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Kómában a szegedi központú Vertical Invest

A vandálok évente sokmilliós kárt okoznak

TÉMÁINKBÓL
GYURCSÁNY FERENCET
MENTETTE SZILI KATALIN
Szili Katalin házelnök
szavazatára volt szükség ahhoz,
hogy a parlament hétfőn
elfogadja Gyurcsány Ferenc
interpellációra adott válaszát. A
sportminiszter Szijjártó
Péternek (Fidesz) adott válaszát
először 181 -en fogadták el,
177-en nemmel voksoltak és
négyen tartózkodtak. Ez az
elutasítást jelentette volna, ám
az elnöklő Szili Katalin igen
szavazata az „elfogadás" felé
billentette a mérleg nyelvét.
2. oldal

Viharvert telefonfülkék Szertefoszlott

milliárdos álmok

A Verticai Invest vezetője erősen kétli, hogy az ingatlanszövetkezeti tagok által befektetett
1,5 milliárd forint kétharmada
megkerül. Remete Julianna szerint több mint egymilliárd forint „egyszerűen eltűnt".

' Éves kamat. t'BKM 9.25%

Bővebben A pénz beszél mellékletben

Pusztaszeri testület

? hónapos lekötésre.

Inter-Európa Bank Rt.
Szeged, Széchényi tér 2.
Tel.: 62/425 311

UNIÓS TAGSÁGUNK
KÖZELEG
Európai uniós tagságunk
közeleg, hiszen alig több mint fél
év múlva sok mindent
másképpen kell majd
csinálnunk. Elkészült az európai
alkotmány terve, amelynek
pontjai már ránk is vonatkoznak
jövő május elsejétől.
EU-tükör

ügyvezetője, Svetz Szabina helyébe választott Remete lulianna
lapunknak úgy fogalmazott: egyelőre csak becsülni tudja, hogy a
900 tag összesen 1,5 milliárd forintnyi célrészjegyet vásárolt, s a
jelenlegi állapot szerint e pénz
kétharmadának
megtérülése
erősen kétséges. S bár a tagok követelései jogosak, azokat nem
tudják miből kifizetni. A Verticai
mögött ugyanis nincs jelentős
vagyon: jelenleg csak egy Balaton
melletti panzió van a tulajdonában, melynek értéke 80-100 millió forint, ám még ennyit sem
kapnak érte a pangó helyi ingatlanpiacon.

- Meg sem fordult a fejünkben,
hogy az egész egy pilótajáték mondta a név nélkül nyilatkozó
házaspár egyik tagja, aki még a
cégbejegyzést is megnézte, s emiatt nem gyanított semmilyen
szabálytalanságot, amikor megtakarított nyolcmillió forintjukat a Verticai Investre bízta.
A szövetkezet csalással, sikkasztással és magánokirat-hamisítással meggyanúsított korábbi

500 ezer

ÉGIG ÉR A MAROSTÓI
GAZTENGER
Az épülő marostői lakópark
környékén élők tavasztól őszig
szívták az elhanyagolt telkekről
szálló virágport. A lakópark egy
részén ugyanis még nem
kezdődött el az építkezés, s a
területet hatalmas gaz borítja.
Az üres telkek tulajdonosainak
felelősségre vonása
körülményes.
5. oldal

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A szeptemberi önkormányzati
puccskísérlet után nem kellett
időközi választásokat kiírni
Pusztaszeren, mert kilenc jelöltből végül kettő elvállalta a
képviselőséget, ezzel működőképessé vált a testület.

laló képviselők fele egyszerre lemond mandátumáról. A Szegedtől mintegy negyven kilométerre
lévő, ezerhétszáz lelket számláló
Pusztaszeren, mint megírtuk,
mindez szeptember 11 -én megtörtént. Az ominózus testületi
ülésen öten úgy határoztak, hogy
nem folytatják a munkát.

Az országban még nem volt arra
példa, hogy egy település önkormányzati testületében helyet fog-

Folytatás a 4. oldalon

Mentelmi jogról döntött a parlament
A nyilvános telefonfülkéket a graffitisek sem kímélik.

Megyénkben évi többmillió forintos kárt okoznak
a nyilvános telefonkészülékek rongálói, akik ellen
már riasztóberendezéssel védekezik az üzemeltető. Eközben mind kevesebb a használó és a haszon.
Úgy tűnik, inkább vandálok használják manapság
a nyilvános telefonkészülékeket. Következtetünk
erre abból, hogy ugyan az utcákon, tereken közhasználatra bocsátott telefonok forgalma - a mobilok terjedése okán - csökken, mégis havonta több
százezer forintos kára van az ezeket üzemeltető Invitel Rt.-nek. A rongálok Csongrád megyében ha-

Fotó: Schmidt

Andrea

vonta átlagosan félszáz telefonfülke-ablakot zúznak be, és 20-25-ben okoznak átlag 5-10 ezer forintos kárt. Dolgoznak a telefonbódékon a graffitisek
is, s telemázolják festékkel az üvegfalakat. Az önmagáért való pusztítást bizonyítja, hogy ritkábban
törik össze az érmés készülékeket, mint korábban.
A vandálok ellen a fülkéket riasztóberendezéssel
védik, aminek köszönhetően már több alkalommal
sikerült a rendőrségnek a helyszínen tetten érni a
telefonfülke-betyárokat.

Barthát kiadták,
Baloghot nem

Részletek a 3. oldalon

A cipőgyár tartozott, a vizet a lakóknál is elzárták

Öt napig hörögtek a csapok

VÁRJA KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIT!

