrást, mert karközi intézmény,
Pukánszky nem ért egyet. Szerinte ha helyesen választják meg
a központi egységek finanszírozásának módját, akkor javulhat
helyzetük.

Nyelvtanárok szerint a tíz féléves képzésben biztosított négy
félévnyi heti négy óra ingyenes
nyelvoktatás nem túl sok az
eredményes
nyelvtanuláshoz.
Ezzel a rektorhelyettes is egyetért, hiszen felesége is nyelvtanárként dolgozik a Ságvári gimnáziumban. Pukánszky szerint egyelőre nagyrészt az egyetemekre
hárul a diplomához szükséges
idegen nyelvi képzés problémája
- ezt ugyanis a minisztérium
közvetlenül nem tudja finanszírozni.
- Az egyetemek önálló, autonóm intézmények, dönthetnek
arról, mire fordítják a minisztériumtól kapott összeget - válaszolta erre Medgyes Péter, az oktatási tárca helyettes államtitkára,
aki maga is dolgozott nyelvtanárként és a felsőoktatásban is.
Medgyes eüsmerte: a megszorítások nyomán az egyetemek általában már a Bokros-csomag
idején úgy döntöttek, hogy a
nyelvoktatás terheit áthárítják a
hallgatókra. Úgy véli, az egyetem
azért elsősorban már a szaknyelvi képzés színtere kellene hogy
legyen, egyelőre azonban sokan
bizonytalan nyelvtudással kerülnek a felsőoktatásba. A szegedi
egyetemen is sok a kezdő nyelvi
kurzus. A megoldás az lehet,
hogy a minisztérium erősíti a
közoktatásban az idegen nyelvek
tanítását - mondta Medgyes. Erre szolgál a tárca „Világ - Nyelv"
programja.
Addig apróbb előrelépések várhatók. Az augusztus eleje óta hivatalban lévő egyetemi vezetésben közreműködő Pukánszky
Béla azt ígérte, javítana a nyelvoktatás helyzetén, sót a szaknyelvi képzést is erősítené, ez
rektorhelyettesi programjában is
szerepel.
Megkerestük a Hallgatói Önkormányzat elnökét, Mák Balázst is, aki elmondta: vizsgálódnak az ügyben, egyelőre nem nyilatkozik.
MOLNÁR B. IMRE

M E G Y E I

Vodkás cumi ügyében is döntött az ORTT bizottsága

Egy év alatt 721 panasz
Leggyakrabban a politikához
köthető állítások és a valóságshow-kban elhangzott kijelentések miatt fordulnak a tévénézők és a rádióhallgatók a panaszbizottsághoz. De olyan is
megtörtént, hogy egy tévéző azt
kifogásolta, miért vodkás cumivai, vagy szájába tömött
pingponglabdával csitítottak el
egy csecsemőt. Többek között
erről beszélgettünk Izsák Péterrel, az ORTT panaszbizottságának szegedi tagjával.
Sokoldalú, tényszerű, időszerű,
tárgyilagos és kiegyensúlyozott.
Hogy mi rendelkezik ennyi jó
tulajdonsággal? Az 1996-ban
elfogadott, a televíziózásról és a
rádiózásról szóló törvény a médiumoktól várna el olyan tájékoztatást, ami megfelel a fent
megfogalmazottaknak. Hogy a
valóság ezek után mégis milyen
képet mutat, igencsak heves vita tárgya lehet, s tegyük hozzá,
az is.
Legalábbis ez derül ki Izsák Péter szavaiból, aki ez év júniusa
óta tagja az Országos Rádió és
Televízió Testület (ORTT) harmincfős panaszbizottságának. A
neves szegedi ügyvéd elmondta:
korántsem tartozik azok közé,
akik mindent megnéznek a tévében, s lesik, ugyan miféle híreket
is tesznek közzé a rádiók, de nem
is ez a feladata egy panaszbizottsági tagnak.
- Tőlünk azt várják el, hogy
egy-egy konkrét esetben döntsünk, megfelelt-e a műsor a törvényben megfogalmazott elvárásoknak. Itt korántsem csak arról
van szó, hogy az említett ötös követelmény betartására kell vigyázni. Bár kétségtelenül ezek a
legfontosabbak, éppen ezért az
ilyen jellegű panaszokat kiemelten kezeljük, de többek között azt
is szem előtt kell tartanunk, hogy
egy adott műsor rossz hatással lehet-e mondjuk a kiskorúakra beszélt a kívülálló számára kicsit
rejtélyesnek túnó panaszbizottsági munkáról Izsák Péter.

Izsák Péter június óta tagja az ORTT harmincfős panaszbizottságának.
A szegedi úgyvéd elmondta, tapasztalatai szerint a bizottsághoz
befutó panaszok döntő része
mostanság korántsem politikai
jellegű. A kiegyensúlyozottság
megsértése sokkal inkább választási időszakban gyakoribb bejelentési ok. így aztán tavaly, amikor országgyűlési és önkormányzati választások előtt is kampányoltak a pártok, 721 panasz érkezett a bizottsághoz. Persze
nem mindenki a politikai csatározás hangnemét kifogásolta,
nagyon
sokan
a
valóságshow-kban látottak, hallottak
miatt tiltakoztak. Az idén nincs
választás, és a valóságshow-k
korbácsolta hullámok is elcsitultak. Ez persze nem jelenti azt,
hogy mostanság ne lenne munkája az ORTT panaszbizottságának - az első nyolc hónapban
257 bejelentést regisztráltak.
- A legkülönbözőbb típusú,
műfajú műsorokban előfordul

Egy híján százéves üzem Nagylakon

A kender az autóiparnak is kell
A kilencvenkilenc éves kendergyárat ünnepelték Nagylakon.
A művelődési házban rendezett
ünnepi konferencián elhangzott: a magyar kendernek nemcsak
tekintélyt
parancsoló
múltja, de biztató jövője is
van.
Valaha Magyarország szinte kendertermesztő nagyhatalomnak
számított, mára már viszont a
feldolgozóüzemekből is csupán
kettő maradt talpon. A nagy
múltú nagylaki kendergyár, melyet jelenleg a teljes egészében
magyar tulajdonú Hungarohemp
Rt. működtet, szezontól függően
száznegyven-százötven embernek ad munkát. A dolgozók egy
része nagylaki, a többiek a környező községekből járnak át, így
az üzem az egész térség legnagyobb munkaadójának számít. A
telepen a kender hagyományos
feldolgozása dominál: áztatják,
hogy a szál- és a farész elváljon
egymástól, majd ezt követően a
szálból fonalat, cérnát és egyéb
hasonló termékeket készítenek.
Bár két évvel ezelőtt a Hungarohemp Rt. raktáraiban eladatlan
készletek voltak, most a kapacitás bővítése van napirenden,
mert a kender szinte reneszánszát éli. Többek közt erről volt
szó azon a születésnapi konferencián, amit a gyár fennállásának
kilencvenkilencedik évfordulóján
rendeztek a község kultúrházában. A társaság vezetői a cég jelenéről és pillanatnyi lehetőségeiről beszéltek, a meghívott szak-
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olyan jelenet, amit valaki felháborítónak tart. Érkezett hozzánk
kifogás például egy ifjúsági televíziós magazinműsor
ellen,
amelyben a következő jelenetsor
szerepelt. Két fiatalhoz gyerekmegőrzésre tol be ismerősük babakocsiban egy csecsemőt. A kicsi felsír, ezért a gyerekre vigyázók a legkülönbözőbb módszerekkel próbálják elcsendesíteni.
Hogy mást ne mondjak: hátát
ütögetik, vodkás cumival kínálják, s még egy pingponglabdát is
a szájába nyomnak, csak ne hallják a hangját. Egy kedves néző e
jelenetsoron felháborodva már
adta is be panaszát, azt állítván:
a filmrészlet alkalmas arra, hogy
a fiatalkorúak fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja. Bizottságunk megnézte a felvételt, amiből azonnal kiderült: a klip végén
éppen arra figyelmeztette a felirat a műsor nézőit, hogy efféle
módszerekkel még véletlenül se

ki - f e l d o l g o z ó ü z e m m a r a d t t a l p o n .

emberek pedig a kender hosszú
távú hasznosítási lehetőségeiről.
A Nagylakon nevelkedett Szendrei Kálmán nyugalmazott egyetemi tanár, aki a gyárat még gyermekkorában ismerte meg úgy,
mint a tenyerét, felnőttként pedig többek között az ENSZ megbízásából végzett kutatásokat a
kender termesztésével, felhasználásával kapcsolatban, elmondta, hogy a kender a környezethez
legjobban alkalmazkodó kultúrnövény. Még Norvégiában, a
sarkkör közelében is megterem,
de ugyancsak jól tűri a Magyarországon most tapasztalható szárazságot. A gyomnál is virulen-

sebb, az pedig, hogy mire lehet
használni, csupán nemesítés kérdése. Érdekességként megjegyezte: az egyik német gyógyszeripari
cég, újra febsmerve a kender
gyógyhatásút, ebből a növényből
származó hatóanyagot tartalmazó fájdalomcsillapítót készül forgalomba hozni.
A nagylakiakat leginkább persze a kender hagyományos ipari
felhasználása érdekli. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető docense, Czigány Tibor
ennek lehetőségeiről is beszélt. A
szakember elmondta: a gépjárműipar például a karosszéria
műanyag alkatrészeinek kiváltá-

Fotó: Schmidt Andrea

sára igyekszik felhasználni a
kendert, a környezetvédelmi jogszabályok ugyanis a természetes
alapanyagok alkalmazását ösztönzik. A docens szerint minderre kiválóan alkalmas a Magyarországon honos ipari kender,
csupán olyan berendezéseket
kell beszerezni a feldolgozásához, amely igen finom szálat képes belőle előállítani. A növény
termesztése pedig az agrárágazat
számára is kitörési pontot jelenthet - az uniós csatlakozást követően ugyanis nagyjából egymillió
hektárt kell kivonni a szántóföldi
termesztésből.
SZABÓ IMRE

próbálkozzanak. Sajnos számos
olyan bejelentés érkezik hozzánk, amiről rövid vizsgálódás
után kiderül: a néző nem igazán
figyelt oda. De nincs mit tenni,
nekünk minden panaszt ki kell
vizsgálnunk, s meg is tesszük fogalmazott Izsák Péter. Elmondta azt is: a panaszbizottság
konkrét szankciókkal nem sújthat senkit sem, ha törvénysértést állapít meg, de ajánlásokat
megfogalmaznak az ORTT számára. S mint azt a nézők is többször láthatták: előfordul, hogy elsötétül meghatározott időre a
képernyő.
- Biztos van olyan, aki egy-egy
ilyen döntést a sajtószabadság
megsértéseként értékel. Én viszont úgy látom, valamiféle korlátot igenis fel kell állítani, éppen
a sajtószabadság, a nézők, a jó ízlés érdekében — fogalmazott
Izsák Péter.
BÁTYI ZOLTÁN

Kiszely István
a Petőfi-rejtélyről
Kiszely István már nem bízik
abban, hogy még az ő életében
megoldódik a Petőfi-rejtély. A
költő földi maradványait állítása szerint megtaláló antropológus a Hajrá, Makó! Polgári
Körök Egyesülete és a Jobb Makóért Egyesület meghívására
tartott előadást a hét végén Makón.

A valaha kendertermesztő nagyhatalomnak számító Magyarországon mára csak két - közte a nagyla-

Fotó: Miskolczi Róbert

A professzor népes hallgatóságának elmesélte, nemzetközi kutatócsoportjával azt követően bukkant rá a barguzini temetőben a
poéta csontjaira, hogy a környéken sok olyan emberről szereztek tudomást, akiknek a felmenői ismerték a hadifogoly Petőfit.
A korábban többek között uralkodóházak
leszármazottainak
azonosításával nemzetközi hírnevet szerzett tudós szerint az
exhumáláskor előkerült csontváz és koponya „testi jegyei kísértetiesen emlékeztetnek Petőfi
Sándorra".
Az azóta Ameriltában elvégzett
arcrekonstrukció ugyancsak a
költő vonásait idézi fel. Mindezek alapján kilencvenlrilenc
százalékos bizonyossággal állítja:
Petőfit találták meg.
Százszázalékos bizonyosságot
azért nem szerezhetett mindmáig, mert - érthetetlen módon nem kap engedélyt a Petőfi-hozzátartozók exhumálására és a genetikai minták összevetésére.
Ezzel szemben támadások kereszttüzébe került; ellenfelei például azzal igyekeztek lejáratni,
hogy egy női csontvázat talált

meg. Ezt az azóta ugyancsak
Amerikában elvégzett genetikai
vizsgálatok cáfolták. Kiszely István nem mondta meg, hol vannak most az általa Petőfinek tulajdonított földi maradványok,
csupán annyit árult el: valahol
Európában. Amikor szerette volna Magyarországra szállítani,
szerencsére még időben szerzett
tudomást arról, hogy a határon
elkobozták és megsemmisítettek
volna a csontokat.
Kiszely István azt mondta,
nem bízik abban, hogy a Petőfi-rejtély még az ő életében megoldódik. Mint fogalmazott, a költő esetleges újratemetése minden
bizonnyal felerősítené a hazafias
érzelmeket és a pohtikai ebt fél
ettől, ezért igyekszik megakadályozni a kérdés tisztázását. Új fejlemények azonban így is felbukkannak évről évre. A most már
kutatható szentpétervári levéltárban például - Kiszely állítása szerint - idén megtalálták azt a listát, amin a szabadságharc leverése után Oroszországba hurcolt
magyar hadifoglyok neve olvasható.
Korábban az Akadémia többek
között azzal hárította el a Petőfi-kutatókat, hogy az oroszok
magyar hadifoglyokat nem hurcoltak el. Ez hivatalosan valóban
igaz, az összesítések szerint
ugyanis valamennyiüket lengyelként vitték el - ám hogy magyarokról van szó, azt egyértelműen
igazolja nevük. Többek között
egy bizonyos Alexander Petefié.
SZ. I. M.

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN KEDDEN
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SZEPTEMBER

Kulcstartóra szerelhető mini

sült Államokban, mely alternatívaként szolgál a hagyomá-

megvonás, új adónemek beve-

nyos méretű MasterCard kár-

zetése és egymásnak ellent-

tyák mellett, és az összes ke-

mondó politikai nyilatkozatok

reskedelmi ponton elfogadják.

arról, jobban vagy rosszabbul
járunk-e. Ezekről adott hírt a

MUNKATÁRSUNKTÓL

sajtó az elmúlt napokban. így
ember legyen a talpán, aki
pontosan tudja, hogyan alakulnak jövő évi adóterhei.
Koalíciós súrlódás, a kormány
és az ellenzék éles szóváltásai,
s egymástól homlokegyenest
eltérő nyilatkozatok sora jellemezte az adótörvények előkészítését és vitáját. A téma az
átlagpolgár figyelmét is felkeltette, hiszen a saját bőréről
van szó, ám érdemi információ csak kevés jutott el hozzá.
A k o r m á n y szeptember közepén döntött az adótörvények
végleges formájáról, melyeknek a lakosság számára meghatározó eleme a személyi jövedelemadó módosulása, a
növekvő áfakulcsok és új adónemek bevezetése, a lakáshitelek, a nyugdíjpénztári és
egyéb privát befektetési adók
kedvezményeinek kurtítása.

Próbaszámítások
A
személyijövedelemadókulcsok jövőre csökkennek, e
szerint a 40,30 és 20 százalékos
adókulcsok 2004-ben 28,26, illetve 18 százalékosra mérséklődnek. Az szja-változások
egyébként csak azoknak kedveznek, akiknek nem voltak jelentős megtakarításaik és alkalmazottként átlagos, vagy
csekélyebb jövedelemmel bírnak. A sávhatárok emelkednek,
ami elvileg a terhek mérséklődését, a reálbér növekedését összesen 153 milliárd pluszt jelenti az adózók számára. Pró-

Bevallások feldolgozása
csúszhat

a Csongrád megyei APEH-nél. A törvénymódosítás

baszámítások szerint például a
jelenleg hazánkban átlagosnak
tekintett 1,6 millió forintos évi
bruttó jövedelem kategóriájában a kereset 1,72 millióra
emelkedik, ez nettóban 1 millió
50 ezerről 1 millió 220 ezer forintra való növekedést és 0,1
százalékos reálbér-emelkedést
jelent. Kétmilliós évi bruttó jövedelemnél a reálbér 2,2 százalékkal, 3 millió felett pedig akár
2,8 százalékkal nőhet, ezzel
szemben az, aki évi 600 ezer forintnál kevesebbet visz haza,
annak 0,8 százalékos reáljövedelem-csökkenéssel kell számolnia. Ezt az infláció alapján
kalkulált eredményt próbálja
„igazságosabbá"
tenni
az
szja-tábla módosítása, egyébként kevés sikerrel.

105 milliárd

miatt több hiba
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

az adóívekbe.

mínusz

A reálbérnövekedéssel szemben a magánnyugdíj-pénztári
kedvezmények eltörlése, a be-

fektetői adókedvezmény megszüntetése kivesz a pénztárcáinkból közel 105 milliárd forintot, s szegényebbek leszünk a
lakáshitelek után járó adókedvezmény évi 240 ezer forintos
visszaírási plafonjának 120
ezerre való leszállítása okán is.

Növekvő

áfakulcsok

A lakáshitelek esetében például, ha egy átlagos, 4 millió
forintos hitelösszeggel, 130
ezer forintos hazai bruttó átlagjövedelemmel, a leggyakoribb, 15 éves futamidővel számolunk, akkor a kölcsönigénylő tavaly még joggal hihette, hogy 15 esztendő alatt
közel két és félmillió forintnyi
adókedvezmény illeti meg,
míg a módosítás után 1,28
milliós jóváírásra számíthat.
Amit nyerünk az szja-kulcsok módosításánál, azt elve-,
szítjük a kedvezményszigorítások és az áfakulcs-növeke-

dés miatt, ami m i n d e n hazai
adófizetőt érint, s melynek hatására 150 milliárddal nőnek
az állami bevételek. Az áfakulcsok 0-ról 5 százalékra, illetve 12-ről 15 százalékra
emelkednek, ami az alacsonyabb jövedelműeket súlyozottan érinti. A gyógyszer ötszázalékos áfáját az ígéretek
szerint az egészségbiztosító
kifizeti, így elvileg a nyugdíjasok és a betegek megússzák
a medicinák áremelését. Nem
nehéz kiszámolni, hogy az áfa,
az szja és a tb-járulék emelését
csokorba kötve, kevés adózó
fog örülni, hiszen ezek együtt
több kiadást jelentenek jövőre, s akkor még nem említettük, hogy a gáz és a távhő
áfája ugyan n e m kerül a 25
százalékos sávba, „csak" 15
százalékos lesz, s hogy a szeszes italok jövedéki adója 15
százalékkal, a cigarettáé 35
százalékkal emelkedik.

MOBILOS LEHETŐSÉG

bankkártyát fejlesztett ki a
MasterCard International nem-

kentés, másutt kedvezmény-

•••••

Mini bankkártya
zetközi kártyatársaság az Egye-

Változó adótertiek: néhol csök-

30.

- A MasterCard-kártyabirtokosok többsége felgyorsult
életritmusban él, ezért pénzügyeikben a lehető legnagyobb kényelemre és rugalmasságra törekednek. Nyitottak arra, hogy a MasterCard
kártyájukat új szituációkban
és környezetben próbálják ki,
ugyanakkor elvárják, hogy minimális időt töltsenek a pénztárnál - m o n d t a John de Lavis,
a MasterCard International
Globális
Termékfejlesztési
Csoport helyettes elnök-vezérigazgatója. A MasterCard
Mini Bankkártya ugyanazokkal a termékjellemzőkkel rendelkezik, mint a megszokott
méretű plasztiklapok, de gyorsabban elővehető és kényelmesebben
használható
a
bankkártya-elfogadó pontokon.
A hagyományos
méretű
MasterCard bankkártyák kísérőjeként kibocsátott MasterCard mini bankkártya az első

Együttműködésben a Nokiával, a MasterCard International jelenleg a „PayPass"
program mobiltelefonon történő alkalmazásán is dolgozik. A
kísérletet Dallasban, Texasban
végzik. A kártyafunkciókkal ellátott mobiltelefon birtokosainak elegendő elővenniük
vagy a terminál elé helyezniük
készüléküket, ha fizetni akarnak.
További
Információ:
www.PayPass.com

olyan társkártya, mely alkalmas az érintkezés nélküli csiptechnológia integrálására. A
kibocsátó bankok kiegészíthetik a MasterCard „PayPass"
programmal, mely lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, hogy a
fizetési tranzakciót csupán a
kártyaelfogadó terminál elé
helyezésével indítsák el. Ez
utóbbi különösen olyan környezetben fontos, amikor az
emberek gyorsan kívánnak
túlesni a fizetési folyamaton:
gyorséttermekben, moziban,
bevásárlóközpontokban.
A mágnescsíkkal kibocsátott
MasterCard mini bankkártyákon műanyag tartó védi a
mágnescsíkot, a kártya ugyanakkor kulcstartóra szerelhető,
fizetéskor könnyedén kiemelhető.

0. K. K.

C S Ö K K E N Ő A PRIVAT BEFEKTETESEK UT/\NI E N G E D M E N Y

Halványodó profitremény
Az adótörvények módosítása után akadnak olyan privát befektetési területek,
melyek után nem jár leírható kedvezmény, s van, amelybe érdemes továbbra

is pénzt tenni.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A magánszemélyek megtakarításait is jelentős mértékben érinti az adótörvények
vitája. A változások legfontosabb elemei
szerint az idei az utolsó év, amikor ínég
befektetési adóhitelt vehetünk igénybe,
megszűnik a nyugdíjjárulék adókedvezménye, szigorúbbak lesznek a lakásvásárlás illetékei, s nő az államnak fizetendő
illeték mértéke ajándékozás, örökösödés
esetén. Az ellentmondásos sajtóhírek dacára azonban nem változik az életbiztosítások adókedvezménye, s növekszik
az önkéntes nyugdíjpénztári összegek
után járó adóengedmény, igaz, csak akkor, ha a nyugdíjpénztári mellett még

más, önsegélyező, vagy egészségbiztosítási befizetéseink is vannak.
Jövőre már n e m élhetünk a befektetési
adóhitellel, akinek van ilyen megelőlegezett kedvezménye, annak 2007-ig viszsza kell fizetnie. Ha m ó d u n k b a n áll az
adóhitel teljes összegét kiegyenlíteni,'akkor 2004-ben annak csak 55 százalékát
kell valóban kifizetni, 2005-ben a teljes
összeg 80, 2006-ban már a 95 százalékát
be kell csengetnünk az államkasszába jobb tehát jövőre m i n d e n ilyen adósságot
kiegyenlíteni. Privát befektetéseinket az
is sújtja, hogy a részvényeik és egyéb
értékpapírok hozama után fizetendő eddigi 20 százalékos forrásadó jövőre 25
százalékra emelkedik, s ugyanígy 25 százalékosra nő az osztalékból származó
jövedelem jelenleg 20 százaléknyi, államot illető része.
Nem változik azonban az életbiztosítások adókedvezménye, akinek ilyen
szerződése van, annak jövőre változatla-

nul visszajár - legalább tízéves szerződések esetén - a biztosítási díj 20 százaléka,
de legfeljebb 100 ezer, az éves személyi
jövedelemadójából leírható forint.
A pénztártagsági megtakarításaink esetében sajnos csak az önkéntes „számít",
már ami a kedvezményt illeti. A magánnyugdíj-pénztári befizetéseink után eddig felső határ nélkül járt a 25 százalékos
leírási kedvezmény, á m jövőre semmit
sem vonhatunk le ilyen címen adónkból.
Mivel a magánnyugdíj-pénztárak kötelezőek, az azokra költött kiadásainkat érthetően n e m könnyítik adókedvezménynyel, ám az egyelőre nem ostromolt
egészségbiztosítási és önkéntes pénztári
befizetéseinkre az éves díj 30 százaléka,
legfeljebb 100 ezer forint „visszajár".
Örökösödésnél, ajándékozásnál és ingatlanvásárlásnál egyaránt nőnek az illetékek, melyek adott értékre vonatkozó
pontos összegéről az illetékhivatalokban
érdemes tájékozódni, még az idén.