ZSIGA RENÁTA
SZÉPSÉGSZALON
Szeged, G o g o l u. 29.
Tel.: 62/422-351.
HAJFESTÉSRE:
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A cipőgyári üzembezárásnak hat
ártatlan szegedi lakó is áldozatul esett: csaknem egy teljes héten át víz nélkül maradtak. A
vízmű rt.-nek nagy összegekkel
tartozó Mary 2000 Rt.-nél
ugyanis lezárták a vezetéket.
A múlt héten öt napig élt folyóvíz nélkül a Mary 2000 Cipőgyár Rt. épületében található
két bérlakás hat lakója. Mint
utólag és név nélkül az egyik
idős hölgy lapunknak elmondta,
csaknem egy teljes héten át fia
hordta számára az ivóvizet a

hozzá legközelebb eső Dankó
Pista utcai kútról a főzéshez és
fürdéshez. Az történt ugyanis,
hogy a Szegedi Vízmű Rt. a cipőgyár egy ideje felhalmozott
nagy összegű tartozása miatt
„elzárta a csapot", anélkül, hogy
tudta volna: az épületben lakások is vannak.
A Római körútra és a Szilléri
sugárútra néző sarokház második emeletét a múlt rendszerben
lakások foglalták el, azok bérlői,
legtöbbször az ott dolgozók a vízés szemétszállítási díjat, valamint a lakbért is a tulajdonos-

nak, a cipőgyárnak fizették. A lakások vízfogyasztását átalányban határozták meg. Ugyanez a
gyakorlat folytatódott a tulajdonosváltást követően is, akkor,
amikor tíz évvel ezelőtt a Mary
2000 Cipőgyár Rt.-t olasz befektetők vásárolták meg. Amikor
aztán több idős bérlő „kihalt" a
lakásokból, azokat az olasz tulajdonosok nem adták ki újra, hanem a gyárhoz csatolták, avagy
maguk használták, amikor Szegeden tartózkodtak.
Folytatás az 5. oldalon

Balogh László.

Bartha László.

Bartha László volt szegedi polgármester mentelmi jogát tegnap - a szokásjognak megfelelően - felfüggesztette a parlament,
Balogh László kiadását viszont
megtagadta az országgyűlés.

lési képviselő mentelmi jogát felfüggesztették, Balogh László
(MDF) képviselőét nem.
Információink szerint Bartha
László még a döntés előtt, a Fidesz zárt frakcióülésén kérte képviselőtársaitól mentelmi jogának
felfüggesztését. A volt szegedi polgármester hangsúlyozta: mielőbb
tisztázni szeretné magát az őt ért,
szerinte alaptalan vádak alól.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két szegedi országgyűlési képviselő mentelmi ügyében döntött
tegnap az országgyűlés. Bartha
László (Fidesz-MPSZ) országgyű-

Folytatás az 5. oldalon

Beszámol a Polgármester
Botka LáSZlÓ,

Szeged Város Polgármestere, 2003. október 9. és november 27. között várja
Önt, hogy személyesen számolhasson be az eddig végzett munkáról és a jövő terveiről.
Előzetes kérdéseiket a 06-80 820-032-es zöld számon várjuk!

(Üzenetrögzítő.)
(Részletek

a 13.

oldalon!)

Emiséi,
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Erősítené az amerikai
gazdasági jelenlétet

BUDAPEST (MTI)

A magyarországi amerikai gazdasági jelenlét erősítése a legfontosabb prioritás George Herbert
Walker (felvételünkön), az Egyesült Államok új budapesti nagy-

követe számára a következő
években. „Megtiszteltetés számomra magyarországi nagyköveti kinevezésem. Úgy gondolom, idcküldéscm is mutatja,
milyen fontosak az Egyesült Államok számára a Magyarországgal való kapcsolatok" - mondta
George Herbert Walker az
MTI-nek adott interjúban. A budapesti külképviselet új irányítója szerdán érkezett a fővárosba és
hétfőn adta át megbízólevelét
Mádl Ferenc köztársasági elnöknek. „Magyarország jó szövetségese volt Amerikának az iraki
háborúban. Hálásak vagyunk
azért a segítségért és támogatásért,
amelyet
Magyarország
nyújtott 300 nagyon jó képességű szakember Irakba küldésével,
hogy a nemzetközi erők részeként közreműködjön az ottani
stabilizációs és emberbaráti tevékenységben" - szögezte le a nagykövet.

Gyurcsányt Szili mentette meg a leszavazástól

Ingatlanok és ügyek

Szili Katalin házelnök szavazatival fogadta cl hétfőn az országgyűlés Gyurcsány Ferenc
(felvételünkön) interpellációra
adott válaszát.
BUDAPEST (MTI)

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Szijjártó Péternek (Fidesz) adott válaszát először
181 -en fogadták el, 177-en nemmel voksoltak és négyen tartózkodtak. Ez a válasz elutasítását
jelentette volna, de az elnöklő
Szili Katalin igen szavazata az
„elfogadás" felé billentette a
mérleg nyelvét.
Szijjártó Péter (Fidesz) interpellációjában - a többi közt - azt
kérdezte: mi a véleménye a miniszternek arról, ha valaki „régi
politikai kapcsolatait kihasználva jóval értéken alul vesz meg ingatlanokat az államtól, súlyosan
károsítva ezzel az állampolgárokat". Utalt arra, az országgyűlés
elnöke néhány hete „visszahozta
a nómenklatúra fogalmát a köztudatba". Szijjártó Péter szerint a
rendszerváltás időszakában a
privatizáció leple alatt többször
előfordult, hogy egyesek tisztességtelenül bántak a rájuk bízott
közvagyonnal, „rendkívül értékes ingatlanokat barátoknak,
egykori vagy leendő üzlettársaknak, illetve egyes esetekben saját
maguknak privatizáltak". A privatizált ingatlanok értékesítési
ára alatta maradt a valós értéknek, „így találhatott gazdára né-

hány millió forintért a főváros
egyik legszebb területén álló vadászház és ifjúsági tábor" mondta Szijjártó. Nemrég emelt
vádat az ügyészség Rácz Péter ellen, aki Magyar Úttörők Szövetsége ügyvezető elnöke, mivel a
szövetség 15 millió forintért adta
el a csillebérci tábor egyik legértékesebb, 300 millió forintot érő
ingatlanát.
Gyurcsány Ferenc válaszában
azt mondta, Szijjártó interpellációja jó alkalom arra, hogy megvitassák a kilencvenes évek Magyarországát. A miniszter szerint
Szijjártó értelmezésében „Magyarország a jó és a rossz küzdelméről szól", míg az ő értelmezésében Magyarország a jóravaló
emberek jóra törekvéséről szól.

Arad a nemzeti gyásznapon
Míg Budapesten, a nemzeti
gyásznapon a legfőbb közjogi
méltóságok jelenlétében felhúzták a nemzeti lobogót, addig
Aradon, a vértanúk városában a
tizenhárom hős tábornokra emlékeztek a magyarok.
ARAD (MTI)

Az aradi Szabadság-szobor nemcsak a magyar, hanem az egyetemes szabadság szimbóluma mondta hétfőn Aradon a helyi
minorita templom udvarán a
műemlék előtt rendezett ünnepségen Király András, az RMDSZ
Arad megyei elnöke. Délelőtt
ugyanebben
a
templomban
mintegy 500-800 hívó ünnepi
emlékező szentmisén vett részt.
A celebráns szónok Csiszér Albert brassói római katolikus kanonok volt. A szertartáson jelent
volt Lévai Katalin, az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, Dávid Ibolya, az országgyűlés alelnöke, Németh Zsolt,
az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, valamint az
RMDSZ csúcsvezetősége, élén
Markó Béla szövetségi elnökkel.
Ugyancsak jelen voltak a 13 aradi vértanú leszármazottai is.
•
Az aradi vértanúk emlékétől
nem kell félniük a román politika szereplőinek, hiszen az egykor
kivégzett tábornokok az oszthatatlan szabadság eszméjéért adták életüket - jelentette ki Markó Béla, az RMDSZ elnöke az
Aradon tartott emlékünnepségen és koszorúzáson. A tizenhárom vértanú kivégzésének 154.
évfordulóján az RMDSZ helyi
szervezetének rendezésében az

növelésére

fordítja — m o n d t a

hétfőn Esztergomban, a Suzuki-gyárban tartott
kihelyezett kormányszóvivői tájékoztatón a gazdasági és közlekedési miniszter.
E S Z T E R G O M (MTI)

Csillag István hangsúlyozta: a rendszerváltás óta
egyik évben sem fordítottak ilyen sok pénzt erre a
célra. Szólt arról is, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kiadásainak legnagyobb részét,
352 milliárd forintot a makro-infrastruktúra fejlesztése teszi ki. „A gyorsforgalmi úthálózati fejlesztésekre 207 milliárd forintot, 88 milliárd forintot a városok jobb átjárhatóságára és az alacsonyabb rendű utak korszerűsítésére, 32 milliárd fo-

A vesztőhelyi obeliszknél a vértanúk leszármazottai nevében az
előtérben levő Szinnyei András (balról) és Dessewffy Sándor koszorúzott.

egykori vesztőhelyen, az obeliszknél tartott megemlékezésen
és koszorúzáson jelen voltak az
erdélyi magyarság képviselői,
akárcsak a magyarországi és külhoni meghívottak. A helyszínen

MTI Telefotó: Oláh Tibor

mintegy kétezren gyűltek össze a
szeles, esős időjárás ellenére. Az
ünnep hangulatát meghatározta,
hogy a román hatóságok hetekkel korábban megakadályozták a
vértanúk emlékét idéző Szabad-

Az iraki háborúhoz hiányzott az igazolható „casus belh"

Blix: Bush és Blair torzított
Eltorzította
tényeket az
hazugsággal
diplomata a

és túlértelmezte az iraki fegyverzettel kapcsolatos
amerikai elnök és a brit kormányfő, de szándékos
nem lehet vádolni őket - jelentette ki Hans Blix svéd
Le Monde című lapnak Párizsban.

PÁRIZS (MTI)

Az ENSZ iraki fegyverzetellenőreinek (UNMOVIC) volt vezetője, Hans Blix a tekintélyes párizsi lapnak adott interjúban elhárította azt a feltételezést, hogy
George Bush és Tony Blair tudatosan vezették félre a közvéleményt, amikor az iraki tömegpusztító fegyverekre hivatkozva
indítottak preventív háborút az
ország ellen. „A hazugság szándékosságot feltételez, de én nem

Autópálya-ígéretek az elmaradt
térségek gyors felzárkóztatására
versenyképesség

KEDD, 2003. OKTÓBER 7.

Kik azok a politikusok, akik ma is rettegnek a hős tábornokoktól?