CRAN1UM
ELADÓ SORHÁZI LAKÁSOK
SZEGED-MAROSTŐN
Megvételre kínáljuk az építés alatt álló,

1 3 3 , 1 4 2 , 155 és 160 m 2 a l a p t e r ü l e t ű ,
2 szintes, emelt szintű, szerkezetkész sorházi épületeinket,
melyekhez önálló helyrajzi számmal rendelkező
377 nr telek tartozik.
Érdeklődni lehet:

CRANIÜM KFT.
Szeged, Arany János u. 7. III. emelet 308. szoba
és a 06-62-421-210 és a 06-30-45-42-365 telefonszámokon.

Kedd, 2003.

Dohányzási
tilalom

LÓGÓS, FÜLLENTŐS, HIPOCHONDER MUNKAVÁLLALÓK

Betegen is dolgozik a magyar

B É C S (MTI)

Norvégiában 8,3 euróért lehet
megvásárolni ugyanazt a doboz Marlboro cigarettát, amelyet Szerbiában például 1,3
euróért - derült ki abból a
statisztikából, amelyet a Die
Presse című bécsi újság ismertetett a hét végén az EU
dohányzásellenes kampányának szentelt cikkében.
A napilapban emlékeztettek arra, hogy az Európai
Unió bizottsága drasztikus
dohányzásellenes intézkedésekre készül a nikotin- és kátrányszívás okozta egészségügyi következmények mérséklése érdekében: beleértve
a szervezet intézményeinél a
teljes dohányzási tilalom elrendelését, a dohányreklámok további korlátozását. A
lap szerint már javaslat született arról is, hogy m i n d e n
zárt, nyilvános helyen betiltanák a dohányzást, beleértve a bárokat és az éttermeket
is. A cikkben felhívták a figyelmet arra, hogy az unió
országaiban évente 500 ezren
halnak m e g a dohányzás káros hatásai miatt, s Európáb a n a lakosság egyharmada
dohányzik, a m i jóval magasabb az Egyesült Államokban
mért aránynál.
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Míg az angolok és a franciák
mindenféle kitalált ürüggyel
gyakran hiányoznak munkahelyükről, a magyarok negyede még betegen is végigdolgozza a napot - derül ki egy
Európa-szerte elvégzett felmérésből. A „lázas munkamánia" oka azonban nem a sztahanovizmus, sokkal inkább az
állás elvesztésétől való
félelem.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Jobpilot állásközvetítő cég
nyolc európai országban végzett felmérése szerint a franciák és az angolok vallották
magukat a leglógósabb m u n kavállalóknak, ugyanis 10 százalékuk a „majdnem minden
hiányzásom lógás" kategóriába sorolta magát. A kérdőívet
kitöltő magyar dolgozóknak
csupán négy százaléka kerüli a
munkát, általában betegséget
füllentve. Cseh szomszédaink
ésszerűek, ha a munkahelyi
hiányzásokról van szó: 69 százalékuk csak betegség esetén

Diákhitel-kötvények
BUDAPEST (MTI)

Bevezették a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) a Diákhitel-kötvényeket. Az Államadósság Kezelő Központ Rt. az első aukciót
szeptember 23-án tartotta meg, a felkínált 10 milliárd össznévértékű kötvénycsomagot négyszeresen túljegyezték. A kötvényprogram segítségével szeretnék a diákhitelezést finanszírozni az elkövetkező néhány évben. A teljes hitelállomány
700-800 milliárd forintot érhet el.

KAMARAI HÍREK
Az Eximbank
vállalkozói hitelei
A CSMKIK szervezésében október 9-én, 10 órai kezdettel kerül megrendezésre Szegeden az Eximbank termékismertető
konferenciája kamaránk II. emeleti rendezvénytermében.
A programból:
- A Magyar Export Import Bank Rt. (Eximbank) termékajánlata magyar exportőrök és külföldi vevőik számára
- A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. (Mehib) új termékei
- Az Eximbank és Mehib közös konzultációja
A rendezvény ingyenes, várjuk minden érdeklődő jelentkezését a 62/486-987-es telefonszámon.

Tájékoztató a HACCP-ről
Kamaránk ingyenes tájékoztató előadást szervez induló tanfolyamunkról a HACCP-rendszer bevezetésének témájában október 9-én, 14 órai kezdettel a CSMKIK II. emeleti rendezvénytermében. A tájékoztatón ismertetjük a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium napjainkban kiírt, kereskedők és vendéglátók számára kidolgozott pályázati lehetőségeit.
Előadóink:
Rapcsányi Ferenc - Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány kuratórium titkára
Szűts Rita - élelmiszer-ipari üzemmérnök, üzletviteli,
HACCP és ISO szaktanácsadó.
A képzés során foglalkozunk a törvényi-jogi háttérrel, követelményekkel, kötelezettségekkel, működési feltételekkel. Sor
kerül csoportos konzultációra, saját példák áttekintésére, majd
utánkövetés formájában egyéni konzultációra is.
Kérjen bővebb információt kamaránk oktatási igazgatóságán a 62/486-987/172-es telefonszámon, vagy jelezze részvételi
szándékát az info@csmkik.hu e-mail címen.

Szerezzen mesterlevelet
az EU-csatlakozás előtt!
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsgaelőkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban:
gázvezeték- és készülékszerelő, karosszérialakatos, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, pék, kőműves, villanyszerelő,
kozmetikus.
Továbbá várjuk a jelentkezőket a következő szakmákban is:
autószerelő, autóvillamossági szerelő, asztalos, cukrász, fodrász, női szabó.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségeinél.
Bővebb információ kérhető a 62/486-987/182-es telefonszámon.

A „munkamánia'

gyakori oka az állás elvesztésétol való félelem.

marad otthon, így indokoltan
vonja ki magát a munka alól,
míg a németeket, lengyeleket
és olaszokat még a betegség
sem tartja vissza, ha a főnök
szólítja őket. Ez utóbbi három
országban a munkavállalók

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

m a j d n e m fele azt vallotta magáról, hogy még lázasan, megfázva is m u n k á b a megy. Hazánkra is jellemző, hogy ha
hiányzunk, n e m minden esetben vagyunk betegek, ám ha
mégis, akkor is - talán lel-

kifurdalástól, talán a kevéske
táppénztől vagy a főnök roszszallásától tartva - m i n d e n
negyedik honfitársunk hajlandó szó szerint lázasan dolgozni.
A munkahelyi hiányzásokat

a legtöbb esetben orvos igazolja, a t a n u l m á n y szerint a
legmegértőbb doktorokkal az
osztrák munkavállalók büszkélkedhetnek. A csehek becsületességére enged következtetni, hogy a nyolc ország
közül a legnagyobb arányban
vallották (69 százalék), hogy
m i n d e n hiányzásuk tényleges
betegségre
vezethető
vissza.
A munkahelyi távollétek
miatti elbocsátástól leginkább a németek, a lengyelek
és az olaszok félnek, így érthető, hogy ők azok, akik legnagyobb arányban gyarapítják a betegen m u n k á b a járók
táborát. Buda Szabolcs, a Jobpilot Magyarország Kft. ügyvezetője elgondolkodtatónak
nevezte, hogy ilyen nagy a
betegen is dolgozók aránya.
A szakértő véleménye szerint
a felmérés megerősíti azt a
vélekedést, hogy azokban az
országokban indulnak sokan
lázasan, n e m ritkán fertőző
betegen is m u n k á b a , ahol
magas az állástalanság mértéke, s maga a gazdaság is beteg.

A FUZIO UTÁN IS VÁLTOZATLANOK AZ ERSTE CÉLJAI

Nem keresztelik át a Postabankot
Az elmúlt héten az osztrák tulajdonú Erste Bank 101,3 milliárdért megvásárolta a Postabank 99,97 százalékos tulajdoni hányadát. A fúzió után
a magyar pénzintézet nevét
megtartja új tulajdonosa.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Postabank neve Magyarországon közismert, így azon
nem változtat új tulajdonosa,
az Erste Bank Hungary. így a
Postabank országszerte összesen 113 fiókja - Csongrád megyében két szegedi, egy-egy
hódmezővásárhelyi, kisteleki,
makói és szentesi kirendeltség
- egyelőre változatlanul a
megszokott név és logó alatt
fogadja az ügyfeleket.
A név fennmaradásának
módjáról egyelőre n e m közöltek több információt, arra az

adásvételi szerződés október
közepére időzített aláírásáig
várni kell.
A Postabank megvételével az
Erste korábban nyilvánosságra hozott céljai nem változtak:
a két és fél éve meghirdetett
magyarországi stratégia szerint a bank öt esztendőn belül
a lakossági, a kis- és középvál-

•

lalkozói piacon 20-25 százalékos részesedést kíván megszerezni. A tervek megvalósulását
vetíti előre, hogy a két bank
együttes mérlegfőösszege 900
milliárd forintra nőtt, amivel a
második helyet birtokolja a
hazai bankok rangsorában. E
fúzióval az Erste és a Postabank a hazai bankszektor tor-
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tájából 10-11 százalékos részesedéssel bír a lakossági piacon, s 10-15 százaléknyi szeletet birtokol a kis- és középvállalkozói körben.
Az Erste által felajánlott
vételár a Postabank 2002-es
év végi könyv szerinti értékének 2,74-szerese, s így Közép- és Kelet E u r ó p á b a n ez a
vásárlás jelenti a kifizetett ár
és a könyv szerinti érték közötti l e g m a g a s a b b arányt
2000 óta.
A magyar állam 50-60 milliárdos bevételt remélt az eladásból, a 101,3 milliárd forintos vételár magasan a várt
felett alakult, így 1997 óta ez az
értékesítés tekinthető a legsikeresebb hazai privatizációs
tranzakciónak, amit az is bizonyít: az idei privatizációs
bevételek fele e fúzió eredményeként folyik be az államkasszába.

A SIKERES EU : PÁLYÁZAT0K TITKAI (2.)

Két fontos kérdés: honnan és kivel?
A formai követelmények betartása elengedhetetlen a jó pályázat megírásához.
Ellenben ahhoz, hogy eljussunk a megálmodott cél megvalósításához, két alapvető feltételnek be kell következnie.
Az egyik feltétel, hogy megtaláljuk a célok
eléréséhez legmegfelelőbb pályázati lehetőséget, vagyis ismerni kell a h o n n a n kérdésre a pontos választ. A másik megírni
az áhított pályázatot úgy, hogy az lehetőleg sikeres legyen. Itt kell okosan eldönteni, hogy mi a válaszunk a kivel kérdésre.
A h o n n a n kérdésre nagyon sok válasz
létezik, és elég gyakran szájhagyomány
útján kering a kiírt pályázatok megjelenése, elérhetősége. A pályázatokat felhívások formájában teszik közzé. Legkönnyebben az internet segítségével bukkanhatunk nyomukra, ha tudjuk, hol keressük őket. A pályázati anyagokat az
interneten nemcsak közzéteszik, h a n e m
a pályázati űrlapok is letölthetők és sok

esetben még hasznos tanácsokkal is ellátnak minket.
Tekintettel arra, hogy a pályáztatás általában a minisztériumok illetékességi
körébe tartozik, így a megfelelő pályázat
megtalálása nagyon hosszadalmas és
költséges időtöltés is lehet. Érdemes figyelemmel kísérni az adott minisztériumok honlapjait, természetesen, ha van
rá kapacitásunk.
Az internetet használók számára ellenben léteznek kimondottan aktuális, összesített pályázati információkat szolgáltató
honlapok, melyeket általában nonprofit szervezetek működtetnek, mint például: www.tempus.hu,www.inforex3g.hu,
www.uniospalyazat.hu,www.cordis.hu.
Ezek valójában magyar nyelven nyújtanak
hathatós segítséget az EU-s pályázatokon
való részvételhez.
A nem internetet használók számára a
hagyományos nyomtatott formátum vagy
a pályázatírók nyújthatnak segítséget.
A kivel kérdésre pedig a választ a pályázó
saját maga kell, hogy megtalálja és eldönt-

se. Elmondható ellenben, hogy általában
a következő esetek fordulhatnak elő:
- Pályázás önerőből, a m e n n y i b e n rendelkezünk a pályázatíráshoz és lebonyolításhoz szükséges szakmai tudással és
tapasztalattal.
- Pályázás önerőből, de tanácsadó szakértelmét is igénybe vesszük. Ez utóbbi
lehet a pályázat teljes tartalma alatt, de
lehet csak lektorálási jelleggel. Ilyen esetekben általában az utolsó esetet szokták
alkalmazni.
- Pályázati szakértőre bízzuk a pályázat
megírását és lebonyolítását. Ilyen esetekben érdemes megfontolni, hogy kit bízunk
meg ezen feladat lebonyolításával. Célszerű tapasztalt szakembert vagy céget megbízni és az sem árt, ha esetleg szakmai szövetség áll a szakértő mögött, hisz ilyen esetben a háttérben lévő szövetségek garanciát
vállalnak az adott szakértő tudására.
A cikksorozat következő részében az
uniós csatlakozásig még hátralevő pályázati lehetőségeket tekintjük át.
GÖNCZI ZSOLT EU- ÉS PÁLYÁZATI S Z A K É R T Ő
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A HAJHULLAS ELŐRE JELEZHETI A BETEGSÉGEKET

Kövülő stressz

A gócokat kell kezelni
Egy szál haj a fejen kevés, a levesben sok, szokták leegyszerűsítőn mondani, a helyzet azonban sokkal összetettebb.
Miután a hajhullás akár súlyos betegséget is jelezhet, leghelyesebb szakorvoshoz fordulni. Ilyen esetekben nem is elsősorban magát a hajhullást kell orvosolni, hanem például a
szervezetben lévő alapbetegséget kell leküzdeni, s ha ez megtörtént, normalizálódhat a hajhullás.
Prof. dr. Hnsz Sándor egyetemi
tanár részletesebben is ismerteti az említetteket. Hormonális eredetű hajhullás a férfiaknál gyakori, ilyenkor fölmagasodik a homlok, illetve
tonzűraszerű kopaszodás alakul ki, ez az androgén hormonok túlműködése révén jelentkezik. Nőknél is előfordulhat - esetükben hormonellenes kezeléssel javítható a hely-

zet
attól is függhet, szed-e
fogamzásgátlót, terhességre is
utalhat, szülés után is jelentkezhet. Az egyéb csoportokba
tartozó hajhullások esetében
nagyon sok tényező játszhat
szerepet. Gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt előfordul,
hogy a szervezetben kialakult
gócok okoznak hajhullást.
Ilyen lehet a fogászati góc,
mandulagóc, ezek úgyneve-

Vizsgálat mikrokamerával
Mikrokamerát helyezünk a fejbőrre, így azonnal láthatóvá válnak
az elváltozások. Tén'tésmentesen vizsgáljuk, mitől hullik a haj,
milyen a hajhagymák állapota, mennyire korpásodik, mennyire
zsíros a fejbőr - ismerteti a mikrokamerás hajdiagnosztikát
Körösparty Anikó, az egyik szegedi kereskedelmi bt. kelet-magyarországi területi képviselője.
Az említett vizsgálat gyógynövényboltokban, gyógyszertárakban
is történik. A diagnosztika után megfelelő gyógynövényalapú
terméket javasolnak az elváltozásokra. Emellett, ha szükséges,
továbbirányítják orvosi vizsgálatra a beteget, hogy az elváltozás
belső okára is fény derüljön, s a lehető legjobb eredményt
lehessen elérni.

zett fol¡os jelit gii hajhullásokat okoznak
- Ilyenkor magukat a gócokat kell kezelni, ha ez megtörtént, a hajhullás is normalizálódik; az orvostudományban minden mindennel öszszefügg - mutat rá a profeszszor. Felhívja afigyelmet:sokszor különböző súlyos betegségek - köztük a máj, a vese
bizonyos megbetegedései első jele lehet a fokozódó hajhullás, és például vérszegénységet vagy vashiányt is jelezhet. A gócos hajhullás az egész
hajas fejbőrre kiterjedhet,
még súlyosabb esetben egész
testre kiterjedő szőrtelenség
alakul ki. Ennek általában immunológiai háttere van, a kezelése is nagyon problémás.
Sérülések, gombás, bakteriális
fertőzések, s hegképződéssel
járó, fejre lokalizálódó autoimmun
kórképek
szintén
okozhatnak m a r a d a n d ó haj- ni. Egyébként ősszel jelentvesztést.
kezik a hajváltás időszaka is,
De nem minden hajhullás amikor a szokásosnál több haj
jelent problémát. Előfordul- hullik ki. Ez azért is észrehat átmeneti hajhullás, ez vehető, mert a megelőző időkét-három h ó n a p alatt ren- szakban, nyáron - amikor sok
deződik. Ha azonban fél év napsütés éri a fejbőrt, számúltán sem áll meg a folya- mára jó körülményeket temat, és napi mintegy száz haj- remtve - az átlagosnál jobban
szálnál többet veszt az ember, növekszik a haj. A hajhullás
vagy egy-egy körülírt területen mértéke a hajtípustól is függ,
kihullik a haja, mindenkép- erősebb szálú hajú egyénekpen célszerű orvoshoz fordul- nél ritkábban, a vékonyabb

PRAXIS

D R . OCSKÓ M A R I C A
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-eletro-mágneses energia reguláció) terápia
Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön 17-18 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.

A régi, jól bevált testedző
módszer, a kocogás hívei immáron nemcsak arra hivatkoznak, hogy a heti többszöri laza futás jó hatással van a vérkeringésre és a szívműködésre, de azt is egyre többet
hangsúlyozzák, hogy a kocogás véd a „kövülő stressztől",
konkrétan az epekőképződéstől is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

hajszálúaknái gyakrabban fordul elő hajvesztés. - Akármilyen esetben is vesszük észre,
hogy fokozottabban hullik a
hajunk, m i n d e n k é p p e n forduljunk szakorvoshoz - hangsúlyozza a professzor - , így
részesülhetünk időben kellő
kezelésben, illetve derülhet ki
teljes bizonyossággal, hogy
csak ártalmatlan jelenségről
van szó.
F.CS.

Újult erővel
népszerűsítik
Amerikában a kocogást. Egyre
gyakrabban citálják annak a
kutatói vizsgálatnak az eredményét, aminek során mintegy
hatvanezer
ápolónő
egészségi állapotát mérték tíz
éven át. S ami azt mutatta,
hogy azok körében, akik hetente legalább két-három órát
sportoltak, ritkább az epekőképződés: a rendszeres mozgás ötödével csökkenti a kockázatot. - A stresszlevezető
kocogás ráadásul 5 kilométeres sebességnél fél óra alatt
cirka 230 kalóriát „dob le", kicsit t e m p ó s a b b a n , 7,5 kilométerrel pedig 325-öt. A biciklizést választók 10 k m / ó r a sebességgel tekerve egy óra alatt
elégethetnek 300 kalóriát. Aki
5 km/órás tempóval sétál egy
órányit, az 330 kalóriát gyalogol le - s az epekőképződés
valószínűségét, h a h e t e n t e
legalább háromszor nekivág a
távnak.
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K U N
Szemészet

1

Szeged.
Korányi fannr 1B-11.
Tel_- 62/545-092
62/545-092

SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4.

AZ A K A R A T L A N VIZELETVESZTESTOL
TÖBB SZÁZEZER NŐ SZENVED HAZÁNKBAN

Az inkontinencia
jól kezelhető

Bejelentkezés munkanapokon 9-17 óráig. Tel.:
BÖR-. NEMIGYÓGYÁSZAT.
K0ZMET0L0GIA
Dr. Tóth Kása Izabella főorvos
IDEGGYÓGYÁSZAT
Dr. Dibó György főorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr. Boncz István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA, LÉZERTERÁPIA
Dr Sonkodi Gábor szakorvos
KAR0I0LÓGIA
Dr. Túri Piroska főorvos
ÉRSEBÉSZET
Dr Szabó Tamás érsebész

62/326-739

BELGYÓGYÁSZAT

RÖGYÓGYÁSZAT. SZÜLÉSZET

Dr Búzás Edit tőorvos.