Kihelyezett kormányszóvivői tájékoztató az esztergomi Suzuki-gyárban

A tárca jövőre 489 milliárd forintot költhet,
költségvetésének 80 százalékát, mintegy 400
milliárd forintot közvetve vagy közvetlenül a

K Ü L F Ö L D «

rintot az Európai Unió támogatásával megvalósuló
útfejlesztésekre, 10 milliárd forintot pedig új gyorsforgalmi utak építésének az előkészítésére költenek" - magyarázta. A tárcavezető közölte továbbá:
a 2003 és 2006 közötti időszakban négyszázhúsz
kilométer autópálya épül meg közbeszerzéssel,
négyszázhuszonöt kilométer hosszon megkezdődik a kivitelezés és nyolcszáz kilométer autópálya
előkészítése indul el.
„E nagyarányú útépítésre azért kerül sor, hogy új
befektetések, munkahelyek jöjjenek létre, felzárkózzanak az elmaradott térségek" - vélekedett a
miniszter. Bejelentette: még az idén a parlament
elé terjesztik a közhasznú építkezésekről szóló törvény tervezetét, amelynek az lesz a lényege, hogy
néhány hatósági eljárási elem elsőbbséget kapjon,
egyszerűbbé váljon a kisajátítás, például azzal,
hogy a birtokba adás az áralku előtt is megtörténhessen.

hiszem, hogy ez lett volna a helyzet. Azt lehet felróni nekik, hogy
nem tudták, mi a valós helyzet, s
így eltorzították az információkat, súlyosabbnak ítélték a helyzetet, mint amilyen volt, de nem
hazudtak" - hangsúlyozta a svéd
diplomata. Ezúttal is leszögezte,
hogy az iraki háborúhoz hiányzott az igazolható „casus belli".
A washingtoni kormány megbízását teljesítő Kay-vizsgálóbizottság jelentéséből kiemelte,
hogy az megerősíti: eddig nem

találtak Irakban tömegpusztító
fegyvereket. Mint hozzáfűzte, továbbra sem lehet teljes bizonyossággal állítani, hogy ilyen eszközök a jövőben sem fognak előkerülni, mindazonáltal ez a lehetőség napról napra erősödni látszik. Kategorikusan hangsúlyozta viszont, „semmi bizonyíték
nincs arra, hogy Irak nyilvánvaló
és azonnali katonai veszélyt képviselt volna 2003 márciusában",
azaz a Szachlám Húszéin rezsimje ellen indított amerikai-brit
hadművelet megindításakor. Blix
véleménye szerint egyre kevésbé
tartható az a hipotézis, hogy az
iraki diktátor a háború előtt elrejtette volna fegyverzetét.

Fegyvertelen fenyegetőző

ság-szobor köztérre helyezését.
Markó Béla ezzel kapcsolatban
megállapította: az elmúlt hetekben kiderült, hogy a tizenhárom
vértanú tábornoktól még ma is
félnek egyesek. „Ki fél ma ezektől a nagyszerű férfiaktól, akik
életüket adták a magyar nemzet
szabadságáért? A román miniszterelnök? A román államfő? A
román politikusok? Úgy tűnik,
hogy igen" - mondta Markó,
utalva arra, hogy az elmúlt hetekben román részről éppen azt
az érvet lehetett hallani: az aradi
Szabadság-szobor felállítása feszültséget kelt, s hogy a kormányzó Szociáldemokrata Párt
(PSD) elveszítheti emiatt a választásokat Erdélyben. „Ezek
szerint az 1848-as szabadságharc hőscinek még ma is van akkora hatalmuk, hogy meg tudnak buktatni egy román kormánypártot" - mondta ironikus
hangon Markó Béla, hozzáfűzve:
„Tragikomikus, hogy a huszonegyedik század elején a román
hatalmasságok még mindig enynyire rettegnek mártírjainktól".
Markó leszögezte: a Szabadság-szobornak állnia kell! „Mi
nem örülünk a megbékélési park
(román részről felvetett) ötletének, mert a Szabadság-szobor
egymagában is kifejezi a megbékélés gondolatát" - fűzte hozzá,
emlékeztetve a klasszikus hármas jelszóra - a szabadságra, az
egyenlőségre és a testvériségre - ,
amelyet a szabadságharc is a
zászlajára tűzött. „Még nem vagyunk igazán szabadok, nem vagyunk igazán egyeniőek, és távolról sem vagyunk még testvérek" - hangsúlyozta az RMDSZ
elnöke.

RÖVIDEN
INDOKOLATLAN
Szükségtelennek és
indokolatlannak tartja az építési
telkek 25 százalékos általános
forgalmi adó (áfa) terhelését a
Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége - mondta
Fűtő Péter, a szövetség alelnöke.
CSÖKKEN A BENZIN ÁRA
A motorbenzinek árát 4 forinttal
csökkenti a Mol Rt. szerdán. A
gázolaj ára nem változik. Az árak
mérséklésével a nemzetközi
termékárak esését követi a Mol.
SZEXKÉPEK
Egy tanítványáról készített
tiltott pornográf felvételek miatt
indult nyomozás egy kecskeméti
általános iskolai tanár ellen. A
tanár olyan felvételeket készített
a kislányról, amilyenek
szexlapokban szoktak
megjelenni. A kislányon ugyan
volt felsőruházat, de a fotókhoz
olyan pózokba állította be
tanára, hogy intim testrésze
kilátszott. A szülők a gyermeket
elvitték egy szegedi
pszichológushoz, aki megtette a
rendőrségi feljelentést.
MEGHOSSZABBÍTVA
Két hónappal
meghosszabbították a
brókerbotrány három őrizetbe
v e t t g y a n ú s í t o t t j á n a k — R e j t ő E.

Tibornak, Garamszegi
Gábornak és Bitvai Miklósnak az előzetes letartóztatását közölte a Fővárosi Bíróság.

Osztrák rohamrendőrök elfognak egy bombával fenyegetőző férfit
Bécsben. A 46 éves szlovák állampolgár hatalmába kerített egy autóbuszt, s azt hajtogatta, hogy felrobbantja. Végül megadta magát,
s kiderült: fegyvertelen.