Prof. dr Szabó Elek

magas vérnyomás kezelése

Dr. Varga-TótbAndrea

Dr Csalbők Éva

egyetemi tanársegéd

egyetemi tanársegéd

Dr. Kormányos Zsolt

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY,

klinikai szakorvos

GASZTR0EHTER0LÓGIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Lénárt Zsuzsanna

Dr Ágai Zsuzsanna főorvos

|

egyetemi tanársegéd

FÜL-0RR-6ÉGEGYÓGYÁSZAT,

UROLÓGIA

HALLÁSVIZSGÁLAT

Dr. Pintér Olivér egyetemi ad/unktus

Dr. Törők Klára főorvos

Dr. Csenke Zoltán tőorvos

a m b u l A n s
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GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ
300 m2-en

• Kollagén - lasztin testápoló 250 ml +

939 Ft

hajregeneráló iszappakolás 150 ml
• Tengeri fürdőkristályos

Férfiaknál nagyon ritka, a hölgyeknél viszont annál gyakoribb tünet
az akaratlan vizeletvesztés. A felmérések szerint a magyar nők jelentős
része szenved az inkontinenciától, orvoshoz azonban a betegeknek csupán 30-40 százaléka fordul. A problémát ugyanis a legtöbben szégyellik, holott a vizeletvesztés eredményesen kezelhető.
Az inkontinenciának három fajtáját ismerik, az ügynevezett stressz, a
késztetéses és a kevert típus más-más módon gyógyítható - tájékoztatott
dr. Pajor László, a Szegedi Tudományegyetem urológiai tanszékének igazgató professzora. Az első és legfontosabb azonban, hogy ha az asszonyok
ilyen tünetet észlelnek, azonnal forduljanak urológus szakorvoshoz, aki
vizsgálatok, urodinámiás készülék, és ha kell, cisztoszkóp segítségével diagnosztizálni tudja az inkontinencia típusát.
A stressz inkontinencia, azaz amikor köhögés, tüsszentés, nevetés hatására csepeg a vizelet, azért alakul ki, mert az évek során a kismedence izmai és szalagjai meggyengülnek, a hólyag lesüllyed és egy része kikerül a hasűri nyomás alól, ami így egyenetlenül éri a hólyagot. Ezt
rendszeres tornával és elektrofiziolőgiai kezeléssel jól lehet gyógyítani,
amikor azonban ezek nem segítenek, egy modern műtéti eljárás, az
úgynevezett TVT szalag felhelyezése a megoldás. A mindössze félórás beavatkozás során felemelik a hólyagot, s a pácienst néhány nap múlva már
csak két apró heg emlékezteti az inkontinenciára.
A késztetéses vizeletvesztéskor a hólyag idegi vezérlésével van probléma. Ennek tünete, hogy az asszonyok hirtelen erős, szinte visszatarthatatlan vizelési ingert éreznek. Az inkontinenciának ez a fajtája gyógyszerekkel jól gyógyítható. A kevert eredetű akaratlan vizeletvesztéskor pedig először a késztetéses, majd a stressz komponenst szüntetik meg az
orvosok. Az eljárások rengeteg felesleges aggodalomtól, szégyenérzettől
és esetleg depressziótól kímélik meg az asszonyokat, (x)

Dr0 Sxemerédi

Orvosi

Kft.

6 7 2 5 S Z E G E D , K O R D A U . 18.
Tel./fax: 62/444-493
E-mail: drszemeredi@mail.tiszanet.hu
W e b : www.tiszanet.hu/~drszemeredi

Novembertől
vállalatok, cégek részére

Szakrendeléseink:
elsősegélynyújtó
Háziorvoslás: dr. Szemerédi István
tanfolyamok
Pszichiátria-neurológia: dr. Szemerédi István
3x2 órában,
Belgyógyászat:
elméleti és gyakorlati
dr. Kocsis Zsuzsanna, dr. Fekete Etelka képzés - oktatás,
Bőrgyógyászat: dr. M. Mehrdad
a tanfolyam
befejeztével
Urológia: prof. Scultéty Sándor
gyakorlati-elméleti
vizsga.
Nőgyógyászat: dr. Bánfalvi Attila
m
Szemészet: dr. Yincze Katalin
Kérjük előzetes
fl Fogászat: dr. Grünberg Gábor
bejelentkezésüket
Fül-orr-gégészet, foniátria: dr. Vincze Ágnes
Részletes
Ultrahang-diagnosztika, aspirációs citológia:
felvilágosítás:
dr. Zagorac Nikola, dr. Tószegi Anna,
62/444-493
dr. Hajnal-Papp Rozália
Foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás):
dr. Szemerédi István
Laborvizsgálatok, Holter (24 órás vérnyomás - EKG), szűrő hallás- és
légzésvizsgálat, EKG, jóindulatú bőrelváltozások elektrocoagulatios kezelése.
Komplex szűrővizsgálatok, menedzserszűrés - „egy helyen - egy Időben"

699 Ft

fürdőolaj + fürdőgolyó
• Soliteint krémek
(jojoba, Q10, aloé vera, liposzómás)
4 Ginsenges zöld tea (immunerősítő) 20x3 g
• Inno Rheuma ajándékcsomag
(fürdőolaj, krém, masszázsolaj) 3x180 g
• Diabetikus Fizzi szörpök 1 I (több ízben)
4> Valódi gyümölcsszörp 600 g
(málna, narancs, meggy)
• Új Claire Fisher krémek

299-399 Ft
199 Ft

• Kompressziós harisnyanadrágok
(Scholl, Salus)
• Digitális lázmérők, fülhőmérő

649-789 Ft
699 Ft-tól

• Vérnyomásmérők
(félautomata, automata)

C j ^ C

9290 Ft-tól

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ

üzleteink Szegeden, a >AS Patika mellett,
a C O K A Áruházban és
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

Kedd, 2003. szeptember 30.

HOMEOPÁTIA AZ ÁLLATOK GYÓGYÍTÁSÁBAN

Anyatejjel
gyorsabban

Hasonlót a hasonlóval
Az állatok allergiás tünetei, hormonális, idegrendszeri megbetegedései, valamint viselkedészavarai
kezelésére kiválóan alkalmas a homeopátia, melynek alkalmazásával

A sikeres szoptatás szoros
együttműködést igényel az anya
és gyermeke között a születés
pillanatától. Ez kezdődik a bőrkontaktust követő első mellre
tétellel, amely lehetőség szerint
minél hamarabb, de egy órán
belül feltétlen meg kell, hogy
történjen a szülést követően.
Az újszülött gyomorürülése
1-4 óra, egyénileg változó, ez
indokolja az igény szerinti
szoptatást. Egyes újszülöttek
éjszaka is igénylik a táplálást,
általában 3 - 6 hetes korig, d e
van, aki átalussza az éjszakát.
Az anyatejjel táplált csecsem ő számára az igen gyors ütem ű fejlődés az első fél évben
zökkenőmentes. Köszönhető
ez annak, hogy az anyatejben
m i n d e n olyan építőelem benne van, ami a növekedéshez és
a fejlődéshez szükséges.

J

gyorsan, gyengéden és tartósan
orvosolható a baj.

Homeopátia, azaz hasonlót a hasonlóval. Az alternatív gyógymód azokat a
szereket alkalmazza nagy hígításban,
melyek nagyobb mennyiségben az
egészséges szervezetben a gyógyítandó betegséghez hasonló tüneteket
idéznek elő.
A homeopátia atyjának tekintett Sámuel Hahnemann
német orvos az
1800-as években vezette be a gyógykezelés tudományába a módszert, melyet így jellemzett: gyorsan, gyengéden
és tartósan gyógyítja a megbetegedett
élőlényt.
A baj forrásának megtalálásához
tudni kell a láthatatlan tünetekről is,
ezért alapvető, hogy a gazdák jól ismerjék az állataikat, m o n d j a dr. Hegyi
Márton nagymágocsi állatorvos, aki a

NARANCS
EXTRA
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masszázsprogram

</ bőrt feszesít
V alakot formál
t/ narancsbőrt mérsékel
t / 3 hetes kúrák
• különleges masszázsfajták

w i u M s s cíntrum

Őszi akció
2mgf*

Or. Bolya László

30/218-5701

U N p i f

ÎÊÂ

S.T. A.

Testfogyasztás!
Ceilulitiskezelés!

MedIFat® Elektrolipolízis Orvosi zsíroldás műtét nélkül!

- Bejelentkezés: MediFat* Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

megyében másodmagával gyógyít homeopátiával jószágokat. A részletes
esetfelvételnél a szakember figyelme
szinte minden apró dologra kiterjed,
hiszen az is sokatmondó, ha egy lázas
tehén iszik, vagy éppen hiába itatnák,
n e m fogadja el a vizet. Csak a mozaikdarabkából felállított diagnózis
után lehet a megfelelő gyógyszert kiválasztani, s a beteg állatot meggyógyítani.
Hegyi Márton előszeretettel alkalmazza az alternatív orvoslás e m ó d szerét a jószágokon, de mint m o n d ja, n e m m i n d e n esetben lehet homeopátiával kezelni a bajt. Míg
ugyanis a módszer az allergia, a hormonális és idegrendszeri betegségek,
a viselkedészavarok kezelésére kiváló, s a heveny fertőzések megszüntetésére is alkalmas, addig például a
csonttörések, vagy a már előrehaladott daganatok esetén a klasszikus
orvoslás a megoldás. Persze ez utóbbiaknál is segíthetik a gyógyulást kiegészítőként a h o m e o p á t i á s szerek,
melyek többsége növényi alapú, d e
vannak ásványokból, egyszerű vegyületekből, vagy az állatvilágból
származó anyagok is.

\ MZ/jm :ÍN \ , 1! tr> junt.'

UNIfMJE

PRAXIS

FOGPÓTLM

B H H
MHMBH
tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,
KAMATMENTES

HITELRE IS!

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

KOZMETIKA és HA|STÚDIÓ

Szeged, Gyergyói u. 6. Tel.: 62/430-991

KLUB!
2003. október 4-én *
(szombaton), 15 órától
Szeged, Bécsi krt. 7. sz.
alatt fényterápiás készülékek bemutatója orvosi
előadással egybekötve.
Mindenkit szeretettel várunk!

Orvostudomány
a kozmetikában!

- MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA ORTOPÉD
SZAKORVOS
IRÁNYÍTÁSÁVAL!

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

- NEUROLÓGIA,
PSZICHIÁTRIA

Batkiné Horváth Éva - kozmetikusmester
(gombafertőzés) kimutatása
és komplex terápiája:

LEZERES
ISSZÉRKEZELI
(pókhálóerek) és

Szeged, Kálay A. u. 12/b.
Bejelentkezés: [ 4 3 1 - 4 2 2

Bioüxygen

- FIZIKOTERÁPIA
(ultrahang-, elektroterápia),
GYÓGYTORNÁSZ,
CYÓGYMASSZÁZS

Ha
) S 1 vásárol
szemüvegkeretet
üzletünkben,

a fiatalság forrása.
CSAK NÁLUNK!
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INGYENES

a szemvizsgálat

- HASI UH-DIAGNOSZTIKA

- FOGLALKOZÁS-EÜ.

Hermann Optika (Tesco)

Szeged, Rókusi krt. 42-64.
Tel.: 62/557-040
025293025

Felvilágosítás, bejelentkezés:
62/550-797 wso**»

o
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GYERMEKORVOSI K Ö Z P O N T
lonto-Skin-Abrasion
"

Szépségsziget

Bőrcsiszolás, mellyel
a bőr felső rétegét eltávolítjuk.
A folyamat által új, egészséges bőr
képződik, így különböző problémákra
nyújt megoldást:
• aknás
• heges
• tágult pórusú bőr
• pigmentfoltok
• seb és műtéti hegek
|
halványítása
5
• ránctalanítás
• normál bőrkép kialakítása
Szeged, Török u. 8.
Sejelentkezés: 62/329-128

,ÉLVEZD A SZÉPSÉGET, NE SZENVEDJ ÉRTE"
Kyitva tartás: h.-k.-sz.: 13.30-19.00 ; cs.-p.: 8.00-13.00

Szeged, Kossuth L. sgt. 109.
SZAKRENDELÉSEK:
Fül-orr-gégészet Dr. Berényi Imre
k.: 17-18; p.: 17-18 óra
Dr. Kiss-Fekete Beáta
h.: 17-18; sz.: 17-18 óra
Bőrgyógyászat Dr. Frecska Irén
k.: 9-10 óra
Szemészet
Dr. Hári Kovács András cs.: 16.30-19.00 óra
Általános gyermekgyógyászat és ultrahangvizsgálat
Dr. Kovács Marianna
h.: 14-17; k.: 8-11; sz.: 15-17;
cs.: 8-11;p.: 8-10 óra
Gastroenterológia (gyomor-, bélbetegségek, ételallergiák)
Dr. Csányi Ágnes
k.: 16-18 óra
Sportorvos
Dr. Mikulán Rita
cs.: 16-17 óra
Fogászat
Dr. Ördög András
k.: 15-18; sz.: 10-11;
cs.: 15-18 óra
Pulmonológia (krónikus és allergiás légúti betegségek)
Dr. Szabó Ágnes
sz.: 16-19 óra
Sebészet
Dr. Tornyos Szabolcs
cs.: 16.30-17.30 óra
Táplálkozási tanácsadó
Benkóné Szenteczki Magdolna h.: 16-17 óra
A rendelések időpont-egyeztetéssel történnek.
Bejelentkezés telefonon: 62/499-755; 62/499-766
Nyitva tartás: délelőtt 8-12 óráig, délután 14-19 érátg

|

»

6722 Szeged Petőfi S. sgt. 47.
Bejeientkezes telefonon: 62,444-067

Szeged, Kárász utca 9.
A z Átrium Üzletházban

^gyógynövények
j*teák, gyógyteák
^gyógyhatású készítmények
^reformtáplálkozás, bioételek
7*natúrkozmetika

N I
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többéves tapasztalattal.
TAJ-KÁRTYÁVAL

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

sí

on

PIKKELYSÖMÖR KEZELESE

A . f " l fc.fS. )
tartós szőrtelenítő módszer

és 1 5 % kedvezményt kap - * • ra
0) ra
C d£
az elkészült
l/l a
szemüveg árából.
i.u o

- HÁZIORVOSI PRAXIS
(bejelentkezés lehetséges)

PRESZTÍZSKOZMETIKA

Tökéletes bó'rniegújítás: MICRODERM ABRASION
A bőrproblémák számtalan fajtájánál alkalmazható:
- sebhelyek, pigmentfoltok kezelésére
- durva, kérges, ráncos bőrök, tágult pórusú, aknés bőrre
- műtéti és égési helyek halványítására
g
- terhességi csíkok
a
- faggyúmirigy működési zavarainak kezelésére.

Érd.: 30/285-9106

Szeged, Gyergyói u. 6.
Tel.: 62/430-991

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

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

A kezelésnél fontos az állat ismerete.

A natúr
kozmetikumok
közül
kiemelkedő

termékek
Szegeden
csak nálunk
kaphatók!

Hz Yves Rocher terméket vásárlókat
karkötővel ajándékozzuk meg.
Ingyenes
minden

vezze

szaktanácsadással
várják kedves
vásárlóikat:
kedden I4-I6 áráig <3 Calivita
munkatársai.
Minden szerdán I4-I6
óráig
dr. Bogdány
Anikó
orvos-termesxetgyógyász
Minden pénteken
I4—I6 óráig
Balogh János
gyógymassxör
Jojjorí be mc
testreszabott

zzanK,
szaktanácsadásunkat!

Állandó kedvezmény nyugdíjas,
diák és kismama vásárlóinknak!
Nyitva hétfőtől péntekig 9-től 19 óráig,
szombaton 9-től 13 óráig
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A legendás joghurt
A joghurt egy tudósnak Nobel-díjat hozott - és egészséget hoz mindenkinek, aki
rendszeresen fogyasztja. Érdemes ismerni a sokféle jótékony hatását.
A savanykás fehér italt állítólag véletlenül fedezte fel
Dzsingiszkán követe a sivatagban, amikor megízlelte a
rosszindulatból víz helyett a
kulacsába töltött tejet, ami
„felfordult" a hőségben. Hogy
az orosz tudós, llja Mecsnyikov ismerte-e ezt a legendát,
nem lehet biztosan tudni, csak
azt, hogy ő a joghurtban olyan
jó, egészségszolgáló baktériumokat fedezett fel, amiért
1908-ban Nobel-díjat kapott.
A „történelmi ital" azóta még
inkább kedvelt.
A joghurt hasznos baktériumai jó hatással vannak a bélflórára, akadályozzák a méreggyáros, ártó baktériumok
szaporodását, könnyítik az
emésztést. A legújabb orvosi
kutatások azt bizonyították,
hogy a joghurt úgy képes
egyensúlyban tartani a bélflórát, hogy csökkenti például a
vastagbéldaganat rizikóját is.
Azzal, hogy segíti, gyorsítja az
emésztést, hozzájárul a méregtelenítéshez, ha pedig kevesebb bennünk a „méregpangás", erősödik immunrendszerünk. Elősegíti, hogy azok szervezete is több kalciumhoz jusson, akik tejcukor-érzékenység
miatt nem tudnak tejet inni sót a mindennapos joghurtevés mérsékli a laktoz-intoleranciát. És mérsékli a koleszte-

rinszintet is, felgyorsítván a
zsíranyagcserét. S közben gazdag B2-vitaminban, proteinben, ásványi anyagokban (például kalciumban, káliumban,
foszforban), szegény viszont
kalóriákban. Ha pedig igaz (s
mért ne lenne igaz?) a tézis,
hogy a tejtermékek jókedvűbbé tesznek bennünket, akkor
már-már azt kell mondani,
hogy a joghurt tényleg legendásan jó szer.
Megerősítik ezt nagyon azok
is, akik a joghurtot a fogyókúrájuk egyik legfontosabb
elemének tartják. Merthogy
100 gramm natűr, sovány fehér p é p b e n mindössze 36 kalória van, s még az ínyencebbek által kedvelt gyümölcsös változatok többsége is
87-88 kalóriát visz csak be a
szervezetbe. (A „finomított"
változatokkal azért nem árt
vigyázni, azokban
vannak
130-180 kalóriások is, érdemes megnézni a tájékoztatót.
Egy dobozka joghurthab például 146 kcal, és van b e n n e 4 g
zsír is.) - A fogyózóknak, a
méregteleníteni
akaróknak
ősszel a szakemberek előszeretettel ajánlják a szőlő-joghurt diétát. Már az is élénkítő,
fiatalító hatással van a szervezetre, ha hetente legalább
egy-egy olyan napot tartunk,
amikor csak szőlőt és natúr
joghurtot eszünk. - A zsírpárnáktól szabadulni akaróknak
persze csak a diéta segít igazán: a rendszeres, jelentősebb
mennyiségű joghurtfogyasztós fogyókúrákhoz azonban
már ajánlatos kikérni a szakemberek véleményét.

2003. szeptember 30., kedd

Dohányzás és a meddőség
Számos felmérés született már a világon
arról, hogy a dohányzás károsan befolyásolja a megtermékenyítőképességet
akár spontán terhességvállalásról van
szó, akár valamilyen mesterséges beavatkozásnak vetjük alá a párt a gyermektelenség megszüntetése érdekében.
Mi történik akkor, ha a gyermektelen pár
férfi és/vagy nőtagja n e m m o n d le erről a
káros szenvedélyéről?
A férfiaknál a dohányzás során károsodik
a spermiumok funkciója. Mindenekelőtt a
bezopirén és a füstben lévő káros anyagok
tehetők ezért felelőssé. Csökken az ejakulátumban a hímivarsejtek száma, mozgása, rosszabbodik a morfológiájuk (fej-,
nyak- és farok-rendellenességek aránya
növekszik) és ezzel párhuzamosan csökken az a képességük, hogy a petesejt burkát képesek legyenek átfúrni, a sejtet megtermékenyíteni. Mindezek miatt jóval
gyakrabban kényszerülünk a spermiumokat mikromanipulátor segítségével bejuttatni a petesejtbe. Sajnos ez sem jelent
mindig biztos megoldást, hiszen a dohányzás következtében létrejövő ún. oxidatív stressz a spermiumok örökítőanya'agát (dezoxiribonukleinsav, DNA) is károosíthatja. Ennek következtében rosszabb
bb
minőségű embriók jönnek létre és így alaIácsonyabb, mintegy 40 százalékkal csökikkent terhességi rátát lehet regisztrálni. Sőt
tót
arról is vannak már adataink, hogy bizo:onyos, gyermekkorban előforduló rosszinndulatú nyirokrendszeri megbetegedés, aa
lymphoma dohányzó férfiak gyermekeinél
íél
gyakrabban alakul ki.

Gyengül
az erősebb

Füstbe ment

„emberi s z a b a d s a g j o g , ám mindez az
élettel s z e m b e n elkövetett felelőtlenség
is. Jogos követelmény a gyermektelen
párokkal szemben, hogy a kezelések időtartamára a dohányzást függesszék fel.
Ellenkező esetben - bár a kezelést megtagadni n e m lehet - számolnunk kell a
többszöri beavatkozás utáni sikertelenséggel.
DR. KÖRÖSI TAMÁS
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS

Sokan szégyellik

Egyre többet vizsgálgatják,
hogy valóban a női-e a gyengébb nem. S amerikai kutatók
mostanra mind több adattal

Csongrád megyében a halételeknek nagy a hagyománya. A

bizonyítják, hogy a férfiak

MediFat® Wellness Centrum orvosai által összeállított étrend

nem is olyan erősek, mint azt

különlegességeket kínál.

felsőbbrendűségük tudatában
hangoztatják.

GRILLEZETT HALSZELETEK

Hozzávalók: 3 ek olaj, 4 ek száraz fehérbor, 1 tk reszelt citromhéj,
2 ek citromlé, 1 ek aprított petrezselyemzöld, 1 tk szárított
kakukkfű, 4 halszelet, só.
A grillt v. a sütőt felső lángon 250 fokra előmelegítjük. Közben
lapos tálban összekeverjük az olajat, bort, reszelt citromhéjat és
citromlevet, a petrezselymet és kakukkfüvet. Belerakjuk a halszeleteket, majd megforgatjuk a folyadékban. Ezután lefedjük és
20 percig szobahőmérsékleten marinírozzuk. A halszeleteket
lecsepegtetjük, majd hőálló sütőformában egymás mellé rendezzük. A sütő legfelső részébe helyezzük és 3 percig grillezzük.
Ekkor a sütőformát kivesszük, a halszeleteket megsózzuk és
megfordítjuk, majd ismét a sütőbe tesszük. További 5 percig
grillezzük, amíg a hal villával megszúrva könnyen szét nem esik.
A kész halszeleteket 4 tányérra rendezzük és azonnal tálaljuk. 1
adag: 299 kcal.
TONHALPOGÁCSA UBORKAMARTÁSSAL

Hozzávalók: 1 közepes méretű salátának való uborka, só, 1
újhagyma, 320 g tonhal sós lében, 75 g zsemlemorzsa, 1 tojás, 2
ek majonéz, fekete bors, 125 g joghurt, 1 ek friss, aprított kapor,
1 ek olaj, kaporlevél ízlés szerint.
Az uborkát meghámozzuk, hosszában megfelezzük és a magokat eltávolítjuk. Az uborkát durvára reszeljük, szűrőbe rakjuk,
1 ek sót hintünk rá, majd összekeverjük. A szűrőt tál fölé
helyezzük és 15 percre félrerakjuk, hogy az uborka leve lecsepegjen. Közben az újhagymát megtisztítjuk, megmossuk és
vékony szeletekre vágjuk. A tonhalkonzerv levét leöntjük. Tálba
tesszük, majd a halat villával szétnyomkodjuk és a tonhalat,
zsemlemorzsát, hagymaszeleteket, tojást, majonézt, borsot és a
késhegynyi sót jól összekeverjük. Ezután 4 db 2 cm vastag
pogácsát formálunk belőle. Az uborkát hidegvízzel leöblítjük és
a b e n n e maradt folyadékot kinyomkodjuk. Joghurttal és kaporral elkeverjük, sózzuk és borsozzuk. Lefedve felhasználásig
hideg helyre tesszük. Az oalajt felforrósítjuk. A tonhalpogácsákat mindkét oldalán 3-4 percig sütjük benne, míg enyhe
barna színűek nem lesznek. A kaprot megmossuk. A halpogácsákat, kaporlevelekkel díszítve, az uborkamártással együtt
tálaljuk. I adag 469 kcal.

Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási Rendszer része.
Rendelkezésre bocsátotta dr. Bolya László és dr. Gajdács
Ágnes.

tervek!

A GOMBÁS FERTŐZÉS MAR NEPBETEGSEGNEK SZÁMIT

SZABÓ MAGDOLNA

Halételek, másképpen

Mind ez ideig 16 nagyobb nemzetközi
tanulmány született a világon, amely a
női gyermektelenség és a dohányzás kapcsolatát vizsgálja. Szinte valamennyi tudományos m u n k a eredménye összecseng abban, hogy a dohányzás egyértelműen negatív irányban befolyásolja
a várható terhességi arányt: kb. 30-50
százalékkal csökkennek a gyermekáldás
esélyei pl. egy lombikbébiprogram során.
Nem véletlen, hogy a dohányos pároknál
a terhesség eléréséhez kb. kétszer annyi
beavatkozás szükséges, mint a n e m dohányosoknál. A dohányzó nőknél kevesebb lesz a termelődött és érett petesejtek
száma, csökken a megtermékenyülési
arány és ezzel párhuzamosan a terhesség
létrejöttének esélye. Növekszik viszont a
kora terhességi elhalások száma. Nem
véletlen: az eddigi vizsgálatok azt állapították meg, hogy a petesejtben lévő
osztódási orsót teszi tönkre a cigarettában található több száz káros anyag,
ami számbeli kromoszómaeltérésekhez
és élettel összeegyeztethetetlen fejlődési
rendellenességekhez vezethet. Természetesen mindezeket befolyásolhatja a dohányzás ideje (öt éven túl kifejezettebb a
rizikó), a napi cigarettaszám, a beteg
kora, szociális helyzete, egyéb krónikus
kora, szociális helyzete, egyeb krónikus
betegségei stb.
betegségei stb.
Régóta tudjuk, hogy a dohányzás a
terhesség alatt krónikus lepényi elégtelenséget, fenyegető m é h e n belüli elhalást, alacsony születési súlyt okozhat.
Egyre több adat szól amellett is, hogy már
a fogantatás előtt komoly károsodás jöhet
létre az ivarsejtekben, amely tartós meddőségi panaszokhoz vezethet. Igaz, hogy
a dohányzás saját egészséget károsító

A vizsgálatok azt mutatják, a
férfiembereket már csecsemőkorban több veszély fenyegeti,
és több fiú újszülött hal meg,
mint leányka. Növekedvén is
őket éri el több veszedelem, a
fiúk körében több a fejlődési
rendellenesség (például körükben 15 éves kor alatt 40 százalékkal több a skrizofrénia). A fiúk között több a Down-kóros
és az autista. Iskoláskori gyengébbségüket jelzi, hogy az osztályt ismételni kénytelen gyerekek kétharmada fiú.
A gyengeségük jelével, a sírással gyakrabban élő nők könynyeikkel védik a szervezetüket,
levezetik a stresszt, csökkentik
ezzel a magas vérnyomás, a koszorúérbetegség, a rák kockázatát. A sírás késztetésének ellenálló férfiak - mint arra /. De
Luca floridai neuropszichológus figyelmeztet - ártanak
egészségüknek. S valószínű,
hogy körükben ezért sok az infarktus, hogy ezért kezelnek
tbc-vel 150 százalékkal több
férfit, mint nőt, hogy ezért hal
meg közel ötször több férfi
asztmában és bronchitisben. A
feszültség helytelen kezelése, a
túlhajtás, a munkamánia, az
egészség „bivalyerős" tudata,
az elővigyázatlanság, s még
több más tényező (köztük az
ivás, a cigarettázás, a helytelen
táplálkozás) oda vezet, hogy az
erősebb nem lehet a gyengébb,
hacsak erősen nem kezd ellene
tenni valamit.
SZ. M.

A zárt, nem szellőző cipőben könnyen
baktériumok.

megtelepedhetnek

a

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Egy közelmúltban végzett felmérés alapján a 18 év feletti
magyar lakosság ötvennégy százaléka szenved - élete során
legalább egyszer - valamilyen gombás fertőzésben. Mint mindegyik gombás megbetegedéssel, a körömgombásodással is feltétlenül szakorvoshoz kell fordulni.
A bőr- és körömgombásodás a
világ fejlett országaiban, így
hazánkban is népbetegségnek
számít: a felnőtt korú lakosság
több mint fele, ötvennégy százaléka élete során legalább
egyszer megfertőződhet. Ha a
köröm megvastagodik, eláll az
alapjától, alatta a gombás törmelék felemeli a körömlemezt, elfehéredik vagy opálos
színűvé válik, akkor gombás
fertőzést kapott a beteg.
- A gombásodás legtöbbszőr
egy körmön indul el, majd
egyre súlyosabb fokban fertőződik a terület. Ha n e m kezelik, a betegség átterjedhet a
többi körömre is. A megvastagodott körömlemez miatt
fájdalmas lesz a cipő viselése,
a körömágy gyulladásokat és
bőrfertőzéseket okoz - részletezi dr. Judák Rita bőrgyó-

gyász. Hozzáteszi: ebben a
stádiumban már nehezebb a
kezelés, legjobb, ha a kezdeti
elváltozások idején fordul a
beteg szakorvoshoz. Ilyenkor
még a helyi kezelés is segíthet,
kenőcs, gyógykörömlakk, oldat is elég lehet. Ha mindez
hatástalan, akkor jöhetnek a
gyógyszerek. A gombás fertőzést feltétlenül kezelni kell,
mert súlyos szövődményeket
okozhat. A közvetlen környezetet is veszélyezteti, hiszen
fertőző betegségről van szó.
A körömgombásodás kialakulásában szerepet játszhatnak a felgyorsult életforma
mellett a n e m természetes
anyagból készült és nem szellőző, zárt cipők, harisnyák és
zoknik. Vannak különösen
veszélyeztetett munkakörök,
ahol gumicsizmát vagy n e m

szellőző védőcipőt kell viselniük a dolgozóknak. - Ezért
célszerű váltogatni a lábbeliket, így közben szellőznek és
kevesebb az esélye annak,
hogy a korokozók megtelepedjenek b e n n e - magyarázza
a bőrgyógyász.
Természetszerűen a körmön
minden elváltozás látszik, kellemetlen a viselőjének, sokan
szégyellik. A szakember tapasztalai szerint a hölgyek egy
része éppen a beteg, g o m b á s
területet lelakozza. Hiszen arra is utalhat a fertőzés, hogy
valamilyen higiénés probléma
húzódhat meg a háttérben.
Persze nemcsak a higiénás hiányosság lehet oka a megbetegedésnek, h a n e m a fogékony szervezet és maga a kórokozó is. Például egyrészt a
cukorbetegek fogékonyak a
fertőzésre, másrészt azok a betegek, akik olyan speciális
gyógyszert szednek, ami legyengíti a szervezet védekező
rendszerét.
A köröm gombás megbetegedésekor n e m elegendő a patikában vény nélkül kapható
szerek alkalmazása. A garantált gyógyulás érdekében minden esetben szakorvoshoz kell
fordulni.
Mivel a bőr- és körömgombás betegségben szenvedők
egy része stigmaként éli meg
tüneteit, ezért a fertőzöttek
gyakran csak kiterjedt fertőzésükkel keresik fel a területileg illetékes bőrgyógyászati
szakrendelést. A problémán
kíván
segíteni
a
06-80201 -466-os ingyenesen hívható segélyvonal, ahol orvosok
válaszolnak a gombás betegségekkel kapcsolatos krédésekre.
LG.
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Sulinet
számítógép
egyszerűen
a Citibanktól

Exkluzív bútorok a 3D kiállításon!
Tekintse meg a DA Bútorszalon
ahol a kiállított

bútorok

megvásárolhatók,

standját,

a helyszínen

X

HAVI
3eee,-

„

folyó

, .«M

^ N f n m
1..^-

foRinmr

Rókusi krt

Igényeljen most személyi kölcsönt gyorsított ügyintézéssel!

¡11. megrendelhetők.

A kiállítás ideje alatt
- október 2-S-ig kedvezmények!
Szeged, Kereskedő köz 4.
Bútor, Szeged, Kossuth L sgt. 109.

X

V

A Citibank sohasem pihen

6720 Szeged, Nagy Jenő u. 1.

/T^i

i

Cím: Szeged Nyitra U. 2. (A Tescóval szemben, a
Jel.: 06-62/541-270

(A Nagy Jenő és a Fekete sas u. találkozásánál)
C l ll Dől f i K
Ti (62) 554-770 Nyitva tartás: H.-P.: 8-16 Citibankfft-a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja

ékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő (eltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati fellételei alapján,
á szerződéskötést kővetően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől
függenek. A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40), vagy forduljon
munkatársunkhoz. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy
tájékoztatónak. A Citibank Rt. a kondíciók módosításának jogát fenntartja.
THM: 25,29%-33,21%

t

Női műbőr kabát:

1690 Ft
Az akció szeptember 16-30-ig érvényes!

Impulzus Kft.
Kígyó u. 1. sz. alatti
üzletében.

DlVflTDISZKONTBffN
MÉG

ÜZLETI HIRDETESE
EREDMÉNYESEBB?

Áiaátuábd:

Gyümölcsleves 99 Ft
Milánói makaróni 199 Ft
Rántott sajt 299 Ft

S E G Í T E N E K Ö N N E K MUNKATÁRSAINK.
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•
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BOROS TIBOR

567-830, 30/207-7825

CSÁKY ATTILA

567-845, 30/505-3333

D A N I MELINDA

567-849, 2 0 / 4 2 8 - 7 5 6 8

DEÁK ATTILA

567-841, 20/356-4472.

GERGELY A N I K Ó

567-849, 30/267-6765

H GYÜREFINÉ JUDIT

HétfipaUk »-Bóráig
Szombat: ¡MJ őréig

567-840, 20/383-0138
567-846, 30/985-8958

HARGITAI ZSOLT

FÉRFI
NOI
KONFEKCIÓ

m
•

A

Ái

Hogy a teher könnyebb legyen.

iVf-CQ

O

M T
MÉG

ÜZLETI HIRDETÉSE
EREDMÉNYESEBB?

S E G Í T E N E K Ö N N E K MUNKATÁRSAINK.
H

KOVÁCS EMMA

567-843, 3 0 / 9 7 8 - 4 3 3 9

H KOVÁCSHÁZ1NÉ IDA

567-847, 3 0 / 9 1 1 - 7 8 9 1

•

LESTI Á D Á M

567-842, 3 0 / 2 4 9 - 6 7 1 1

R

NAGY-GYÖRGY ANDREA

567-848, 2 0 / 9 5 3 - 3 2 0 0

VÉGH ZSOLT

567-844, 3 0 / 9 2 5 - 1 9 9 2

p

PALYAZATI FELHÍVÁS
A és B típusú pályázathoz

HA GÉPJÁRMŰPARKJÁT
FEJLESZTESZ
ES
SZERETNÉ A BESZERZÉS KÖLTSÉGÉNEK
AKÁR
30%-ÁT iS MEGTAKARÍTANI,
AKKOR
FORDULJON A
LEVANTEXHEZ.
Mi segítünk Önnek, hogy elnyerhesse a Gazdasági
Minisztérium
által 2003. szeptember
IH-tól november 15-ig szóló, a Széchenyi terv
VáUalkozássegitó
programja keretében, a belföldi közúti
közlekedési
szolgáltatás területén működő hazai mikro,- kis- és
középvállalkozások
számára kiirt, a
gépjárműpark
fejlesztését
célzó támogatást
az elavult
járműpark
egyidejű selejtezése
mellett.
Mi megírjuk az Ön pályázatát,
és
lebonyolítjuk
bármilyen
IVECO
haszongépjármű
beszerzését,
amelyben nagy tapasztalattal
rendelkezünk.
Ne tétovázzon! .Minél hamarabb
készíthetjük
el
pályázatát,
annál több esélye van, hogy a pályázat
2 milliárd forintos keretéből elnyerhesse a 3,5 tonnánál nagyobb teherautók beszerzéséhez adható 30 százalékos (maximálisan járművenként
3.6 millió, vállalkozónként
18 millió forint), egyszeri, vissza nem
térítendő
támogatást.
Velünk a részvétet
győzelem!

HU4 Budapest, Újpesti Ipari Park, Megyeri út és Óceánárok utca sarok. Jármű-értékesítés: 435-3016
K*rm«vek: Nagy Sándor: 435-3011 Gégcny lÁt'dót 435-3013 Székelyhídi Ákos: 435-3012 PálfiTamás: 435-3014
Használt jármüvek: Nagy Tibor: 435-3006 fax: 230-2683 http: wvwp.lveco-Ievantcx.hu
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Levantex Kft.
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NYITVA TARTAS: h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , vas.: zárva

engedménnyel!

Nálunk a győzelem a fontos,
nem a részvétel!
Aki eddig velünk pályázott, az nyert!

850 Ft

FÉRFI, PAMUT SZABADIDO-EGYUTTES

NAGY VÁLASZTÉKBAN, KEDVEZŐ ÁRON
A FEKETE SAS U. 2 3 . SZ. ALATTI

° W K T

Női-férfi szobacipő:

csak
1800 Ft

fiKCIÓS PULÓVEREK
ŐSZI. TÉLI CIPŐK

H
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TE RMOMAX
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FŰTÉS PROBLÉMÁK NÉLKÜL!
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a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat célja:
Felsőoktatási intézményben tanuló, illetve tanulmányalt megkezdeni kivánó. hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok támogatása ösztöndíj formájában.
Pályázatot nyújthatnak be:
A típusú pályázat esetén: azok a Szegeden állandó lakhellyel rendelkező hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján
nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú' továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
B típusú pályázat esetén: azok a Szegeden állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok (a 2003/2004. tanévben utolsó éves. érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek),
akik a 2004/2005. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem!
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők nem részesülhetnek
Bursa ösztöndíjban, mivel ók tanulói jogviszonyban és nem hallgatói jogviszonyban vesznek részt a
képzésben. így utánuk a képző intézmény tanulói normatívában és nem a Bursa Hungarica ösztöndíj
intézményi forrásául szolgáló hallgatói normatívában részesül.
A 12/2001. (IV. 28.) OM-rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa-támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
. .
A PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2003. október 22.
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A pályázat benyújtása:
A teljes pályázati dokumentáció beszerezhető a polgármesteri hivatal általános igazgatási iroda ügyfél. szolgálati osztályán (Szeged, Széchenyi tér 11., földszint), valamint a polgármesteri hivatal szociális,
családvédelmi és egészségügyi iroda ügyfélszolgálati csoport információs helyiségében (Szeged, Huszár
u. 1.. fszt. 36. szoba).
A pályázatot a polgármesteri hivatal oktatási, kulturális és sportirodáján (Szeged, Széchenyi tér 11., II.
emelet 228. szoba) a pályázó által aláírva, pályázati űrlapon, a szükséges mellékletek csatolásával, egy
példányban kell benyújtani. A pályázati űrlap kitöltése nélkül, hiányosan vagy határidő után benyújtott, valamint.a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat értékelés nélkül elutasításra kerül.
Hiánypótlásra a határidő lejárta után nincs lehetőség.
A pályázatokról Szeged Megyei Jogú Város polgármestere által felkért bizottság dönt.
A pályázat eredménye megtekinthető 2003. november 24-tól a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájának hirdetőtábláján (Szeged, Széchenyi tér 11. fszt.).
A pályázat eredményéről a Felsőoktatási Pályázatok Irodája előreláthatóan 2004 első negyedévében
tájékoztatja a pályázókat.
A pályázó a bírálóbizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
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Állást kínál
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Autó

3

Bérlemény
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Bútor
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Egyéb
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Építési telek

8

Építőanyag

• GÉPJARMÜTECHNIKUST
felveszünk autóalkatrész üzletbe. Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
október 4-én, szombaton
10-kor a Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged).

Földterület

9

i « l Gépjárművezető-képzés
« 1 Gép, szerszám
12

Hagyaték

13

Könyv

§*|

(30193285)

15

Növény

16

Oktatást vállal

17

Panellakás

!*l

Pénz, értékpapír

Hl

• SZEGEDHEZ közeli virágkertészetbe 30-40 év közötti férfit keresek. 06-30456-8459,
Tiszaszigef.
(25292753)

Régiségek

20

Ruházat

21

Szakképzés

22

Szolgáltatás

23

Tanfolyam

24

Tanya

25

Téglaépítésü lakás

26

Termény, takarmány

27

Tüzelőanyag

26

Üzlethelyiség

29

Vállalkozás

1

• NYELVISKOLÁBA angol,
német szakos, dinamikus,
tanítani szerető kollégát keresünk. Makó. Szeged. 0670-516-85-31. (25292272)

Magánház

• TEHERAUTÓBOLTBA
szakképzett, gyakorlott kereskedőt felveszünk versenyképes fizetéssel, országos hálózat szegedi üzletébe. Tel.: 62/471-969, munkaidőben. (30193271)
2

AUTÓRIASZTÓ
Inditiogádó. sfbváhó/ir, kozpontuar,
elektromos ablak, kihangoutó. toiatóradar.
muhuktu nyooikovno. auroradlo.
hauguóró-tofgalHiaiáT n -bcópités.

Á l l á s t kínál

Szeged, József A. sgt. 10.
• A MEDIKEMIA Rt felvételt hirdet késztermékraktá61/550-407
ros munkakör betöltésére
Felvételi
követelmények: • AUTÓÁTÍRÁS, biztosításérettségi.
targoncavezetői kötés. Szeged. Gyöngyvirág
jogosítvány, legalább egyé- u. 14/B, GAFIB Bt. 06-301
ves raktárosi munkakörben 287-5458. (24968500)
eltöltött gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes • NISSAN Suny 1 4SLX újismeret.
Jelentkezéseket szerű állapotban, sérülésszakmai önéletrajzzal, bizo- mentesen, kevés km-rel elnyítványok fénymásolatával adó. 62/283-197. Szatymaz.
és a fizetési igény megje- (25291910)
lölésével a következő címre
kérjük küldeni 2003. október
3
Bérlemény
10-ig:
MEDIKÉMIA Rt.
6701. Szeged. Pf: 506.

Szeged, Róna u. 27.

(25292511)

• AKAR Ön n e m z e t k ö z i
banknál szakmai karriert
építeni és sikereket elérni?
Hajlandó ezért keményen
dolgozni? Ha nem. kérjük
ne írjon! De ha igen, akkor
Önt keressük, jelentkezzen
most! Önéletrajzát és kísérőlevelét
DSA Apró
200309 megjelöléssel - a
kővetkező címre várjuk 2
héten belül: Citibank Fit. HR
Osztály
1134 Budapest.
Váci út 35. Tel.: 412-6011
Fax: 412-61-22 valamint e mail címünk: recruitmenl.crtibank@citicorp.com Budapest. (2S293189)

sz. alatt

bérbe kiadó

1

Bútor

11

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24888000)

5

helyiség irodának,
egy 220 nm-es
raktárnak
vagy műhelynek.
Érdeklődni telefonon: :
62/489-253/1 melléken §
vagy személyesen
de. 8-tól du. 15 óráig.

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(üzenetrögzítő

i s )

12

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért
Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Sze-

Egyéb

•

•

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN

CSIPKÉZETT. H U L L Á M O S

• VAGY AKÁR FAMINTÁS
M É R E T R E VÁGVA IS I

§621541-770
6

Elektronika

13

Könyv

• HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315M KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, magánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (25292709)
14

Építési telek

• KERESÜNK Szegeden,
forgalmas főútvonalon kb.
800 nm-es áruház építésére
alkalmas telket. Tel.: 20-9577-358. (25292917)
8

g e d . (24888010)

3 2 2 . (24888009)

• MŰSZAKI cikkek felvásárlása.
"BÉTA" Szeged.
Szilágyi u. 2., 62/424-175.
(25191835)
7

1 8 Pénz, értékpapír

Hagyaték

Építőanyag

TERRAKOTTA
Csempecentrum
S z e g e d . Bérkert u. 1 2 9 .

Tel: 62-439-025

• RÉGI, hatszögletű, vagy
négyzet alakú térburkoló
téglát keresek. 06-30/3036100, Szeged. (25292634)

*VALUTAVALTAS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádin. Kárász u. 8.06-20/321-4488

19

Régiségek

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

(23976952)

20

Ruházat

«•óment • 11 F

M BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával
06-1/238-0474. (25190788)
M SZEGED ALSÓVÁRO
SON, 107 n-öl telken 250
nm-es, emeletes családi
ház padlástér-beépítési lehetőséggel, 25 nm-es melléképülettel. parkosított udvarral eladó Érd.: 06-70/
332-9798. (25293081)
• SZEGEDEN vagy 20 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012, Soltiné. (25090139)

Női divat.
ÚJ kollekció

2003.

osz-tél
fii

15

Növény

M FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek Megtervezzük,
beültetjük. Újszeged, Derkovits 53. 62/431-705, 0630/915r-23-73. (25293203)

Felvilágosítás, jelentkezés:
6722 Szeged,
Tisza L. k r t 83. III. em.
Tel.: 62/555-595,
30/2-697-692.
e-mail: ikok@vnet.hu

MTRADE, s
„

, 2

Szeged, §

Dugonics tér 1 1 .
Tel: 62/540-250.

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő a. 103.
Szolgáltatás

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

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye Tel: 0 6
30 9457 577 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER .24887792)
M FŰSZERPAPRIKA BÉR
ŐRLÉST vállal a Hamar
Gabriella Kft. malomköves
rendszerrel, kedvező áron.
Érd.: 62/420-808. Szeged.

az » A N Y Á S
feltüntetését.

Nemzetközi iskolahálózat keres
szegedi irodájába talpraesett, határozott,
jó kommunikációs készséggel rendelkező

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

Tel.: 6 2 / 2 8 1 - 2 1 2 .

(25191549)

munkatársakat délutáni, részmunkaidős
telefonos tájékoztatói munkára.
Jelentkezni a megjelenés napján 14-18 óráig lehet
a 62/556 601 es telefonszámon.

J

Mtottísravnn

16

ZéMséy*gyfiMilcs
és icirtifautháés
6630 Murészent,
Száásáj tér 9.

E A M

IRODABERENDEZES

OKTATASI ES KOZINTEZMENYEK
BÚTORAIT KERESSE ÜZLETEINKBEN!

KÖZBESZERZÉSES
beszállításra jogosult üzleteink várják szíves
megkereséseiket!

9 - 1 7 éra.

O k t a t á s t vállal

zés! SZILÁNK*! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

6722 Szeged. Szentháromság u. 13.
Tel.: 62/540-436
Fax: 6 2 / 5 4 0 4 3 7
Nyitva: h.-p.: 9 - 1 7 éráig

Team Irudaberendezés
6725 Szeged. Moszkvai krt. 19.
Tel.: 62/44-54-64
Fax: 62/55-77-97
Nyírva: h.-p.: 8 - 1 7 . szo.: 9 - 1 2

•JjTapp^

- Pénzügyi és s z á m viteli s z a k e l l e n ő r
Uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
Vizsgakedvc/.ményekkel
OKJ 54 3436 04
-

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a

szegedi

állatmenhely

Minőségbizt.

építéséhez

is hozzájárul

felülvizsg. és t .

10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!

OKJ 53 5401 05
- Tb-ügyintéző
OKJ 52 3435 05
- Tb-szakelőadó
OKJ 54 3435 04
Csongrád megyei Iga/.gatóság
S z e g e d , M é r e y u. 6/h.

I1998004-04289010-f

24

Tanya

M BALASTYA GAJGONYAI
tanya 3 fázissal. 5 kh
földdel eladó. Műút, busz,
bolt 500 m-re. Tel.: 30/3230550. (25292692)

Tct: 62/420-652,
4814)60.

25
uutBí-m'j

Téglaépítésü lakás

M A MAKKOSERDÖ soron,
októberi átadással az alábbi
Ú J , KULCSRAKÉSZ t á r sasházi lakás eladó: első
emeleti, 2+1 szobás, 70,62
nm-es 10.946.000 Ft. Felvilágosítás: REAL HUNGA
RY Kft. Szeged, Pacsirta u.
1. sz. Tel.: 62/555-821, 30904-70-45.
www.realhungary.hu (15222519)

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉFVISELETE

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- Marketing- és
reklám mened zse r
- Marketing- és
reklámügyintéző
- Idegenforgalmi
menedzser
- Idegenforgalmi
ügyintéző
- Irodavezető

M HÁLÓ u. 1.. III. emeleti. 3
szobás, parkettás, egyedi
fűtéses, dupla erkélyes. 14
nm-es garázzsal sürgősen,
készpénzért eladó. Érd.:
06-20/3776-730.
Szeged.
(25293049)
• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné, 30-406-8012. (24989200)

Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.
ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZIJsTEIZETÉS!
S z e g e d , D e á k F. u . 2 2 . ||
Internet: www.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805,9-16 óráig.
Akkredilációs lajstromszám:
0010.
O K É V nyilvántartási s z á m : 07-

26

Termény, t a k a r m á n y
1 0 0 vagon idei

szárított
kukorica eladó.
ÉíóUöAir 0 0 - 1 0 - 0 3 7 6 - 1 0 0 .

M ANGOL/NEMET, beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
kezdőtől felsőfokig, vizsgáztatással. Bábel Nyelvstúdió
Szeged. Szilágyi 2. 62-4375 2 2 . (25191720)

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

• FELVÉTELI előkészítő
P S Z I C H O L Ó G I Á B Ó L és
pszichodráma csoport indul.
Humanistic Központ, 6 2 452-569. Szeged. (25292530)
M SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANFOLYAMOK a Merlin
Stúdiónál! 350 Ft/óra. Érd.:
62/424-314.
30/907-3654.
06-0220-02.
Szeged.
(30193225)

27

Tüzelőanyag

• KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással 72/371-988,
30/479-7435, Pécs. (25292632)

• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355.
Szeged
(25292454)

M MÉREY utcában 26 nmes irodahelyiség kiadó. 20/
9470-135, Szeged. (25292331)
29

Vállalkozás

• SZEGED és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni lehet a
06-1/302-42-77-es telefonszámon. (25089747)

A m e n n y i b e n Ö n előfizetését v a l a m i l y e n o k b ó l csak k é s v e
Ax apróhirdetések

tartalmáért

t u d t a r e n d e z n i , és e z é r t néhány l a p s z á m o t n e m k a p o t t m e g ,

a kiadó n e m vállai

felelősséget!

k é r é s é r e a z e l m a r a d t l a p s z á m o k a t u t ó l a g kiküldjük.

(25292701)

araa

AREZZO PROVINCIA
meghívja Önt
a 2003. október 2 4. közötti. 3 napos (9.00-12.00)

JKz Európai Unió közös
agrárpolitikája"
c. konferenciára

A konferenciát az E u r ó p a i Unió finanszírozza, a részvétel
ingyenes.
Szinkrontolmácsolássá], külföldi előadók révén k a p h a t u n k
t á j é k o z t a t á s t arról, h o g y a n é s milyen feltételek mellett
gyümölcskultúrák, faiskolák) és állattenyésztéssel
foglalkozó g a z d a s á g o k . B e s z á m o l n a k a biotermesztésröl,
integrált termesztéstechnológiákról, védjegy-, ellenőrzési é s
markeUngrendszerekröl.

ÖN ELSŐ KÉZBŐL KAP INFORMÁCIÓT!

6 7 2 5 Szeged,

lVlercatoK
KERESKEDELMI

KFT

DISZKONT ÁRUHÁZ

Kenyérgyári út 2 .
Tel./fax: 6 2 / 4 9 1 - 5 5 5
Nyitva tartás: h.-p.: 9-17 óráig

HETI AJANLATUNK:

Csongrád Megye Önkormányzata
Csongrád Megyei Agrárkamara
F V M Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatala

m ű k ö d n e k a növénytermesztéssel (szántóföldi, zöldség ,

Hirdetését már
70 postahivatalban is feladhatja!

könyvelő
OKJ 54 3436 03

(24989347)

M MATEMATIKA , fizika-,
analízisoktatás
középiskolásoknak.
főiskolásoknak,
06-20-364-18-05. Szeged.

Helye: S z e g e d . M e g y e h á z a , R á k ó c z i t é r 1.
Team Iskolaberendezés

Mérlegképes

00654)2.

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 3 0 - 9 550-537. Szeged. (25292075)

E E S

Á l l á s t kínál

-

(25292288)

M OSZLOPOS tuják ,
2 1 Szakképzés
(24887979)
gömbtuják, díszfák és bo9
Földterület
•
INGATLANKÖZVETÍTŐ/ • LAKSPED, KÖLTÖZTE
tanikai ritkaságok széles váÉRTÉKBECSLŐ szakképzés TÉS, nehéz tárgyak szállí• KISZOMBORON, kővesút lasztéka. Egyes növények
Indul
Szegeden.
Vizs- tása, belső rakodás, lomtamellett fokhagymának föld akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged. Gera S. u. gáztatás, valamint részlet- lanítás hétvégén is. Dobokiadó
06-30/264—4458
18., 62-427-991.
Nyitva fizetési lehetőség Tel.: 62- zokat, rekeszeket biztosí(25292906)
egész nap, vasárnap délig 544-179, 06-30-358-6664 tok! 62-497-358, 30-6304Kovácsné. (Ny. sz.: 0 7 -690. (Szeged) (24969011)
(24988288)
0493-02). (24887613)
iáké
M REDŐNY, RELUXA, szaM TUJA, kék. zöld, arany,
• CSILLAG AUTOSISKOLA
lagfüggöny, harmonikaajtó,
gömbök, kúszók, fák, virágSzeged, Londoni krt. 10.
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
HIRDETÉSFELVÉTEL
zók,
különleges
örök62-426-433. (24887970)
VAL Csongrád megyében.
zöldek. Toronyi Díszfaiskola,
MÓRAHALMON:
6 2 4 0 1 3 1 8 . 62-555-796,
• KOVÁCS Autósiskola. Szeged-Szöreg, Magyar u
S z e g e d i u. 1.,
06-30-271-9697. (24887849)
Tel.: 62-405-812.
Szeged, Bihari 29 62/492- 214.
Divatáruüzlet,
682. OKÉV: 06-0122-03. Bármikor! (24685495)
M Ü V E G E Z É S , képkerete-

r o v a t o k b a n Javasoljak

ügyintéző
OKJ 52 3432 04

tanúsítvány száma: 06-00174)2
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SHARE"

Magánház

A/, alábbi tanfolyamokat
indítja:
• ABC-eladó
(+ pénztárgépkezelő)
• dajka
• kereskedő-boltvezető
• kiadványszerkesztő
• nőiruha-készítő
• reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• számítógép-kezelő
(-használó)
• virágkötő

M RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.

10

Tanfolyam

Tanúsítási s/ám: 07-0041-02

II

• RÓKUSI krt.—i, 48 nm-es,
1,5 szobás, III. emeleti, hömennyiségmérős,
vízórás
lakás ötszintes épületben
eladó 6.900 000 Ft-ért. 30/
420-9644, Szeged. (25292868)

23

- Pü. és számviteli

IPARI ES
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

1 7 Panellakás

g e d ) . (25293014)

ZJR
ÍTSZEV
IENTEK
•

Gép, szerszám

• 4 fejes hidegolaj-sajtoló
prés (napraforgó, tökmag
stb.) tartozékaival, tartályokkal, magtisztítóval eladó.
Érd.: 62-432-452, 62-405010, 30-229-3981. (Sze-

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged, Rókusi 25. 62—489603. (24887796)

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb
kapható STUXI TELEP 62471-882, 06-20/3345-171,
Szeged. (25069710)

A i I n g a t l a n és a J á r m ű

• KÉPZETT, vagy képzést
vállaló munkatársakat keresünk
pénzügyi
területre.
Érd.: 20/9821-097. (25292586)

4

egy 15 nm-es
és egy 30 nm-es

HIR0ETESFELVÉTEL:

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

400»4W

Autó

TELEFONOS

Apróbörze

9 9 4 . (25069611)

BcktronHu, műszaki cikkük

7

NONSTOP

• EURÓPA márkavezető
művész-, modell- és rendezvényügynöksége keres
művészeket minden ágazatból. modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket is),
statisztákat, stb. 62/407-

( 7 5 0 Ft/kg)

150

Ft/db

( 1 5 3 8 Ft/kg)

7 6 9

Ft/db

• » TAIPAI ananász darabolt 5 6 5 g ( 2 0 7 FVkg) 1 1 7

Ft/db

• » HONI kávéfehérítő 2 0 0 g
• » O m n i a őrölt kávé 5 0 0 g

m Vanish 1 1 + s z a p p a n

7 6 1 F t / C S .

m* viola mosópor 6 0 0 g + 2 0 % grátisz

180

Ft/CS.

1285

Ft/db

• » Ttde Alpine fresh
mosópor 3 k g

( 4 2 8 Ft/kg)

• » Persil green power
mosópor 3 0 0 g

( 3 8 6 Ft/kg)

• » Honi toalettpapír 1 2 tek.
Honi papír zsebkendő 1 0 0 d b - o s

116 Ft/db
186

Ft/db

71 Ft/cs.

Az akciós árak a készlet erejéig értendők.
Ticket Restaurant étkezési utalványokat is elfogadunk.

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 30.

•

MEGYEI
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TŰKOR"

MEGKERDEZTUK A MAKÓI OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Időben jön-e a mentő í7

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtői 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.

1

•

BELVÁROSI HID
K M. véleménye szerint egyirányú sítani kellene a hídon a gyalogos és
a bicikliközlekedést, de úgy, hogy
azok egymással szemben haladjanak és lássák egymást, ezzel kivédhetőek lennének a balesetek is.

H ,
H

1

k

l

f 1§

SZIEBIGNE NAGY KAMILLA
gyesen lévő anyuka:
- Igen, véleményem szerint időben jön a mentő. Úgy tudom,
legkevesebb tíz perc alatt kiérnek
a beteghez a mentőszolgálat
munkatársai. Nekem szerencsére még nem volt ilyen jellegű tapasztalatom, de úgy gondolom,
jól végzik a munkájukat.

H0R0SZK0P

I

KOS: Feszültséget keltő hírek juthatnak el önhöz a megélhetéssel, a jövőjével kapcsolatban. De váratlanul fordul a
kocka és ön nyeregben érezheti magát. Pénzügyekben több a kiadása, mint a bevétele.

VIGYÁZAT!
Szegeden, a Rigó és a Nemes takács utcában a besurranok kés-

GERA ROZALIA
nyugdíjas:
- Szerintem igen. Pár éve combnyaktöréssel szállítottak kórházba. Akkor nagyon hamar kiértek
a mentősök, időben be tudtak
vinni. Egyszer Szegedre is bevittek engem mentővel, és mindent
megtettek értem, nagyon készségesek voltak.

•

[ RÁK: Önnek sajnos azzal kell szám o l n i a , hogy két hónapon belül
egészségügyi panaszai miatt kellemetlenségei lehetnek. A betegség oka a helytelen
táplálkozásra és a mozgásszegény életmódra vezethető vjssza.

Gyűjtőkéményekről

100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület gyűjtőkéményeinek pályázati anyaga. A pályázatokkal összesen 1191 lakás
és több mint 300 kémény felújítása érintett, az átalakítás összköltsége közel 134 millió forint,
amelyből 51,6 millió az igényelt
állami támogatás, 47,1 millióval
pedig az önkormányzat járul hozzá a költségekhez. Az adatokat
tovább elemezve az IKV Rt. által
ingyenesen biztosított pályázati
agyagot 130-an vették át, melyben részletes pályázati leírást és
kitöltendő adatlapokat kaptak az
érdeklődök. Az említett számok

Az M5 Autópálya Alapítvány

m
K

¿ í , NYILAS: A koncentrációt és összeJ ^ i szedettséget jelentő sportágakban
jeleskedhet a legjobban, ezek formálják jellemét. A kíváncsiság hajthatja a jógához,
mint minden egyébhez. Próbálja ki.
BAK: Rengeteg munkája van és leU A J I het, hogy nem tud megfelelően koncentrálni. Túl sok minden köb le a figyelmét
egy időben. Próbáljon meg mégis eleget tenni kötelességének és az elvárásoknak.
j VÍZÖNTŐ: Ne vigye túlzásba a
S B l i kompromisszumra törekvést. Nem
biztos, hogy mindenki megérdemli, hogy jót
tegyen vele, ezek a megegyezések nem elsősorban önnek kedveznének.
| HALAK: Ne legyen biztos a dolgáiban, rágja át magát a problémáin
még egyszer. Előfordulhat, hogy egy bizonyos idő eltelte után észrevesz olyan hibákat, amik fölött nagyvonalúan elsiklott.

PANNON GSM
élvonal

v t v t t

a z

bizonyítják, hogy az egycsatornás
gyűjtőkémények felújítására kiírt
pályázat iránt a lakosság a rövid
határidő ellenére várakozáson felüli (és országosan kiemelkedő)
érdeklődést mutatott. A szakemberektől kapott információkkal, a
pályázatok kitöltésével kapcsolatban felmerült kérdésekkel
kapcsolatban az IKV Rt. folyamatosan tájékoztatta a pályázni
szándékozókat személyesen vagy
telefonon - még az utolsó napokban is.
VÉCSEY ÁGNES,
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
SAJTÓFŐNÖKE

közleménye

kölcsi súlyával felsorakozott az alapítványi célok mögött. A csatlakozók mindkét esetben demonstrálni kívánták: az alapítványi célokkal való teljes azonosulásukat, tettrekészségüket, az ügy holtpontról való kimozdításának elodázhatatlanságáról alkotott véleményüket. A „Szentes csatlakozik" rendezvény, valamint
a Csongrád Megyei Közgyűlés döntése álláspontunk
szerint egy olyan dél-alföldi régióbeli összefogás jövőképét villantja fel, ami példaértékű.
A bejelentett csatlakozások mottója és üzenete:
megszüntetni a térség minden jogalapot nélkülöző
diszkriminációját, helyrehozni az egykori döntéshozók által okozott károkat, szolidaritást vállalni a hátrányt szenvedőkkel, s ezáltal jövőképet felmutatni a
régiónak. Kérjük a dél-alföldi régió többi szereplőjét
is, ne hezitáljanak, ne várják a csodát, hovatartozásuktól függetlenül kövessék Szentes és a Csongrád
Megyei Közgyűlés példáját, hogy az alapítványi célok,
s azok között prioritásban az első helyen álló cél, az
M5 országos egységes matricarendszerbe történő bevonása 2004. január elsejével megtörté nhessen.
„M5: közös utunk, közös ügyünk:
m atricát az M5-ösre"
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Az etika lelkiismeret nélkül - halott
tól, amit már csak a pedagógusok
hivatástudata tart fenn! A legnagyobb megdöbbenés nyár végén
ért, amikor a Délmagyarországban
olvastam, hogy a polgármester fizetése közel 86 ezer forinttal emelkedett 559 ezer forintról 645 ezer
forintra. Elgondolkodtam azon,
hogy a harminc év körüh polgármester annyi fizetésemelést kapott, amennyi az én egész havi fizetésem 28 év pedagógusi szolgálat után! Elgondolkodtam azon,
hogy ártatlan, magukért küzdeni
nem tudó, kiszolgáltatott helyzetű
gyermekektől 8 százalékot vontak
el a közgyűlés tagjai azzal az indokkal, hogy Szeged nagy bajban
van, és éppen erre a pénzre lenne
szükségük a város felvirágoztatása
érdekében. Ehelyett augusztus végén saját magukat segítették meg a
város vezetői és szavazták meg fizetésemelésüket.

LENGYEL UTCA
Szegeden, a Lengyel utcában sürgősen ki kellene javítani az aszfaltot, mert balesetveszélyes, jelezte Sz. M.
Kommunik ¿00$
partnerünk:

üJeslel

Mára kérdeztük:

Következő

kérdésünk:

Fizet-e bankkártyával?
Küldje el válaszát

tudomány

Mennyire hiteles a városvezetés!? Mennyire lehet elhinni nekik, hogy nincs pénze a városnak!? Saját céljaikra van pénz?!
Etikus akkor lett volna a 8%-os
elvonás, ha a képviselők először
a saját fizetésüket ajánlották volna fel a város megsegítésére. Ennek hiányában viszont felhívom
figyelmüket arra, hogy megemelkedett fizetésüket az oktatási intézményekbe járó gyermekeknek
és a pedagógusoknak köszönhetik. Persze köszönetet nem várunk el érte, csak több megszorítást nem kérünk cserébe!
És egy jó tanács: a városvezetőknek ajánlom, hogy tanulmányaik közé vegyék be az etika
tantárgyat, bár ez a lelkiismeret
működése nélkül halott tudomány lesz a fejükben!!
EGY PEDAGÓGUS SZEGEDRŐL

(Név és cím a szerkesztőségben)

ICsfcN

a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

••

M

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

DOMBI ÍVIATE

APRÓ DOROTTYA

Szeptember 29., 4 óra 44 perc, 3 6 8 0 g. Sz.:
Csépai Petra és Dombi Miklós (Szeged).

Szeptember 26., 9 óra 35 perc, 3460 g. Sz.:
Készé Szilvia és Apró János (Szeged).

MAJOR ADÉL

VASÁRHELY

Szeptember 26., 10 óra 2 5 perc, 2830 g.
Sz.: Dömösi Mónika és Major Attila (Szeged).

Szeptember 28., 1 óra 25 perc, 3470 g. Sz.:
N a © Beáta és Bozó Zoltán (Székkutas).

VERES DÓRA

FERKOVICS SZILVESZTER

Szeptember 25., 13 óra 3 5 perc, 2980 g.
Sz.: Koczkás Réka és Veres Péter (Szeged).

Szeptember 28., 2 óra 3 0 perc, 2820 g Sz.:
Farkas Mónika és Ferkovics József (Vásárhely).

TORMA JVIARTIN
Szeptember 26., 13 óra 4 0 perc, 4 0 4 0 g.
Sz.: Széli Andrea és Torma Károly (Kevermes).

GODÓ PETRA
VIVIEN

BOZÓ ZOLTÁN

SZENTES

DUNÁS-VARGA BENCE
Szeptember 26., 5 óra 33 perc, 3 4 0 0 g. Sz.:
Andrikó Margit Ilona és Dunás-Varga Sándor (Derekegyház).

Szeptember 26., 14 óra 5 perc, 2 9 4 0 g. Sz.:

KOVÁCS JÓZSEF

Doktor Szilvia és Godó Gábor (Röszke).

Szeptember 26., 9 óra 20 perc, 3 4 5 0 g. Sz.:
Gál Erzsébet és Kovács József (Csongrád).

GAZSI NOEL
Szeptember 28., 14 óra 3 5 perc, 2 8 6 0 g.
Sz.: Siket Kitti és Gazsi Roberto (Kiszombor).

JUHÁSZ LUCA
Szeptember 28., 18 óra 15 perc, 3 4 0 0 g.
Sz.: Nó grádi Emese és Juhász Tamás
(Katymár).

BENES NIKOLETT

Újabban az etika szó bekerült a
köznyelvbe. Halljuk a miniszterelnöktől, a miniszterektől, hogy
mindig a magasabb erkölcsi mértéket kell választani. Bár a gyakorlatban úgy néz ki a dolog,
hogy ezt csak nekünk, egyszerű
állampolgároknak kell betartani.
Azt tapasztaljuk, hogy vezetőink
ez alól kivételezettnek tekintik
magukat.
Febmárban
(pedagógusként)
megdöbbenten tapasztaltam sok
ezer kollégámmal együtt, hogy a
városvezetőség az oktatási intézményektől 8%-os elvonást rendelt
el. Éppen attól az ágazattól, amelyik egyébként is olyan szegény,
mint a templom egere. Éppen attól
az ágazattól, ahol a jövő nemzedéket neveljük! Éppen attól az ágazattól, ami a kisjövedelmű szülők
segítsége nélkül már rég összeomlott volna! Éppen attól az ágazat-

GYEVI TEMETŐ
Az évek óta húzódó, tarthatatlan
helyzet miatt demonstráció szervezése kezdődött a városban, jelezték a 20/586-0977-es telefonról.