MTI Telefotó/EPA/Roland Schlaxer

DUNAFERR
Az érdekképviseletek
tanácskozási joggal szakértőt
delegálhatnak a Dunaferr Rt.
privatizációs pályázatát értékelő
bizottságba - jelentették be
Dunaújvárosban, az APV Rt. és
az érdekképviseletek egyeztető
tanácskozását követően.
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A vandáloknak még mindig kedvelt célpontja a nyilvános készülék

Demszky
csodálkozik

Megtépázott telefonfülkék
A mobiltelefonok terjedésével
2003-ig minden évben csökkent
a nyilvános telefonok forgalma.
Aktívak viszont a rongálok: telefirkálják vagy összetörik a fülkeablakokat, leszaggatják a vezetékeket, meggyújtják a telefonkönyvet.
A nyilvános telefonkészülékek
forgalma csökken, a rongálok pedig havonta több százezer forintos kárt okoznak az üzemeltető
Invitel (a közelmúltban még
V-fon) Rt.-nek. A cég pontos
számadatokat sem a fülkék forgalmára, sem a kárértékre nem
adott, viszont a nagyságrendek
és arányok is jelzik a folyamatokat.
A törvény előírja, hogy minden
500 lakosra egy nyilvános telefonnak kell jutnia: a megyében
minden település hálózata megfelel ennek a követelménynek.
Sőt: a 165 ezres lélekszámú Szegeden túl is teljesítette a normát
az Invitel: a megyeszékhelyen
547 utcai, vagy intézményekben,

CSÖKKENŐ
A FORGALOM
Csongrád megyében összesen
1179 nyilvános készülék van,
közülük 757 érmével 422 telefonkártyával működik. Forgalmuk az utóbbi években folyamatosan fogyott: 1999-hez
viszonyítva minden évben 10
százalékkal csökkent a nyilvános készülékről telefonálók
száma. A visszaesés idén
megállt.

Ezt a készüléket sem kímélték a graffitisek.

munka- és szórakozóhelyeken
fölszerelt készülék működik.
Fülkéből természetesen kevesebb van, hiszen sok telefonos
utcai házikóban két (általában
egy érmés és egy kártyás) készülék is van. A megyében összesen
907 nyilvános fülke üzemel,
csaknem egyharmadukat (342
darabot) Szegeden szerelték föl.
A mobiltelefonok rohamos terjedésével arányosan - egyes adatok szerint a lakosság „lefedettsége" megközelíti a kétharmadot

Fotó: SchmiJt

Andrea

- csökkent az utcai fülkék forgalma.
N e m csillapodik viszont a vandálok érdeklődése a fülkék és készülékek iránt. Csongrád megyében havonta átlagosan félszáz
fülkcablakot törnek össze (az
üvegek darabja 5-10 ezer forint),
és 20-25 készülékben okoznak
átlag 10 ezer forintos kárt. Ehhez
jön még a graffitisek „munkája":
akadnak fülkék, amelyeknek
üvegfalát sűrűn telefirkálták kézjegyükkel az alkoholos filctolla-

kat forgatók. A lemosás drága,
különösen akkor, ha festett felületről kell eltávolítani a firkát,
mert ekkor a festék is lejön; ráadásul a graffitisek gyorsan újraalkotják műveiket.
Pénzért már ritkábban törik
össze az érmés készülékeket,
mint korábban. A fosztogatók és
vandálok közül többen tudnak
már a nyilvános fülkéket védő riasztórendszerről, amely a rendőrségen megmutatja, hogy éppen
mely készüléket érte támadás. A
gyorsan a helyszínre érkező
rendőrök már több rongálót tetten értek és előállítottak.
A fülkék rendben tartását a közelmúltban új alvállalkozóra bízta az Invitel (föltehetőleg elégedetlenek lehettek az előd munkájával). Havonta egyszer, a Belvárosban kétszer takarítják a fülkéket, kivéve, ha a „tisztelt" ügyfél n e m rendeltetésszerű használata miatt sürgősen szükségessé
válik a tisztítás. Az utóbbi alkalmak sem ritkák: a szegedi Roosevelt tér sarkán a napokban gyújtottak föl egy fülkét, de az is előfordult már, hogy valaki illemhelyként is igénybe vette a bódét.
De nemcsak a fülkében halmozódó szemét rontja a szolgáltatóról alkotott képet, hanem a csipkésre tépett telefonkönyv is. Az
Invitelnek viszont egy korábbi
rendelkezés értelmében
már
nem is lenne kötelessége kifüggeszteni a regisztert, mégis megteszik, a telefonálók érdekében.
A karbantartásba a megszaggatott könyvek pótlása is beletartozik, ezenfelül félévente minden
fülkében kicserélik a telefonszámok jegyzékét.

BAKOS ANDRÁS
Tanulságos Demszky-interjút
sugárzott a napokban a Kossuth
rádió; a műsor vezetője kétszer is hangsúlyozta, komoly, drámai
hangon, hogy vágatlanul adják a beszélgetést. Budapest főpolgármestere arról beszélt, hogy a kormány ellehetetleníti a főváros
önkormányzatát, ha a jelenlegi költségvetés-tervezetet
fogadtatja
el a parlamenttel. Csődbe juthat Budapest, ha nem kapja meg azt
a pénzt, amire szüksége van, ez pedig nem fordulhat elő. Azért
volt érdekes ez a monológ, mert Demszky Gábor arra csodálkozott rá, amit a kilencvenes évek közepe óta környékünkön
nagyon sok kistelepülés önkormányzatának
polgármestere
megtapasztalt, és megél azóta is: tényleg csorbul az
önkormányzatiság,
ha a helyhatóság első körben kevesebb pénzt kap az államtól,
mint amennyire az intézményeinek
működtetéséhez
szüksége
van. Megalázó, hogy kunyerálnia kell - lásd önhikis pályázatok!
-, miközben ugyanez az állam újabb és újabb föladatokat ad neki, s nem biztosítja a közszférában végrehajtott fizetésemelés fedezetét.
A főpolgármestert faggató riporter természetesen
elsősorban
az SZDSZ-es nyulat szerette volna kiugratni a bokorból. És,
persze, valóban érdekes az, hogy a szabad demokraták
koalíciós partnere annak idején a „Több pénzt az embereknek,
több
pénzt az önkormányzatoknak!"
jelmondattal
a
zászlaján
nyert, s épp most derül ki, hogy a választási ígéret
komolyan
veendő-e, vagy csupán egy üzemszerűen
működő, ha úgy tetszik, szabad piaci versenyben induló párt profin
kidolgozott
marketingstratégiájának
egyik eleme, azaz eszköze. Ám a kérdés arról szólt, Demszky minek tekinti magát inkább, főpolgármesternek vagy az SZDSZ egyik meghatározó
politikusának,
és miként fordulhat elő az, hogy közösen tiltakozik a tervezett
költségvetés ellen a fideszes kaposvári polgármesterrel,
Szita
Károllyal és más, jobboldali illetőségű városvezetőkkel.
Bár mifelénk az ilyen természetű önkormányzati
összefogás nem ritka, mint kiderült, ezt a közős föllépést a főpolgármester is különleges pillanatnak tartja. Hozzátette,
azért „megvannak az
eszközei" a fővárosnak arra, hogy tiltakozzon. Hiszen már elkészült az az alternatív javaslat, amely a BKV több járatának
megszüntetését
helyezi kilátásba, ha nem jut több pénz, s az a
fölháborodás, amely ezt, illetve a metróberuházás
elmaradását
kísérné, nyilván elgondolkodtatja a honatyákat...
Ezen a ponton aztán a hallgató kezdett el csodálkozni.
Azon,
hogy a közös gondok mellett micsoda különbségek és távolságok
vannak ebben a könnyes zsebkendőnyi
országban.

NY. P.

Több mint egymilliárdot kértek a megye települései

Kétszer gyalázták meg a szentesi keresztet

Megtalálták a tetteseket A tetemes forráshiány
és a Mónika-fillérek

Fiatalok két külön csoportja
rongálta meg azt a szentesi fakeresztet, melyet az erőszak áldozatainak emléket állító kápolna helyén állított a Lakos
József Baráti Társaság.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint arról beszámoltunk: a
szentesi Somogyi és Daru utca
találkozásában felállított fakeresztet eltörték, majd összefirkálták. A Szentesi Rendőrkapitányságon még szeptember indult eljárás ismeretlen személyek ellen. A nyomozással a
rendőrség látókörébe került egy
9 fős, fiatalokból álló társaság,
amely azon a bizonyos napon a

feszület közelében gyűlt össze tudtuk meg M. Toronykőy Márta rendőr hadnagytól, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. A rendőrség adatai alapján feltételezi: a
csoport egyik fiú tagja egy másiknak fölvetette, hogy „Mi lenne, ha ezt innen eltávolítanánk?" Az ötletet a fiú a „felbujtás" hatására meg is valósította. Az így eltört keresztet a
provokáló fiatal a Sátán szó ráírását követően megfordítva a
helyszínen földbe szúrta. A
nyomozás megállapította, hogy
a fiatalok cselekedetét n e m vezérelte sem politikai, sem pedig
a keresztet felállító baráti társaság elleni tudatos és ellenséges

hozzáállás. A két fiatal ellen az
eljárás garázdaság bűncselekmény elkövetése megalapozott
gyanúja miatt van folyamatban
a Szentesi Rendőrkapitányságon.
Mint ismeretes, ez a kereszt az
említett esetet megelőzően szeptember közepén - célpontja
volt már egy jellegében hasonló
cselekedetnek. Akkor egy nyomdafestéket nem tűrő szöveg került föl rá. A rendőrség megállapította, hogy ebben az esetben
két gyermekkorú volt a firkáló.
Tekintettel korukra, nem indult
eljárás ellenük, mivel a kereszt
nem sérült meg maradandóan.
A rendőrség a két eset közt öszszefüggést nem talált.

Csongrád megyéből is csatlakoznak a budapesti demonstrálókhoz

Tiltakoznak az orvosok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az orvosok egyelőre csak figyelemfelkeltésre készülnek.

Illusztráció: Miskolczi

Róbert

Demonstrációra készül a Magyar Orvosi Kamara
(MOK) és az Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.
(EDDSZ). Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium elé október 9-én délutánra
tervezett demonstráció célja, hogy a kormányt
kényszerítsék az érdekvédelmi szervezetekkel
közös tárgyalásra a béremelésekről és a jogállási
törvényről.
A tervezett megmozdulással kapcsolatosan október 2-án kaptak körlevelet a helyi orvosi kamarák a
MOK elnökétől, Éger Istvántól.
A Csongrád megyei orvosi kamara elnöke,
Hajnal Ferenc úgy nyilatkozott: egy-két napon
belül aláírják a MOK és az EDDSZ vezetősége
között született megállapodás mintájára a megyei kamara és a megyei szakszervezet együttműködési megállapodását. Ezt követően teszik
közzé felhívásukat, hogy a dolgozókcsatlakozzanak az egészségügyiek budapesti demonstrációjához.
Az EDDSZ Csongrád megyei elnöke, Tímár Péter
annyit mondott: mozgósítják tagságukat a demonstráción való részvételre.