Időben jön-e
a mentő?

még egyszer

A kuratórium 2003. 09. 26-i közleményének előzményei: Az M5 Autópálya Alapítvány arra kérte a
térség magánszemélyeit, vállalkozásait, önkorOROSZLÁN: Ezen a héten egy régi
mányzatait, érdekvédelmi szerveit, oktatási, kultucélja megvalósul. Itt az ideje, hogy
szélesítse látókörét, nyitottabb legyen az új rális és sportintézményeit, médiavállalkozásait,
módszerekkel és áttörő ötletekkel szemben.
hogy csatlakozzanak és támogassák az alapítványt
Élje ki kreativitását a munkájában.
célkitűzései elérésében. Az alapítvány kuratóriuma
az érdekérvényesítés egyik módjaként az alapítvány nyílt jellegénél fogva a csatlakozók, támogaA K ; SZŰZ: Arra gondoljon, hogy jut is,
tók toborzását határozta meg.
ffSj
marad is. Ha mindent feltesz egy
lapra, könnyen csalódhat, ám ha mindkét
A kuratórium 2003. 09. 26-i közleménye: az M5
irányba megpróbál nyitni, ön kerül ki győzAutópálya Alapítvány munkájának eredményeképpen
tesen egy lelki csatából. Beszéljen érzelmea héten mérföldkőnek tekinthető események történiről.
tek. Először 2003.09.24-én Szentes város polgármesteri hivatalában Szentes város önkormányzatának
MÉRLEG: Pihenni a munkában?
polgármestere, valamint a térség meghatározó gazdaIgen, egy rövid ideig ebben lesz
sági egységeinek - jelesül az Árpád Agrár Rt., a Pankoszerencséje. Mintha az idő pontosan kiszátai Agrár Rt., a Legrand-Kontavill Rt., a Hungerit Rt., a
molta volna, hogy a közeledő szabadságát
Szentes és Vidéke ÁFÉSZ és a Rádió Szentes - vezetői
így előlegezi meg. Egyébként pedig kerülje a
nyilvánosan, a sajtó képviselői előtt csatlakoztak az
stresszt.
alapítványhoz. Talán még meg sem száradt a tinta a
szentesi dokumentumukon, amikor 25-én Szegeden a
I SKORPIÓ: Szítsa a tüzet! A f é - Csongrád Megyei Közgyűlés szintén bejelentette csatlakozását az alapítványhoz, vagyis a megye teljes er
llénk Neptunusz egy magánál is

félénkebb emberrel ajándékozza meg: tanítgassa, m á r ma! Az újhold tökéletes
feltételeket teremt új ötletei kidolgozásához.

FODOR LASZLO
vállalkozó:
- Szerintem aránylag jól végzik
a munkájukat a mentősök. A
személyzet is segítőkész, én
meg vagyok elégedve a mentőszolgálat munkatársaival. Egyszer megesett, hogy szükségem
volt rájuk, és akkor időben megérkeztek.

P0STAB0NTAS

Ellentétben a Postabontásban
tegnap megjelent - és DM-információra hivatkozó - megállapítással, tájékoztatni kívánjuk a
« M w BIKA: Éles elméje fogékony az új
tisztelt levélírót és a lakosságot,
ötletek iránt. Vigyázzon, ne ragaszhogy nem nulla, hanem összesen
kodjon olyan információkhoz, amelyek nin55 pályázat érkezett Szeged Mecsenek megfelelően alátámasztva, mert az
gyei Jogú Város Önkormányzata
izgalmas viták melletti kitartása optimizáltal - a Belügyminisztérium pámussá válhat.
lyázatához kapcsolódva - meghirdetett egycsatornás gyűjtőkéIKREK: Fontos, hogy megtanuljon
mények
(termoforkémények)
I lazítani. El kell sajátítania a teljes
biztonságtechnikai felújításának
izomzat tudatos elernyesztését. Figyelje
támogatására. Ebből 49 lakókömeg külön-külön az izmait és gyakorolja
zösség igénye érkezett be 2003.
az izomfeszítés-izomlazítás technikáját.
szeptember 22-én 16 óráig. Ezekhez kapcsolódik még a 6 darab,

m

HARKAI LASZLO
tanuló:
- Úgy vélem, hogy meglehetősen
lassúak. Sajnos nemegyszer hallottam arról, hogy egy-egy beteghez már késve érkezett ki a mentő. Tragédia is történt emiatt a
családunkban: a nagymamámhoz nem értek ki időben és már
nem tudtak segíteni rajta.

sel nyitják ki a kaput és ismeretlen nevű albérlőket keresnek. K.
Z. óvatosságra és fokozott figyelemre int mindenkit.

Szeptember 28., 1 óra 5 perc, 3170 g. Sz.:
Ale Dominika és Benes József (Szeged).

KISS PATRIK
Szeptember 26., 14 óra 5 0 perc, 3 9 8 0 g.
Sz. : Csentes Erika és Kiss Zoltán (Fábiánsebestyén).

UDVARY RICHÁRD
KRISZTIÁN
Szeptember 26., 15 óra 2 3 perc, 4 0 0 0 g.
Sz.: Lantos Anett és Udvary Krisztián
(Mindszent).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel
és látja el, sebészed (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyetetet a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) tart. A gyermeksérüttek és ©ermeksebészeb betegek ellátása a gyermekklinika © e r meksebészeti osztályán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , v a © 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 éráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , v a © 104.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a m e © e
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesed hívható 16-tól
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 . Csak sürgős
esetben!
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Gyászközlemények

MEGEMLEKEZES
„Megállt a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok."
Mély fájdalommal emlékezünk drága Édesapánk,

SZEGED
GYÁSZHÍR

A MINŐSEI

FARKAS JÁNOS
halálának 3. évfordulóján.
Szerető gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
LIPPAI S Á N D O R
70 eves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása október 3-án, 13 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
Gyászoló család

# i

f f f fjfl

„Tied a csend, a nyugalom, miénk a könny,
a fájdalom."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MOLNÁR SÁNDOR
(MAKI)
41 éves korában váratlanul örökre eltávozott Temetése október 2-án, 14 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
o»i»i2ss
Gyászoló család

„Te, aki annyi szeretetet adtál. Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki
sohasem kértél, csak adtál, a szívünk szakad meg, mert ötökre elhagytál."
Fájdakimtől megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. TAKÁCS F E R E N C N É
FEHÉR HERMINA
életének 92. évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 3-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
C S A M A N G Ó JÓZSEF
68 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása október 3-án, 11
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
a».«242
Gyászoló család
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna
Tőletek, de eröm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TARI S Á N D O R LÁSZLÓ
64 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése október 2-án,
14 órakor lesz az Algyői temetőben.
o2.s2v.io2i
Gyászoló család
Mély íájdakimmal tudatjuk, hogy
a legdrágább édesapa, nagytata,
déd tata, testvei; após, nász és rokon,
KRISTA KÁROLY
önfegyelemmel viselt, súlyos betegség után, 89 éves korában
ötökre itthagyott bennünket. Temetése oktéibcr 2-án, 1100-kor
lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Drága emléke örökké szívünkben él.
oiMvm*
A gyászoló család

utolsó ú t j á r a elkísérték.

Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
•M.
J A
Fájó szívvel tudatjuk, hogyQ
drága szerettünk,
RAKONCZAI
MIHÁLYNÉ
V Ö R Ö S JUSZTINA,
Gellért u. 52. (korábban Bárd
u. 6.) szám alatti lakos 89
éves korában elhunyt. Temetése október l-jén, 9 órakor
a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család

a

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
M A C Z E L K A JÓZSEF,
Hódmezővásárhely, Kaszap u. 7.
szám alatti lakos 57 éves korában
elhunyt. Temetése október 2-án,
13 órakor lesz a római katolikus
temetőben.
a»,v«97
Gyászoló család

Mély íájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSÁMPAI J Á N O S N É
RÁCZ Á G N E S
60. életévében csendben elaludt.
Búcsúztatása szeptember 30-án,
14 órakor lesz az Újszentiváni
temetőben.
Gyászoló szerettei
nimaiiM

Mély (ájdakimmal tudatom, hogy
szeretett élettársam,
BATANCS JÓZSEF
életének 82. évében, hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése október l-jén,
12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatakizójából.
Gyászoló élettársa
és annak családja

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél, csak adtál, a szívünk szakad meg, hogy
örökre itthagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága Édesanya, anyós, nagymama,
ÖZV MOLNÁR
JÁNOSNÉ
KÖRMENDI TERÉZIA,
Hódmezővásárhely, Mérleg u. 2.
(volt Pál utcai) lakos életének 83.
évében örökre eltávozott. Temetése 2003. október l-jén, 11 órakor lesz a katolikus temető ravatalozójából, az evangélikus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk,
SZŐKE JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
025293079
Gyászoló családja

Drága barátom,
ZOLTAY
( C H A P P O N LÁSZLÓ)
2003. július 6-án Buenos Airesben meghalt.
o2,29ii72
Sit tibi terra levis

M A R K A K E R E S K E D E S ES SZERVIZ
SZEGED-ALGYŐ • Tel.: 62/517-443 ; 30/3575-215

Wir sind eine italienische Firma der Lebensmittelbranche,
die Halbfertigerzeugnisse für Speiseeis
und Kondiorei herstellt und verkauft,
führend in der Qualität. ISO 9002 zertifiziert.

ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERES FIRMENWACHSTUMS
SUCHEN WIR ZUR SOFORTIGEN EINSTELLUNG

VERKAUFSBERATER
für unsere ungarische Filiale denen wir. nach angemessener
Schulung in unserem Firmensitz in Italien, die Betreuung von
unseren Kunden im Gebiet Südungarn anvertrauen.
Wir wenden uns an junge Bewerber, die vorzugsweise schon
Verkaufserfahrung in der Lebensmittelbranche haben oder sich
entschlossen haben eine Verkaufstätigkeit auszuüben,
um sowohl in beruflicher als auch finanzieller Hinsicht
Fortschritte zu machen.
Wir bieten: Einführung in eine dynamische Firma in ständigem
Wachstum, eine Fachschulung und ein interessantes Gehalt
bestehend aus monatlichem Fixum. Provision und Prämien.
Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bitte schriftlich bei:
Fax Nr. 06 I 253 55 64
E-mail: teofa@inext.hu

MAKÓ
GYÁSZHÍR

ISO 9002 minőségbizonyítvánnyal rendelkező, élelmiszer-kereskedelemmel fog-

„Szívedben nem volt más, csak
szeretet, szorgalom és munka
volt az egész életed. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
VASS I S T V Á N ,
földeáki lakos életének 71. évében
elhunyt Temetése október l-jén,
14 órakor lesz a Földeáki temetőben.
030193222
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
POPOVITS ERZSÉBET
ZSÓKA,
makói lakos 77 éves korában, rövid betegség után elhunyt. Búcsúztatása október 2-án, 11 órakor lesz a református ótemetőben.
030193251 Gyászoló család, Makó

lalkozó. olasz cég vagyunk. Fagylalthoz és cukrászathoz állítunk elő és adunk el félkész termékeket. Magyarországi leányvállalatunkhoz, csapatunk erősítésére keresünk azonnali kezdéssel

TERÜLETI KÉPVISELŐT,

akinek olaszországi anyavállalatunknál kapott

továbbképzés után feladata dél-magyarországi vevőinkkel való kapcsolattartás.
Olyan fiatal munkatársat keresünk, aki ilyen jellegű tapasztalattal rendelkezik az élelmiszer-kereskedelem területén, vagy mind szakmai, mind pénzügyi fejlődése érdekében elkötelezettnek érzi magát e tevékenység végzéséhez.
Amit kínálunk: belépés egy dinamikusan fejlődő vállalathoz, szakmai továbbképzés, versenyképes jövedelem, amely havi fix összeget, jutalékot és prémiumot tartalmaz.
Felkeltettük az érdeklődését?
jelentkezzen Írásban: faxszám: 06 I 253 55 64 e-mail: teofa@inext.hu

nmiatm

Soha el nem múló fájdakunmal
tudatjuk, hogy legdrágább férj,
édesapa, nagyapa,
KELEMEN FERENC
(CSÖPI)
életének 85. évében elhunyt. Temetése 2003. október 2-án, du.
1 órakor az Alsóvárosi temetőben
lesz.
A gyászoló család,
«.«„.
Kecskéstelep

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, barátoknak és
mindazoknak, akik szerették,
hogy szerettünket,
TÓTH ZOLTÁNT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
S P I E S LAJOS
búcsúztatásán megjelentek és sírjára virágot helyeztek.
Q2519I665
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Ö Z V SARRÓ P Á L N É T
utolsó útjára elkísérték.
o.*>i 9.U21
A gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

RENAULT

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egy új társ a családban!
Thalia Príma

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
OLAJOS B A L Á Z S N É
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
025292733
Gyászoló család

1.990.000,-Ft-ért

használt autó beszámítással!

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krf. 24. Tel.: 62/252-515
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900
Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra
Center Kft.. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési
Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem
Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft.,
6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési
Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605, 62-248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 63/400-889.

ASSISTANCE
A Renault Thalia 1,4 Príma 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.rrn^t.hii
N Í

M

SKjttmbn

» i g ínÓQol Fogyavtis {iirrr/lOOkmt: wgyrs

lu«níbt: 7,1: C02 kibocsátás (g/km): !48.

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

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 30.

17

•M E G Y E IT Ű K O R "

N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , K U L T U R Á L I S P R O G R A M - ÉS M Ű S O R A J Á N L Ó

PONT

SZENTES
Du. fél 6 óra: Hajó a vége. Színes
amerikai-német film; este 8 óra:
Azonoság. Színes, amerikai horror.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban du. 5 órakor
Geográfus szemmel Kréta ösvényein a Teleki Sámuel Klub rendezvénye. Előadó: dr. Karancsi Zoltán.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Amerikai Pite - Az esküvő.
Színes, m. b. amerikai film. (Azok a
leendő házaspárok, akik igazolni
tudják, hogy októberben házasodnak, a filmet díjmentesen nézhetik
meg.)
BELVÁROSI MOZI FILMTEKA
Du. negyed 5 és este fél 8 óra: Apokalipszis most - rendezői változat.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra és este fél 9 óra: A Magdolna nővérek. Színes angol film.
Du. negyed 7 óra: A Szent Lőrinc
folyó lazacai. Színes magyar film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Szép napok.
Színes magyar film;
este 7 óra: Hogy szeretsz?;
este 9 óra: Femme fatale. Színes
francia-amerikai-spanyol film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. Terminátor 3:
15.15, 17.45, 20 óra.
A Karib-tenger kalózai: 14, 16.45,
19.30 óra. Minden 66: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. Doktor Szöszi
2: 13.45, 15.30, 17.30, 19.45 óra.
TombRaider 2: 15, 17.15, 19.30
óra. Oviapu: 14.45, 17, 19.15 óra.
Amerikai Pite 3: 14, 16, 18, 20 óra.
Segítség hal lettem: 14.30, 16.30,
18.30 óra. Rettegés háza: 14.15,
16.15, 20.30 óra. Miről álmodik a
lány: 18.15 óra. Az igazság órája:
20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Oviapu. Színes, m. b. amerikai
film.
MAKÓ
Este 7 óra: Császárok klubja. Színes
amerikai film.

Közéleti Kávéház rendezvénye du.
6 órakor a városháza dísztermében:
Visszaemlékezés Vaszira, Sinkó
György 80 éves. Vendégek: Sinkó
György Liszt-díjas, érdemes művész
és Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, Szeged város díszpolgára.
Zongorán közreműködik: Kerek Ferenc zongoraművész. Háziasszony:
dr Kovács Miklósné Nóvák Mária.
Könyvbemutató.

KONCERT

SZEGED
A Király-Köriig Péter Zeneiskola
hangversenytermében (Tábor u. 3.)
du. 6 órakor:
A Harmónia Consort Zenei Világnap-i koncertje. Műsor: Manfredini: D-dúr concerto grosso, Vivaldi:
Ali' ombra di sospetto - szoprán
kantáta és Filiae maestae Jerusalem
- alt kantáta, Haydn: Esz-dúr szimfónia I—II. tétel. Harmónia Consort:
Szél Bernadett - szoprán, Katona
Judit - alt, T. Szegszárdy Bernadett
- 1 . hegedű, T Borsós Krisztina - II.
hegedű, Aradi Mária - Brácsa,
Farkas né Pap Erika - cselló, Iglódi
Éva - continuo, Fülep Benedek m.
v. - blockflöte.
A szegedi új zsinagógában
(Hajnóczi u. 12.) este 7 órakor:
Csanádi László DLA orgonaművész
hangversenye. Közreműködik:
Biczó Tamás a szegedi új-zsinagóga
kántora.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Az Sz í t aulájában (Dugonics tér
13.) du. 6 órakor nyílik:
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Kar Rajz-művészettörténet Tanszék
művésztanárainak csoportos kiállí-

tása. A tárlatot dt Galambos Gábor
főigazgató nyitja meg. Közreműködnek: Maczelka Noémi, a
JGYTFK Ének-zene Tanszékének
vezetője, a tanszék kamarakórusa.
Vezényel: Ordasi Péter Kiállítók:
Aranyi Sándor festőművész, Hollét
László festőművész, Kovács Keve
grafikusművész, Lázár Pál festőművész, Papp György grafikusművész,
Sinkó János festőművész, Szekeres
Ferenc grafikusművész.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve: Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók; valamint Nagy utazók, híres
utazások - régi útleírások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében címmel a kiállítás. Megtekinthető hétfőtől péntekig 10-tól 19, szombaton
10-tól 16 óráig.
A Fidesz-MPSZ Szabad Tér kiállító
termében (Victor Hugó u. 5.) megnyílt:
dr Csiky László Guiness-rekorder
szobrász, dt Udvardy Csaba festőművész és TÓNIÓ karikaturista
munkáiból a kiállítás. Megtekinthető október 12-éig hétköznapokon
10-tól 17 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
a 45 éves Lajos Sándor fotóklub kiállítása. Megtekinthető október 10éig, hétköznap 10-tól 18 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az érdeklődőket délelőtt 10-tól délután 6 óráigA szegedi új zsinagóga délelőtt 10töl 12-ig és délután 1-től 5 óráig
várja látogatóit.
VÁSÁRHELY
Kopáncsi tanyamúzeum
Állandó kiállítás: élet a tanyán.
Nyitva: délután 1-tól 5 óráig.

Minden héten más és más akcióval lepjük meg
a Délmagyarország és a Délvilág előfizetőit!

FIGYELJE HIRDETÉSEINKET!

m t v
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik! 10.05
„Nem csak a 20 éveseké a világ"
Szenes Iván írta. Ismétlés az első
sorozatból (ism.) 11.00 Őserdei töredékek Francia természetfilm-sorozat, 1. Zöld szigetek |16| 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Savannah Amerikai tévéfilmsorozat, 2. Félrevert esküvői harangok,
IP2. |16) 14.00 Srpski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 14.25
Unser Bildschirm Német nyelvű
nemzetiségi magazin 14.55 Esély
Segítőtárs - sérült emberek műsora
15.30 A maláji tigris Olasz kalandfilmsorozat, 2. 16.30 Forradalom a
falakon Kéri Ádám festőművész
(ism.) 16.50 Maiadj velünk! Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus krónika 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor |16] 18.00
Híradó. Gazdasági híradó. Időjárásjelentés. Körzeti híradók 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra - Az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 15.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték
21.05 2 ember - Be reményi Géza
és Eperjes Károly világa
Vámos Miklós műsora
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.30 Bestseller A világ nyitott könyv
Lévai Balázs világirodalmi
beszélgetései
23.00 Panoráma [16|
23.35 A tangó örök
- Daniel Barenboim
Buenos Airesben
Angol zenés film (ism.)
0.30 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.35 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék extranyereményekkel
9.30 Maria Del Carmen Mexikói
filmsorozat, 20. 10.30 Teleshop
11.30 Játszd újra az életed! Amerikai filmsorozat, 11. A tanítás vége
|12] 12.30 Smaragzöld románc
Német-olasz romantikus film [12j
14.30 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie - Majom a családban Isten hozott! 16.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 178.
112] 16.30 (akupcsek Közéleti talkshow |12| 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 159.
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja |12|
19.45 A Nagy Ő - The Bachelor
Romantikus mese valós
szereplökkel |12]
20.55 Szeret, nem szeret |12]
21.00 U. S.-alakulat
Amerikai akciófilm |12j
Közben: kenősorsolás

23.00 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat |12)
23.15 Jó estét, Magyarország!
0.00 Propaganda
Kulturális magazin
0.30 Magyar film:
)ózsef és testvérei
Magyar balettfilm
1.30 Aktív (ism.) |12|
2.10 \fers éjfél után

• Hogyan juthat

a

kedvezményhez?

Szeptember hónapra szóló előfizetési szelvényét vigye magával,
vagy kérésére ügyfélszolgálati irodánkban igazolást állítunk ki.
További bőséges t e n g e r p a r t i ajánlatok egyéni utazással is!
Keresse belföldi üdüléseinket, sítúráinkat!