Szentes, Csongrád és M a k ó önkormányzatának is takarékoskodnia kell - igaz, nem egyformán - ahhoz, hogy a forráshiányos költségvetés ellenére működjön minden intézmény. Kiderült: nem az önkormányzatok pályázatírói a hibásak amiatt, hogy egyik város sem kapott az önhiki alapjából.
A hatvan Csongrád megyei helyhatóság közül az idén, az első félévben negyvenhat pályázott a
forráshiányos önkormányzatok
számára fönntartott alapra. A
városok, községek összesen 1
milliárd 145 millió 147 ezer forintot igényeltek volna, de ez az
összeg az egyeztetések, szűrők
után 567 millió 708 ezer forintra
olvadt. Nyolc önkormányzatot
a Pénzügyminisztérium végül
nem talált forráshiányosnak - áll
abban a tájékoztatóban, amely a
Magyar Államkincstár Csongrád
Megyei Területi Igazgatóságának
munkájáról szól. Az igazgatóság
vezetője, Siket Judit igazgató a
megyei közgyűlés legutóbbi ülésén számolt be a nemrégen még
TÁH-nak nevezett intézmény
tevékenységéről. Azt mondta,
valóban jó kapcsolatokat ápolnak a helyi önkormányzatokkal,
amit jelez az is, hogy előfordulhatott volna elvileg konfliktus az
igazgatóság ellenőrző funkciója
miatt, de eddig mindegyik önkormányzatnál figyelembe vették kérésüket, javaslataikat. Az
ülésen Vincze László országgyűlési és megyei képviselő megkérdezte, vajon mi miatt alakult
úgy, hogy Csongrád, Makó és
Szentes önkormányzata is hiába
pályázott, egyik helyhatóság sem
nyert támogatást forráshiánya
enyhítésére az önhiki révén. Vajon az önkormányzatok hibáztak
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ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEK,

- igények és támogatások
Év

Település/db

1999

42

1 7 2 5 365

739 4 7 1

2000

43

1 404 768

582 934

2001

43

1 570380

808 858

2002

42

1 431 524

786 127

2003
1. f é l é v

46

1145147

567 708
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a pályázat elkészítésekor? A képviselő és az igazgatónő párbeszédéből kiderült: nem az önkormányzatok hibáztak, és nem is
az igazgatóság, amely támogató
javaslattal küldte tovább a pályázatokat. Az történt, hogy módosították az önhikis pályázat feltételeit, de erről elfelejtették értesíteni az igazgatóságot és az
önkormányzatokat.
Szentes
önkormányzata
mint megtudtuk - mintegy kétszázötvenmilliós forráshiányt állapított meg. Félegyháziné Somogyi Éva, a szentesi testület
pénzügyi bizottságának elnöke
azt mondta kérdésünkre, az önkormányzat kapott „néhány millió forintot" a Belügyminisztériumtól, utólag, a fönnmaradó
összeget azonban ki kell gazdálkodnia. Ezért eldöntötték: a tartalékban maradt összegek fölhasználására mindenütt terv készül. A város ismét beadta a pályázatát. Csongrád önkormányzata is kapott az önkormányzati
szlengben „Mónika-filléreknek"
nevezett belügyminiszteri alapból 6 millió forintot, ez azonban

-

- J

n e m fedezte a forráshiányt, ami
96 millió forint. Redő Tamás polgármestertől megtudtuk, van remény arra, hogy további összeget
nyerjenek, mert ismét föltöltötték a belügyminiszter alapját. E
következő összegtől függ, menynyi működési hitelt kell fölvennie a városi önkormányzatnak.
Makóra 30 millió forint gurult a
Mónika-fillérekből. Bánfi Margit
jegyző kérdésünkre elmondta, jelenleg is van 30 millió 872 ezer
forintos forráshiányuk, ami a
második félévre értendő.
Gazdag János, a megyei közgyűlés pénzügyi bizottságának
makói elnöke azt mondta, nem
sportszerű, hogy a fideszesek az
elutasított önhikis pályázatok
miatt az MSZP-t bántják, mivel
azt a szoftvert, amely, úgymond,
leegyszerűsítette a minisztériumban a pályázatot elbírálók
munkáját, az előző kormány idején állították be. Épp e gépies
döntési mechanizmus miatt teremtették meg a Belügyminisztériumban a Mónika-fillérek
alapját.
B. A.

4
KÖRKÉP
ALGYÓ. Az Összefogás a
könyvtárakért programsorozat
keretében könyvtári hetet
tartanak az algyői bibliotékában
(Kastélykert utca 63.). Ma este 6
órától Bcrecz András
mesemondó és népdalénekes
várja a legkisebbeket, illetve
szüleiket.
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Könyvtárosok
konferenciája

Az Operaház megvásárolja a sikeres szegedi produkciók díszleteit

Eladták a Vérnászt

MUNKATÁRSUNKTÓL

A 120 éves szegedi Somogyi-könyvtárban tartották tegnap
az Összefogás a könyvtárakért
mozgalom nyitó konferenciáját
Tudásalapú társadalom - esélyegyenlőség - könyvtár címmel.
Megnyitó beszédében Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke hangsúlyozta,
alapvető kérdés, hogy a könyvtárosszakma mennyire képes megfelelni az új kihívásoknak. Frank
József, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke arra hívta fel
a figyelmet, hogy könyvtár nélkül
nincs tudás, így esélyegyenlőség
és felemelkedés sem. Pászti Ágnes, a szegedi önkormányzat humánpolitikai tanácsnoka azt