TRAVEL

GOLD SUN TRAVEL UTAZÁSI IRODA
• Szeged, Kárász u. 15. T.: 62/552-552
• Szentes, Kossuth tér 5. T.: 62/560-160

K L U B
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 (átékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 13. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.25 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.05 Fókusz-portré
(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 westernsorozat. Gyilkos
lányok 16.15 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.25 Balázs - A szembesítöshow (12] 17.25 Mónika - A
kibeszélöshow |12| 18.30 Híradó Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat.
21.00 Szupermozi: A Sakál árnyéka
Amerikai akciófilm [12(
23.25 XXI. század [12]
23.55 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.05 Híradó - Késő esti kiadás
0.10 Sportklub

0.20 Művészbejáró:
Szeret, nem szeret
Amerikai vígjáték [12]
2.20 Fókusz [12] (ism.)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő
8.30 Citeramuzsika 9.00 Headway
a Duna TV-ben 9.30 Egymillió dolláros agy 11.15 Franciaország
11.20 Talentum 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Gazdakör (ism.) 12.25
Euroszkóp 12.55 Heuréka! Megtaláltam! 13.30 Ami igaz, az igaz
13.45 A bontott csirkétől a Skálakópéig 14.35 Az utolsó elefántcsontlovagok 15.25 Magyarország
kincsei - Templomok 15.30 Béni
bácsi 16.25 Az én Európám 16.30
Régiók - Pozsony 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen 18.00 Híradó 18.30 Kilátó
18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.00 Cserepek
Magyar játékfilm
21.25 Brahms: Akadémiai
ünnepi nyitány
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Mozgókép Filmmagazin
23.15 Esti kérdés
0.10 Rádzsásztán, a maharadzsák
országa 0.55 Vers 1.00 Himnusz,
m ű s o r i s m e r t e t é s 1.05 Híradó,
sport 1.30 Talentum 2.00 Mozgókép Filmmagazin 2.30 Százhangú
orgona

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó
5.50
Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament
üléséről 16.00 Napnyugta 18.35
Teles port Olimpiai magazin
19.45 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő
Közéleti szolgáltató magazin
határon innen és túl
22.05 Házasság olasz módra
Olasz filmvígjáték (16]
23.40 Záróra
0.45 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat, 2. Minden jó, ha a vége jó 1.40
Ablak-praktikus 2.05 Panoráma
|16j 2.35 Úton Európa-magazin
3.05 Esély - Segítőtárs Sérült emberek műsora 3.30 Illúzió a szerelem Összeállítás Jacobi Viktor szerzeményeiből 4.20 Telesport Olimpiai magazin

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport magazinműsor (ism.) 7.30 Estelö
válogatás (ism.) 8 . 0 0 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott világ: M. o. arborétumai - Észak-Dunántúl (h) 15.30 Vásárlási músorablak (h) 16.00 Egészségmagazin
(h) 16.30 Dokumentum műhely: a
marslakók legendája (h). 17.00
Pénzháló - országismereti játék élő közvetítés 17.30 Kimba (h)
18.00 UNI-JÓ - az Európai Bizott
ság II, 12. rész (h) 18.05 Klipp
18.25 Máriás Bach Varnus Xavér
orgonál (h) 18.30 Business-mix gazdasági magazin 19.00 Híradó
19.30 Az Európai Unió és a munka
világa, 9. rész (h) 20.00 Estelö
21.00 Okavango - a vadon világa.
Amerikai családi filmsorozat, 1.
rész 22.00 Híradó (ism.) 22.30
Képújság

10.00 Prímatorna 10.30 Forgás
pont 11.00 Kimba 11.30 Vásárlási
műsorablak 12.00 Képújság 17.00
Pénzháló - országismereti játék (élő
közvetítési 17.30 Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 UNI-JÓ 2. Az EU története 18.25 Máriás
Bach - Vamus Xavér orgonál 18.30
Fókusz: Honvédnap összefoglaló
19.00 Híradó, Kalendárium 19.30
Az Európai Unió és a munka világa, 9. rész 20.00 Szentföldi szent
helyek üzenete: Újszövetség, 15.
rész 20.30 Nyitott világ: Észak-Dunántúl 21.00 Okavango: a vadon
szíve. Am. családi filmsor., 1. rész
22.00 Bencze-show 22.30 Nyári élményeink: Lovasélet hét határon
23.00 Dokumentum Műhely: a
marslakók legendája 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

Alföldi H í r m o n d ó 5.3022.30-ig 9 3 , Í M h z 6 6 , 2 9
Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00 18.00 ig Zenés
délutáni magazin 18.3022.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4^Ródió88
6.00 Café 88 (Szalma
és Tóth Géza) 10.00
Ferenc 14.00 Bende
16.00 Kívánságműsor
Szonda (Patkós Attila)
Kis Kata

Emese
Száraz
Gábor
19.00
20.00

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter. Tel.: 0630 30 30 244 és 44-22-44
20.00 Euro-exprcss Dénes
Tamással 2 2 . 0 0 Sztársáv
Várkonyi Attilával

Ráiié7M97,6
5.30 fó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: aktuális adókérdések. Vendégek:
dr. Szűcs Edit, a Cs. M.-i
Apeh ügyfélszolgálati osztály
vezetője, Péterné dr Rusznáki
Udikó adóalany nyilvántartási
osztályvezető 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hűek 16.00 Női
magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig
zenei válogatás

A nap filmje
RTL Klub
2 1 . 0 0 A Sakál á r n y é k a
Amerikai
akciófilm

f ű '
2 2 . 0 0 - 1 8 . 5 5 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki magazin
20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged műsora
®
vMoynmúio

- t r

(a Telin tv csatornáján)
7.30 Szegedi hűek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Verseny 22.00
Szeged hűek (ism.)

m

6 . 0 0 S z e n t f ö l d i s z e n t helyek
üzenete: Újszövetség, 15. rész
6 . 3 0 Nyitott világ: Észak-Dunántúl 7.00 Torna csontritkulás
ellen 7 . 3 0 XIII. M ű v é s z t e l e p
összefoglaló (ism.) 8.00 Híradó
(ism.), Kalendárium 8.30 Kimba
9.00 Prímatorna 9.30 Az Európai
Unió és a munka világa, 8. rész

Fsz.: Donald Sutherland,
Aidán Quinn, Ben Kingsley.
Carlos - a Sakál - a világ legelvetemültebb, legveszélyesebb terroristája. Eddig minden áldozatát sikerült megölnie. Sportot űz abból, hogy
borsot törjön üldözői orra alá.
Évtizedek óta hiába próbálja
csapdába csalni a CLA. Egy
napon amerikai tengerészgyalogos tiszt kerül a CIA figyelmének középpontjába, aki
megdöbbentően hasonlít Carloshoz...
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Szerdán 18 órakor: Pick Szeged-Dunaferr

Nem katasztrófa
a tizedik helyezés

A szurkolók segíthetnek

KOSÁRLABDA

KÉZILABDA
Holnap 18 órakor a férfi kézilabda NB I őszi idényének
utolsó rangadóját játssza a Pick
Szeged. Ellenfele a legalább
ezüstéremre pályázó Dunaferr
lesz. Kovács Péter edző a hazai
közönségre és a csapategységre
alapozza optimizmusát.
Tíz nap alatt mindhárom dobogóra esélyes csapat túljut az őszi
rangadóján a férfi kézilabda NB
I-ben. A Dunaferr-Fotex összecsapást 35-26-ra a címvédő
nyerte, csakúgy, mint a Pick elleni hazai találkozóját (27-21). Ezzel a többszörös bajnok máris riválisai tudomására hozta, hogy
nem akar tizenharmadszor sem
lemondani az aranyéremről. így
aztán a két vesztes egymás elleni
csatája dönt a további sorrendről. Holnap 18 órakor Szegeden
találkoznak az ezüstéremre pályázók.
- Úgy érzem, igen élénk az érdeklődés a szerdai mérkőzésünk
iránt, s ebből adódik, hogy nem
szeretnénk csalódást okozni népes szurkolói táborunknak mondta Kovács Péter, a Pick Szeged edzője, majd így folytatta: Nagyon bízom abban, hogy a srácok tanultak a veszprémi vereségből, s nem követik el ugyanazokat a hibákat. Főleg a támadások pontosabb befejezésében
várok javulást. Nagyon erős a
Dunaferr, s ha Krivokapics is felépül (a Fotex elleni mérkőzésen
meghúzódott a térde - a szerk.),
akkor pedig egy világklasszis átlövőre nekünk külön is nagyon
oda kell figyelni.
A Pick Szegedben
Matics
Veszprémben még nem játszott,

Rátgéber László szövetségi kapitány szerint a magyar női kosárlabda-válogatottnak a vasárnap véget ért 29. Európa-bajnokságon elért 10. helye az előzetes várakozások ellenére hűen tükrözi a valóságot.
PATRASZ (MTI)

- Ismét hangsúlyoznám, hogy ez
az eredmény nem tekinthető sikernek, de katasztrófának sem.
Szereplésünk tudatában még inkább meg kell becsülnünk a
2001 -es, hetedikként végzett
csapatot, amelyből ezúttal heten
hiányoztak, ráadásul Csákány és
Papp sérülten érkezett Görögországba. Az újoncok remélhetőleg

Bajusz Sándor (kezében a labda) a májusi D u n a f e r r elleni mérkőzésen hét gólt lőtt. Most is hasonló
t e l j e s í t m é n y t v á r n a k tőle.

azonban az idegenlégiós most
mindenképpen pályára szeretne
lépni.
- Úgy érzem, minden rendben
van. Hétfőn délelőtt a fitneszteremben, délután pedig a csarnokban már ugyanazt a munkát
végeztem, mint a többiek. Biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk
lesz, mert a Dunaferr jó csapat,
kemény kézilabdát játszik, küzdőképes is, azonban a szegedi
drukkerek támogatásával a hazai
pálya pszichikai előnyével együtt
nekünk nyerni kell.
Ugyancsak ezt erősítette meg
Nikola Eklemovics is, aki az eddigi bajnoki fordulókban mindig
az egyik legjobb Pick-játékos
volt: - Az őszi idény legfontosabb

Fotó: Miskolczi Róbert

bajnoki mérkőzése előtt állunk,
éppen ezért nekünk minden
erőnket a siker elérésére kell fordítanunk. Bízom abban, hogy a
Veszprémben tapasztalt hiányosságainkat, a pontatlan lövéseket,
a ziccerek és büntetők kihagyását még egyszer nem követhetjük el.
Ugyanakkor rossz hír, hogy
Berta Róbert a hétfői edzéseket
kihagyta, mert reggelre belázasodott.
- Fáj a torkom, úgy tűnik, hogy
elkaptam valami vírust. Kedden
azonban már készülni szeretnék
a nagy derbire. Nagyon fontosnak tartom a győzelmet, hiszen
ez a mérkőzés még a végső sorrendet is befolyásolhatja. A Du-

Vereség a hajrában
SMAFC-VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI
68-61 (18-17,11-21,15-10, 24-13)

naferr néhány véleménnyel ellentétben nem gyengült, szinte
együtt maradt a csapat. Van két
kitűnő átlövőjük Krivokapics és
Katzirz személyében. Azonban
ha a veszprémihez hasonló szigorú védekezés jó kapusteljesítménnyel párosul, akkor győztesen hagyhatjuk el a pályát - jelentette ki a jobbszélső.
«
Jegyek elővételben a Bakay Nándor utcai sportirodán vásárolhatók 1100 forintos áron. A sportcsarnok kapuit 16 órakor nyitják
ki. A B-közép tagjai szerdán 17.30
és 18.30 között a Galyatetőn még
átvehetik vonalkódos belépőjüket.
SÜLI JÓZSEF

szert tettek némi önbizalomra,
de ez a tapasztalatlan együttes
csak 2005-ben kapja meg az igazi
osztályzatot - jelentette ki Rátgéber László szövetségi kapitány.
A folytatásról szólva Rátgéber
- akinek október 31-én lejáró
szerződésében immár érvényét
vesztette az olimpiai kijutás esetére szóló hosszabbítás - közölte:
Bartha Ferenc elnök kérésére
egyelőre nem tárja a nyilvánosság elé az elképzeléseit úgy, mint
korábban Bodrogváry Iván főtitkár tette.
- O emlékeztetett arra, hogy az
Európa-bajnokság előtt a 9-12.
helyet szakmai kudarcnak neveztem. Én otthon majd megírom a beszámolómat, melyet a
szövetség illetékes bizottsága fog
elbírálni. A főtitkár nem hatalmi, hanem kiszolgáló tényező, s
olyasmikkel foglalkozik, amikkel nem kellene.

NB l/B-s férfi kosárlabda-mérkőzés,
Sopron, 100 néző. Vezette: Sabáli, Major.
Kosársuli: Elek (4), Molnár (12/3), Utasi
(10), Tigyi (8), Kukta (9). Cserék: Kováts
(9), Bere (6), Haddad (1), Csorba (2).
Edző: Molnár Csaba, dr. Elek András.

A tavalyi ezüstérmes otthonában
sem esélytelenül lépett pályára a
vásárhelyi csapat. Tigyi és Molnár
szép kosaraival, no meg az agresszív, kitámadó védekezéssel a
vendégek kezdtek jobban: 2-6-ra,
majd 11-15-re is vezettek. A hazaiak centereik révén tartották a
lépést, az utolsó másodpercekben
átvették a vezetést: 18-17. A mezőnyben rendkívül jól védekeztek
a sokat cserélő vásárhelyiek, en-

nek meg is lett az eredménye:
Utasi és Kukla kosaraival sikerült
elhúzni: 22-30.
A szünet után folytatódott a
vásárhelyiek kiváló mezőnyvédekezése, de a szerzett labdákból
egyre több eladott lett, és kezdtek
kimaradni a büntetődobások is.
Az utolsó negyedben, 44—50
után a Kosársuli hat percig n e m
tudott kosarat dobni, ráadásul a
Sopron három triplával elhúzott
(59-50). A vásárhelyiek mindent
megpróbáltak, de négy játékosuk
kipontozódása után nem sikerült fordítani.
Juniorok mérkőzésén: Soproni
MAFC-Vásárhelyi
Kosársuli
65-68.
S. R.

Mindegy honnan nézzük!
Nem nézőpont kérdése! A számok magukért beszélnek.

SEAT Cordoba 1.4 16V Family légkondicionálóval
és ABS-szel most 1 9 9 0 0 0 Ft-ért* az öné lehet.
Vagy inkább az ajándék ABS-t választaná?

A sportosan elegáns SEATToledo

Jó helyre kerül
amit gyűjtünk!

már 4 9 9 0 0 0 Ft* befizetésével
elérhető, persze az elmaradhatatlan légkondicionálóval és ABS-szel.

A számok magukért beszélnek, de a vezetés élményét csak személyesen élheti át. 2 0 0 3 . október 1-től az év végéig regisztrált
tesztvezetők között egy SEAT Cordoba nyereményautót sorsolunk ki.

Ha jó ügyről van szó, szívesen adunk. Sőt gyűjtünk is, hogy még többet adhassunk!
Üzleti tevékenysége mellett az OTP Bank örömmel támogatja az olyan kezdeményezéseket. amelyek a nehézségekkel küzdő közösségek segítésére irányulnak.

Támogatott finanszírozási konstrukció igénybevételével.

2 0 0 3 a Fogyatékossággal élő Emberek Európai Éve. Ez alkalomból - a bank által évek
óta kiemelten támogatott Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közösen - jótékonysági akciót hirdetünk, és az összegyűjtött pénzt a fogyatékkal élő gyermekek támogatására ajánljuk fel.
Csatlakozzon Ön is segítő szándékú akciónkhoz, hiszen az esélyek megteremtése
csak összefogással lehet hatékony! Az adományok az OTP Bank fiókjaiban az 500-as
bankszámlaszámra közvetlenül befizethetők. illetve a kihelyezett pénzgyűjtő perselyekben is elhelyezhetők.
www.otpbank.hu

ADOMÁNYGYŰJTÉS !

óin
BANK

Átlagfogyasztás: 5,9 í/100 km
CO-kibocsátás: 162-146 g/km

|
§

Átlagfogyasztás: 6,91/100 km
Cü.-kibocsátás: 166-168 g/km

A versengés a vérünkben van

s• at.h u

PORSCHE
SZEGED

6725 Szeged, Vásárhelyi Pát u. 4.
Tel.: 62/548-000 • Fax: 62/493-045
E-mail: posta@seatszeged.hu • www.porscheszeged.hu
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BL-meccsek
Ma nyolc mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája: a 2. forduló első napjának
találkozóin a n n a k e l l e n é r e nagy
csata várható, hogy igazi rangadóra nem kerül sor.

19

• MEGYEI TŰKOR"

Mezey Györgyöt itthon szidják, Európában ehsmert szaktekintély

Magyar edzőképzési etalon
LABDARUGAS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az A csoportban a skót Celtic
Glasgow a francia Olympique
Lyon, míg a belga Anderlecht a
Baycrn München együttesét látja
vendégül. Az első találkozónak
esélyese az otthon játszó Celtic,
viszont a 2001-ben BL-t nyert
bajorok Brüsszelből is elhozhatják a három pontot.
A B csoportból a játéktudást
illetően magasan kiemelkedik a
kvartettből az olasz Internazionale és az angol Arsenal. Az
előbbi a régi önmagára már régen n e m hasonlító ukrán Dinam ó Kijevet fogadja a San Síróban, míg a londoni ágyúsok
Moszkvába látogatnak, ahol a
Lokomotív sikerre éhes gárdája
vár rájuk.
A C csoportban az o t t h o n
játszók felé billen a mérleg
nyelve. Az AS Monaco az első
fordulóban nyerni tudott Hollandiában, feltehetően az AEK
Athén ellen sem tesz m á s k é n t .
A Deportivo La C o r u n a n e m
véletlenül
található
hazája
pontvadászatában az élbolyban, a játéknap meglepetése
lenne, ha a PSV Eindhovent
n e m kényszerítené térdre spanyolföldön.
A D csoportban a görög Olympiakosznak elvileg csak a három
pont jelentene jó eredményt, de
nyilvánvaló, hogy az olasz Juventus ellen szerényebb elvárásokkal lépnek majd pályára a házigazdák. A csoport másik mecscsén a spanyol Real Sociedad a
Galatasaray mellett még a fanatikus török drukkerhaddal is
meg kell mérkőzniük. N e m lesz
könnyű dolguk Isztambi/jg»n.

Brüsszelben, az UEFA kongresszusán járt Lóczi István. A
szegedi szakember élményekkel
gazdagon tért haza.
Okkal, vagy ok nélkül, de évek
óta bírálják dr. Mezey Györgyöt.
A Magyar Labdarúgó-szövetség
szakmai és edzőképző központjának vezetőjétől azt nem lehet
elvitatni, hogy vele jutott ki utoljára nemzetközi fociesemény
döntőjébe még 1986-ban a hazai
válogatott. Azóta vállalt több
munkát is, jelenleg az Újpest vezetőedzője, de hangos sikerek
n e m kísérték az útját. Sokan azt
vetik a szemére, hogy az UEFA
tréneri Ücenceit elsősorban a saját meggazdagodására fogadtatta
el a hazai szövetséggel. Európában viszont tagadhatatlan, hogy
elismert és tekintélyes személyként fogadják bárhol. Erről Lóczi
István győződhetett meg a napokban a belgiumi Brüsszelben
tartott ötödik UEFA-kongresszuson.
- A háromnapos összejövetelre
Mezey javaslatára utazhattam el,
és mit mondjak, életem egyik
legnagyobb
futballclményében
volt részem - emlékezett vissza a
szegedi szakember, az Algyő jelenlegi trénere. - Pedig ültem
már első osztályú csapat kispadján, neveltem már fel jó pár NB
l-es játékost... Már a fogadtatás
elámított: a reptérről egy ötcsillagos szállodába vittek, majd
egyágyas szobákban helyeztek el
bennünket. Az egész konferencia
menetrendje percre lebontva
pontosan működött.
Hiába telt el éppen ötven év a

Lóczi István gondolatai Brüsszelben is a magyar edzőképzésen jártak.
legendás angol-magyar óta, az
első előadás, az európai szövetség elmúlt fél évszázadának átttekintése a 6-3-as magyar győzelemmel végződött meccs képeivel kezdődött.
- Még most is borsózik a hátam, amikor arra gondolok, hogy
az esemény Puskás Ferenc góljaival indult - folytatta Lóczi. Meglepő, amit mondok, de azt
tartják: a modern foci azzal a
meccsel startolt, és Magyarországot még mindig focinagyhatalomnak minősítik. Az egyik előadás pulpitusára ¿ppen Mezey lépett ki, akinek a tekintélye az európai labdarúgásban Josef Vengloséval, Rinus Michelsével, vagy
Dittmer Kramerével vetekszik.

Ezek a szakemberek barátjukként üdvözölték Mezeyt, az előadása után pedig többek között
francia és olasz kollégák, összesen közel tizenöten kérték tőle a
magyar edzőképzés tervezetét.
Bármily hihetelen: sokan szidják
Mezeyt itthon, de a kontinensen
az ő módszere az etalon.
Lóczi elmondta még, hogy a
konferencián a Bajnokok Ligáját,
az európai edzők filozóháját és
meccseket is elemezték a számítógép segítségével.
- Ebben a közegben mindenki
tiszteh a másikat, nincsenek szakmai féltékenységek, első a barátság. Az egész összejövetelt a fair
play, az európai szellem jellemezte. Nálunk így működik ez? Az is

Fotó: Gyenes Kálmán

érdekes volt, hogy az általunk jól
ismert Frankié Vercauteren pro hcences vizsgaedzése az Anderlechtnél semmiben sem különbözött a nálunk tanultaktól. Koordinációs bemelegítés, kisjátékok,
majd nagyjátékok - ezek tették ki
a tréning elemeit. Cooper-teszt,
hosszú távú futás? Ezeket nem ismerik, mert azt mondják: a foci
nem atlétika, a pálya is csak száz
méter hosszú. Ez a kis kirándulás
csak megerősített abban, hogy
Magyarországon úgy kell csinálni
tovább, ahogy az utóbbi esztendőkben tettük. Az eredmény pedig? Hosszú évek kemény munkája után várható - jegyezte meg végül Lóczi István.
MÁDI JÓZSEF

Október negyedikén a Maty-éren

Gyürki-emlékverseny Dunaújvárosban zár a Szeged

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatodik alkalommal rendezi
meg a szegedi Hermán Ottó HE
a Délmagyarország és a Délvilág
egykori
sportrovatvezetőjére,
Györki Ernőre emlékezve a horgászversenyét. Az eseménynek
október 4-én (szombaton) a
Maty-éri Gróf Széchenyi István
Obmpiai Vízicentrum ad otthont. Nevezni az egyesület irodájában (Szeged 6725, Szenthá-

romság utca 63.), vagy a Hermán
Ottó
HE
telefonszámán
(62/441-196, 06-20/9583-657)
lehet. A háromfős csapat bármilyen összetételű lehet, gyülekező
a parton 7 órakor. A megnyitó és
a sorsolás (7.30), a horgászhelyek elfoglalása (8), majd az etetés (8.55) után a viadal 9 órakor
kezdődik. Edzési lehetőséget is
biztosítanak a szervezők, mégpedig a verseny előtti csütörtökön
és pénteken 7 és 18 óra között.

Boros elsősége
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismét remekeltek a Gellért 1enisziskola
utánpótlás-versenyzői. Boros Martin Pécsett állt
rajthoz egy első kategóriájú viadalon. A GTI tehetsége hosszú
hetek után ismét kiváló játékkal
rukkolt elő, megnyerte a versenyt. Hajnal István tanítványa
az elődöntőben a nagy riválist,
Stein Ottót búcsúztatta, majd a
fináléban két sima játszmában
(6:2, 6:1) diadalmaskodott Kovács Márk ellen.
A Gellért TI leány játékosai

Csongrádon szerepeltek egy második kategóriájú versenyen. A
12 évesek mezőnyében Susányi
Zsófia az első helyet szerezte
meg, míg Filipovsky Alexandra a
harmadik lett. Párosban Susányi
klubtársával, Zeller Viviennel az
oldalán is aranyérmes lett. Fihpovsky Alexandra sem maradt
végső győzelem nélkül, a 14 évesek vetélkedését megnyerte a Tisza-parti játékos.
A Gellért Tenisziskola fiataljai
két hetet tréningeznek a Sanchez
Akadémián, s próbálnak meg
minél több új dolgot elsajátítani.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 39. fogadási heti totó
és góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
Totó: 13 plusz egy találatos
szelvény 5 darab, nyereményük
egyenként 3 millió 491 ezer 768
forint. 13 találatos szelvény 11
darab, nyereményük egyenként
698 ezer 354 forint. 12 találatos

szelvény 332 ' darab, nyereményük egyenként 9450 forint. 11
találatos szelvény 3324 darab,
nyereményük egyenként 944 forint. 10 találatos szelvény 18
ezer 814 darab, nyereményük
egyenként 278 forint.
Góltotó: 6 találatos szelvény
n e m volt. 5 találatos szelvény 2
darab, nyereményük egyenként
96 ezer 84 forint. 4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük
egyenként 3323 forint.

Az első nyolc forduló órára lebontott műsora után a Magyar
Labdarugó Liga székházában az
őszi szezon zárásáig, a 17. játéknapig elkészítették az N B
I/B részletes programját. Az FC
Szeged gárdája Dunaújvárosban
fejezi be az idényt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

9. forduló, október 4. (szombat): Bodajk-Tatabánya, 14.30;
FC Szeged-Honvéd, 14.30; Vasas-Kecskemét, 17. Október 5.
(vasárnap): Dabas-Vác, 14; Dunaújváros-Diósgyőr, 14; BKV
Előre-Kaposvár, 14; Hévíz-Balassagyarmat, 14; Nyíregyháza-Pápa, 14.30; REAC-Szolnok,
15.
10. forduló, október 10. (péntek): Honvéd-Dabas, 19. Október 11. (szombat): Tatabánya-Vasas, 14; Kecskemét-Nyíregyháza, 14; Pápai-REAC, 14;
Szolnok-BKV Előre, 14; Kaposvár-Dunaújváros,
14;
Diósgyőr-Balassagyarmat, 14; Szeged-Hévíz, 14.30; Vác-Bodajk,
17.
11. forduló, október 18.
(szombat): Nyíregyháza-Tatabánya, 13.30; Bodajk-Honvéd,

13.30; Vasas-Vác, 17. Október
19. (vasárnap): Balassagyarmat-Kaposvár, 13.30; Dunaújváros-Szolnok, 13.30; BKV Előre-Pápa, 13.30; Hévíz-Diósgyőr,
13.30; Dabas-Szeged, 14; REAC-Kecskemét, 14.
12. forduló, október 24. (péntek): Honvéd-Vasas, 19. Október 25. (szombat): Szeged-Bodajk, 13.30; Tatabánya-REAC,
13.30; Kecskemét-BKV Előre,
13.30;
Pápa-Dunaújváros,
13.30; Szolnok-Balassagyarmat,
13.30; Vác-Nyíregyháza, 17.
Október 26. (vasárnap): Dabas-Hévíz, 13.30; Kaposvár-Diósgyőr, 17.
13. forduló, november 1.
(szombat):
Nyíregyháza-Honvéd, 13; Bodajk-Dabas, 13; Diósgyőr-Szolnok, 13; Balassagyarmat-Pápa, 13; Dunaújváros-Kecskemét, 13; Vasas-Szeged, 17. November 2. (vasárnap): BKV Előre-Tatabánya, 13;
REAC-Vác, 13; Hévíz-Kaposvár,
13.
14. forduló, november 7.
(péntek): Honvéd-REAC, 19.
November 8. (szombat): Bodajk-Hévíz, 13; Szeged-Nyíregyháza, 13; Tatabánya-Dunaújváros, 13; Kecskemét-Balassagyar-

mat, 13; Szolnok-Kaposvár, 13;
Vác-BKV Előre, 17. November
9. (vasárnap): Pápa-Diósgyőr,
13; Dabas-Vasas, 13.
15. forduló, november 14.
(péntek): Honvéd-BKV Előre,
19. November 15. (szombat):
Nyíregyháza-Dabas, 13; Diósgyőr-Kecskemét, 13; Balassagyarmat-Tatabánya, 13; Kaposvár-Pápa, 16; Vasas-Bodajk, 17.
November 16. (vasárnap): Dunaújváros-Vác, 13; REAC-Szeged, 13; Hévíz-Szolnok, 13.
16. forduló (november 21.),
péntek: Honvéd-Dunaújváros,
19. November 22. (szombat):
Bodajk-Nyíregyháza, 13; Szeged-BKV Előre, 13; Tatabánya-Diósgyőr,
13;
Kecskemét-Kaposvár, 13; Vasas-Hévíz,
17; Vác-Balassagyarmat,
17.
November 23. (vasárnap): Dabas-REAC, 13; Pápa-Szolnok,
13.
17. forduló, november 29.
(szombat): Nyíregyháza-Vasas,
13; Szolnok-Kecskemét, 13; Diósgyőr-Vác, 13; Balassagyarmat-Honvéd, 13; Kaposvár-Tatabánya, 16. November 30. (vasárnap): Dunaújváros-Szeged,
13; BKV Előre-Dabas, 13; REAC-Bodajk, 13; Hévíz-Pápa, 13.

Pick-futás a hét végén
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Roosevelt téri halászcsárdában
tartotta sajtótájékoztatóját a
Csongrád Megyei Triatlonszövetség és a Szeged Városi Sportigazgatóság, a téma pedig a Pick korosztályos utcai futóverseny volt.
Az eseményt október 5-én (vasárnap), 8.30-tól rendezik meg a
Roosevelt téren és környékén, a
rakparton, s a résztvevők öt korcsoportban (1993-ban és később,
1989 és 1992, 1985 és 1988,

1964 és 1984 között, valamint
1963-ban és előtte születettek)
mérkőzhetnek meg egymással,
különböző távokon 1300 méterről 4500 m-ig. Előzetesen jelentkezni október 3-áig lehet a sportigazgatóságon (Temesvári krt.
33., I. emelet, 110-es szoba)
9-től 16 óráig. Nevezni még a
verseny napján is lehet az aktuábs rajt (I. korcsoport 10 óra, II.
kcs 10.30, III. kcs 11 óra, IV és
V. kcs 11.30) előtti negyedóráig.
Minden futam első 66 beérkező-

je az esemény emblémázott pólóját kapja meg, de ezenkívül is
értékes ajándékok (köszönhetően elsősorban a Pick Szeged
Rt.-nek) találnak majd gazdára többek között a tombolasorsoláson. A szervezők, mint elárulták,
5-600 résztvevőre számítanak,
reméljük, hogy pesszimistának
bizonyulnak...
Fontos információ, hogy október 4-én 18 órától nem lehet megállni a rakparton, míg másnap 8
órától 14-ig teljesen lezárják.

REFLEKTOR
NIGÉRIA VISSZALEPETT
Nigéria tegnap, egy nappal a
pályázatok leadásának határideje
előtt visszalépett a 2010-es
labdarúgó-világbajnokság
rendezési szándékától. Segun
Odegegebami, a pályázati
bizottság elnöke elmondta, azért
döntöttek így, mert a lakosság
nem támogatta a
kezdeményezést.
GYŐZELEM ÉS VERESÉG
A labdarúgó NB I/B utánpótlás
bajnokságban az FC Szeged
ötvenszázalékos mérleggel zárt a
Szolnok ellen. U19: Szolnok-FC
Szeged 7-1 (2-1). Szeged: ReguliSimon, Szélpál, Túri, Kószó,
Fülöp, Rácz (Németh), Huszárik
G. (Váczi), Völgyi D., Dlusztus A.
(Rózsavölgyi), Kárász (Péter S.).
Edző: Paksi Péter. A Szeged gólját
Fülöp szerezte. Kiállítva: Simon.
U17: Szolnok-Szeged 2 - 3 ( 1 - 1 ) .
Szeged: Tombácz - Kovács,
Kreizler, Tweneboah, Rácz Dunai (Vajner), Frank (Tóth),
Papdi, Végh - Szélpál T.,
Stetakovic (Fejsze). Edző: Protity
Sándor. Gólszerző: Végh (3).
ÉLEN A SZENTES
Folytatódtak a küzdelmek a
megyei női kispályás
labdarúgó-baj nokságban.
Eredmények: Szentes-Szeged 5-0
(1-0). Gólszerzők: Siha, Balázs
2-2, Magyar. Makó-Mórahalom
0 - 1 (0-1), g.: Lázár.
Mórahalom-Szentes 0-1 (0-0),
g.: Siha. AL-KO II.-Kistelek 1-6
(0-3), g.: Üveges, ill. Becsei, Papp
M. 3-3. Szentes-Makó 3 - 0 (2-0),
g.: Siha 2, Huszka.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
- 2 2 6 - 6 21
1 - 2 7 - 719
2 1 9 - 1211
1 3 16- 1810
2 4 5 - 11 8

5. Morahalom

9 7
7 6
6 3
7 3
12

6. Makó
7. Szeged

8 - 2 6
7 - 2 5

1. Szentes
2. Kistelek

3. Sándorfatva
4. AL-KO II.

8 - 18 2
5 - 24 2

VETERANFOCI
A szegei Kisstadionban zajló
öregfiúk kispályás
labdarúgó-bajnokságában a
következő eredmények születtek a
legutóbbi két fordulóban: Mol
Rt.-Vásárpiac Kft. 4-2,
Heavytex-Metál Duó l - l ,
Dózsa-Trió Kreál 0-1,
Tervezők-Kék Mókus 1-5,
Börker-Keverö 2-11, Nagy
Kft.-Koübri 2-5, Kék
Mókus-Dózsa 3-0, Trió
Kreál-Panagro 4-0, Metál
Duó-Mol Rt. 4-7, Kohbri-Börker
4-2, Vásárpiac Kft.-Nagy Kft. 4-2.
BIZTOS SIKEREK
Férfi teke NB III:
Kétegyháza-Szentesi VTE 2:6
(2337-2407). A szentesi
pontszerzők: Staberecz Mihály
422 fa, Kovács István 407, Tóth
Attila 404, Vajda István 400.
Szentesi TE-Köszolg II. 5:1
(2436-2287). A Szentes
pontszerzői: Molnár Péter 420,
Dömsödi Ferenc, 414, Farkas
László 407, Varga Imre 401,
Szabó László 401 fával.
TOLLASÉRMEK
Országos ranglistaversenyt
rendeztek Gyöngyösön a 17
éves tollaslabdások részére.
Egyesben Szemerédi Péter az 1.,
Kereszti Zoltán (mindkettő
Ságvári DSE Szeged, edző: Tary
Gábor) pedig a 2. helyen
végzett, míg párosban
ezüstérmet szereztek.
Szemerédi megőrizte
ranglistaelsőségét.

'fedett pályás
TÉLI TENISZEZÉSI

LEHETŐSÉG

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN!

Világszínvonalú
pályán
kedvezményes
bérleti
lehetőség.
Óradíj: 1000-2600 Ft.
Hódmezővásárhely,
Szabadság tér 95/a
62/249-496,
30/469-4646
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Gyapotot
szedő
turisták

Halak és szökőkút
FARKAS CSABA
Amikor a tér fölött, a levegőben megjelentek az
első, őszi halcsapatok - vonultak dél felé -, meglátva a szökőkutat, minden spirálvonal nélkül,
fejjel lefelé, egyenest leiramlottak a vízsugarakig,
s röptükben kortyoltak belőle egyet-egyet, Thakács nem csodálkozott. „A hal elvégre víziállat",
közölte magával. Örvénylőn forgott a halcsapat
(alighanem gardák voltak) a szökőkút mellett-fölött -, keresztülvágtak a vízsugarakon, röptükben
fürödtek, mint a fecskék, aztán, éppoly meredek
szögben, ahogy lejöttek, csak épp fejjel fölfelé, föliramlottak a vándorlási magasságba, és haladtak
tovább, széttáruló-összehúzódó legyező alakban,
akár a sirályok, délnek.
A folyó partján ugyanekkor sellő könyökölt ki a
vízből - akárha bárpultnál -, néha leszólított
egy-egy járókelőt, s belekortyolt kóláspoharába.
Felsőteste, óaranyszínűn, künn a napon, alsó mely fokozatosan váltott át aranyból ezüstbe - a
víz alatt volt. - Hozzál már két deci kólát, lécci.
De siess, mert kiszáradok - mondta Thakácsnak
a sellő. Th. bólintott, és indult a sarokra - előzőleg
megfigyelte: a sellő hal-hányada pikkelyes, ám
nem kerek (cycloid), hanem fésűs (ctenoid) pikkelyei vannak. Tekintete is azt mutatja, nem a
ponty-, hanem sokkal inkább a sügérfélék családjába tartozik. Az ilyenek tényleg gyorsan kiszáradnak, nincs mese. S már hozta a kólát Thakács,
látta: a sellő lassan visszacsúszik a habokba - két
karjával taszítja el magát a kövektől -, hullámok
nélkül süllyed, alig észlelhető örvény támad a
nyomában, közepében rózsaszirom libeg, színe
mélyvörös, visszája ezüst, és a szirom szélén kétségbeesetten integet a távolodó part felé egy zöld
arany rózsabogár. Thakács ekkor már ka/akban
ült, úszó fatörzset ért utol, amelyen nagy, palakék

hátú, sárga szemű ezüstsirály üldögélt, s nehézkes-lustán majd, ahogy szelet kapott szárnya alá,
pillanatról pillanatra könnyedebben, elvált a
törzstől, elröpült, fölkeringett a vonuló gardák közé. Thakács számára ekkor már úgy tűnt, nem
rönk úszik a víz felszínén, hanem holttest, arccal
fölfelé. Szemei nem voltak, kiszedte őket a sirály.
Az ember haja fonalas algaként (Fontinalis) libegett a vízben, a test, örvénybe kerülve, elkezdett
megfordulni, de még mielőtt teljesen megpördült
volna tengelye körül, kikerült az örvényből,
úszott tovább. Két karja széttárva, ernyedten libegett a víz felszínén, de amint hozzáért a kajak
orrához, mindkét kezével villámgyorsan megragadta a kajak orrát, és acélkapocsként szorítva,
nyomni kezdte lefelé. Th. evezőjével a holt ember
arcába csapott, a halott elengedte a hajó orrát, víz
alá bucskázott s elmerült. Thakácsot a hideg rázta, visszakanyarodott a vízitelep felé közben, a folyó fölött, egyik halcsapat a másik után húzott el,
hol széttáruló, hol összecsukódó legyezőként, dél
felé. - Thakács már megint a szökőkútnál állt,
látta, a zöldeskéken csillámló vízben piros-arany,
gömbölyded halacska kalimpál úszóival, a magasból leiramló, a szökőkút vízsugaraiból röptében kortyoló, a vízsugarakban egy-egy villanásra
megfürdő gardák felé. Mintha lelkendezve mesélne valamit, hívogatná őket, vagy éppen kétségbeesetten ki akarna kerülni a medencéből. „De jó
lenne megérteni, mit mondanak
egymásnak",
közölte magával Thakács, aztán észrevette: az
aranyhal nem is hal, hanem egy vízen úszó, piros
müanyagkupak, ami néha fehér tündérrózsának
látszik ..Már hogyan is hallanám meg, amit a halak mondanak", gondolta Th. ,a halak nem beszélnek."
'

Egy nap,
négy nősülés

Csökkenő felhőzet
Kásatette

ANTALYA (MTI)

Gyapotot szedet külföldi turistákkal egy török vállalkozó, hogy
jobban szórakozzanak vakációjukon. A 40 esztendős antalyai
gazdálkodó műanyag dobozokat
nyom a turisták kezébe és már
küldi is őket a gyapotmezőkre.
Az „alternatív turizmussal" két
hónap alatt meghétszerezte szokásos hárommilliárd lírás (bő félmillió magyar forintnyi) évi jövedelmét. A gazda úgy látja, hogy a
gyapotszedés a legtöbb szabadságát töltő turista számára szórakozás. - Valami mást is szeretnének csinálni, nem csak napozni
meg strandolni - mondta a vállalkozó. A gazda tapasztalatai
szerint főleg német, belga és holland turisták tekintik szórakoztatónak ezt a mezei munkát.
Hogy a gyapotszedés ritka lehetőségéért még fizetniük is kell-e,
arra nem tért ki a hír.

A frontrendszer tovább mozog kelet leié. mögötte szárazabb, néhány tokkal hűvösebb levegő áramlik tölénk, így egyre kevesebb l e s z a felhő.
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További kilátások
A kővetkező napokban hajnalonként számítani k e l pára-. H e h e ködfoltokra
Napközben azonban kellemes őszt idő várható, hosszabb-rövidebb időre mindenütt
kisüt a nap, csupán elvétve fordulhat elő gyenge eső. zápor.

ISTEN ELTESSE!

Szerda

JEROMOS
Jeromos a görög Hieronümosz
névből alakult, jelentése: szent
nevű. Híres viselője a németalföldi középkori festészet óriása,
Hieronymus
Bosch,
akinek
Szent Antal megkísértése vagy a
Gyönyörök kertje című műve a
szürrealizmus ősének tekinthető
szörnyalakjaival, démoni világával. A név női alakja a Hieronima. Egyéb névnap: Becse, Hieronima, Honória, Honóriusz, Örs,
Viktor, Zsófia.

Csütörtök

O
Mazar

Max:23
Mk1S°
Változó

Uiríf
Mtn:ll
Változó

Változó

Max25°

MM í r
napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 81 cm (hőfoka 18,8 C°), Csongrádnál -161 cm,
Mindszentnél -31 cm. A Maros Makónál -98 cin.
A Nap kel: 6.41, nyugszik: 18.27, Hold kel: 10.38, nyugszik: 23.06

RIJÁD (MTI)
Négyszer nősült egyetlen nap
alatt egy fiatal szaúd-arábiai férfi
csak azért, hogy megmutassa
volt nejének: bőven akad, aki
hozzamegy Araikor a 23 éves '1ictő elvált első feleségétől, az aszszony azt vágta a fejéhez, hogy
nem akad még egy nő, aki összekötné vele az életét - számolt be
az immár négyszer „nősebb" férfi
az El-Vatan című lapnak. A férfi
ráadásként elhatározta, hogy
„kvartettjével" mézesheteit az
egykori nej szomszédságában
tölti. Az iszlám törvények lehetővé teszik, hogy egy férfi négy
nővel kössön házasságot, feltéve,
ha képes őket eltartani és tisztességesen bánik velük - emlékeztet
az AFP jelentése.

Csillapítja a berűgást ijjjjMDS/KVA ILOS
öS ANGELES
ANGFI FS (MTI)
(MTI)
MOSZKVA,
Berűgást megelőző í csillapító,
továbbá a gyors kijózanodást elősegítő tablettát hoznak forgalomba Spanyolországban; az
RU-21 jelzésű szert állítólag az
egykori szovjet titkosszolgálat, a
KGB fejlesztette ki ügynökei részére. A szert már árusítják a
tengerentúlon,
Kaliforniában,
ahol nagy sikere van a hollywoodi sztárok körében. A néhány éve
még titkos RU-21-et a KGB azért
kísérletezte ki, hogy megkönynyítse kémei hírszerző munkáját. Az ügynökök a tabletták se-

gítségével
gítségével szükség
szükség esetén
esetén nagy
nagy ' l l H P l í S *
ni^nn, i«égű alkoholt venette1'
magukhoz, anélkül, hogy lerészegedtek volna. A tapasztalatok KEREKPÁROST GAZOLT
szerint a részegnek tűnő, de való- Csongrád külterületén tegnap
jában józan kémek hatékonyab- reggel elütöttek egy kerékpárost.
ban hozzájuthattak bizalmas in- A férfi Kiskunfélegyháza felé tarformációkhoz absztinens társa- tott, amikor balra akart fordulni.
iknál. Az RU-21 ráadásul nem- Közben az 50 éves csongrádi fércsak a berűgást gátolja, hanem a fit a mögötte haladó Toyota elgámásnaposságot is szinte teljesen zolta. A kerékpáros elesett,
kiküszöböli, garantált a követke- könnyű sérüléseket szenvedett.
ző napi friss ébredés. Az A körülményeket a rendőrség
RU-21-es egészen 1999-ig nem szakértők bevonásával vizsgálja.
került forgalomba, s először az
interneten keresztül lehetett HÚSZMILLIÓT FOGLALTAK
hozzájutni.
Az elmúlt héten összesen 318
jogsértő cselekményt derítettek
fel a Vám- és Pénzügyőrség
Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának munkatársai. A vámosok lefoglaltak több ezer kar8
9
6
7
10
ton cigarettát, 530 liter italt,
T
tiszta szeszt, bőr csizmát és
arany ékszereket. A lefoglalt
áruk értéke 18 és félmillió forint.

Kegyes hazugság - mindhalálig
VÍZSZINTES: 1. Füst Milán mondásának első része. 11. Április, németül. 12. Hogy néz ki? 13. Bolgár hegységgel kapcsolatos. 15.
Kártékony lepke. 16. Bajnokok Ligája, röv. 17. Víz menti növény.
19. Római 1 0 0 2 . 2 0 . Párosan nagyít! 22. Az idézet második része.
25. Görög betű. 27. Nagytestű papagájfaj. 28. E helyre parkol le.
31. Olimpiai bajnok japán tornász. 33. Foghang (nyelvtani fogalom).35.... és Magóg fia vagyok én (Ady). 37. Hipofízis része! 38.
Orosz motorkerékpár-márka. 40. Zakó hátulja! 41. Róbert d e . . . ;
amerikai filmszínész. 43. Sífutás és lövészet ötvözéséből kialakult
sportág. 45. Jehova mellett így is nevezték Istent az Ószövetségben (== EL0H1M). 47. Válogatott olasz labdarúgó (Cristian).
FÜGGŐLEGES: 1. Nitrogéntartalmú kristályos anyag, műtrágya- és
gyógyszeripari alapanyag. 2. Magyar-szlovák batárfolyó. 3. Pest
megyei kertváros. 4. Aranyifjú, ficsúr - régiesen. 5. Elfenekelés. 6.
Építésügyi Minőségellenőrző Intézet, röv. 7. Bizmut. 8. Félig elmond! 9. Szűkösen, tengődve él. 10. Alekszej Tolsztoj sci-fi regénye. 14. Görög politikai párt volt. 1 8 . . . . Akira; japán filmrendező.
21. Edz. 23. Hazafele! 24. Cselgáncs övfokozat. 26. Testrész. 29.
Ünnepi díszfelvonulás. 30. Kétell! 32. Haldoklás. 34. Budai kerület. 36. Régi történelmi időszakból való. 39. Francia író (André).
41. Az idézet harmadik, befejező része. 42. Az elektromos ellenállás egysége. 43. Bór és magnézium. 44. Ipari rostnövény. 46. Kieső rész!
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A NAPOS OLDALRÓL. Annamária a Szegedi Tüdományegyetem
Természettudományi karán másodéves biológia-környezettan
41
szakos hallgató. A szegedi lány tavaly a nyár szépe lett, míg két éve
a Szeged szépe versenyen a második helyet szerezte meg. A húsz
46
45
éves hölgy szeret utazni, élete egyik legszebb élménye egy tunéziai vakáció. Két nagy vágya van, az egyik, hogy beülhessen egy Ferrari volánja mögé. A inásik, hogy eljusson Barcelonába, és a gyöfiH
nyörű futballstadion, a Nou Camp nézőterén izgulhasson végig
egy Barca-mérkőzést.
Fotó: Karnak Csaba HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Régen sablonokban beszéltem, de azóta mintha kicseréltek volna.

SENKI TÖBBET...
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TOLVAJOKAT FOGTAK
Tetten értek a rendőrök a hét végén egy szegedi férfit, amint egy
tápéi ház előtt parkoló személygépkocsit próbált kipakolni. Egy
tolvajt a Deák F. utcában fogtak
meg a zsaruk. A tápiószelei férfi
rádiós magnót akart elvinni egy
parkoló autóból. Nem sikerült.

A NAP VICCE

44

-

li

- Kapitány úr, mit csináljon, aki
aknára lép?
- A szokásos a begyakorolt taktika: húsz métert ugrani a levegőbe, majd szétszóródni a szélrózsa minden irányába!

házban

OKTÓBERBEN AKÁR 300.000 FT-TAL IS
RÁLICITÁLUNK HASZNÁLT AUTÓJA ÁRÁRA!

Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 178. Tel.: 62/533-333

Szeged, Szőregi út 46-50. Tel.: 62/555-666
áHományábo
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