BALÁSTYA. A művelődési
házban csütörtökön 10 és 15 óra
között vöröskeresztes vásárt
szerveznek. Használt, de még jó
állapotban levő ruhákat várnak a
vásárra. A rászorulók között
szétosztják a behozott
ruhaneműt. Az adakozáson
kívül
babaruhabörzét is tartanak. Az
anyukák csemeték jó állapotú,
tiszta kinőtt ruháit cserélhetik
el, illetve bizományba is
otthagyhatják, valamint olcsón
vásárolhatnak más ruhákat.
BORDÁNY. A Bordányiak
Továbbtanulásáért
Közalapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdetett a
kedvezőtlen anyagi
körülmények között élő, középés felsőoktatásban tanuló helyi
fiatalok támogatására. Azok
kaphatnak segítséget, akinek a
havi jövedelme, illetve a
családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, vagyis 21
ezer 800 forintot. A megítélésnél
az is számít, hogy a tanuló előző
két félévi tanulmányi
eredményének átlaga elérje vagy
meghaladja a jót. A támogatás
havi összege az öregkori nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének 5-20 százaléka lehet,
de a tanuló egyszeri támogatást
is kaphat, de annak mértéke
nem lehet kevesebb 10 ezer
forintnál. Abordányi
polgármesteri hivatalban
október 15-éig adhatják le
pályázatukat a fiatalok.
DESZK. Az Irodalmi Kávéház
következő előadása csütörtökön
lesz a faluházban. Az őszi
megyei könyvhetek keretén belül
este 7 órától egy ismeretlen XIX.
századi drámát, a 140 év
késéssel kiadott József császár
című tragédiát mutatják be. Az
est vendége Bcnc Kálmán.
DOMASZEK. Az önkormányzat
támogatásával széles sávú
internet- és helyi hálózat
kiépítése indult a községben.
Ennek köszönhetően folyamatos
lesz az intcrnctcléiés, nem lesz
szükség telefonra, illetve
kábelhálózatra, az adott
hálózaton belül pedig nem
számlálják az egymás közötti
forgalmat.
MÓRAHALOM. A városban
1992 februárjában tizenkét fővel
alakult meg a polgárőrség.
Jelenleg már huszonnyolcan
teljesítenek szolgálatot. Az
egyesület egy Lada Nivával, egy
autóba telepített rádióval,
valamint három kézi rádióval
rendelkezik. A településhez igen
kiterjedt tanyavilág kapcsolódik,
ezért a tavaszi munkáktól az őszi
betakarításig fokozottan
járőröznek a polgárörök.
Emellett számos rendezvényen
segítik a rendőrséget a rend
biztosításában, valamint a
határőrökkel már illegális
bevándorlókat is elfogtak, illetve
lefüleltek parkrongálókat is.
Családi rendezvényeken is
vállalnak figyelőszolgálatot,
valamint egy-egy nagyobb
építkezés területén is vigyáznak
az anyagi javakra.
BORDÁNY. Új fogorvosi rendelő
várja a bordányiakat. A Honvéd
és Dudás utca sarkán lévő
épületben korszerű várótermet
és rendelőt alakítottak ki. A
betegek a nyitás napjától
telefonon is bejelentkezhetnek
kezelésre. A helyiek különféle
fogproblémáikkal a
62/288-256-os telefonszámot
hívhatják.

hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés, hogy a mozgalom nyitó konferenciájának a 120 éves szegedi
Somogyi-könyvtár adhat otthont.
A rendezvény résztvevői délelőtt folyamán előadásokat hallgathattak meg. Prazsák Gergő
szociológus, a hírközlési minisztérium munkatársa az információs társadalomról, Koncz Erika
közgyűjteményi és közművelődési helyettes államtitkár a kulturális tárca stratégiájáról tartott
előadást. A Nemzeti civil alapprogramról Bódi György, a Miniszterelnöki Hivatal civil kapcsolatok főosztályának vezetője
számolt be, a Somogyi-könyvtár
120 évéről pedig Szőkefalvi-Nagy
Erzsébet igazgató tájékoztatta a
jelenlévőket.

Cikkünk nyomán a rendőrség nyomoz a tettes után

A Thrandotról is folynak tárgyalások.
Szegcdi díszletben és jelmezekben, saját bemutatóként tűzte műsorra nemrégiben a Magyar
Állami Operaház a Vérnászt. Egyre gyakoribb az
ilyen együttműködés, amely mindkét fél számára
előnyösnek látszik.
A színházi produkciók költségvetésének tetemes részét a díszlet és a jclmczkollckció viszi el, ezért régóta szorgalmazzák a szakemberek, hogy - különösen
a drágán kiállítható operák esetében - több teátrum
is használjon fel egy-egy színpadképet. Az elmúlt
években több példa is akadt arra, hogy a legsikeresebb szegedi előadások az ország legnagyobb költségvetésű színházában, a Magyar Állami Operaházban
keltek új életre. Kerényi Miklós Gábor itteni produkciói, A bolygó hollandi és a Pillangókisasszony, valamint Kovalik Balázs Turandotja is sikerrel beépült az
Andrássy úti dalszínház repertoárjába.
Néhány napja nagy sikerrel mutatták be Budapesten a Vérnászt, ami a véletlenek összejátszása
folytán csak néhány előadást ért meg Szegeden.
Szokolay Sándor operájának nemcsak a díszletét és
a jelmezeit, hanem a szereplőgárda nagy részét Réti Attilát, Vajda /úliát, Rálik Szilviát, Vadász Dánielt, Kovács Annamáriát - is átvette az Operaház.
Ennek ellenére a sajtó egy része úgy számolt be a
premierről, mintha eredeti bemutató lett volna.

Fotó: Miskolczi

- Kölcsönösen előnyös az együttműködésünk az
Operaházzal - mondja Kocsis lózsef, a Szegedi
Nemzeti Színház műszaki igazgatója. - A Vérnász
nálunk nem vált repertoárdarabbá, ezért azt gondolom, jó üzletet kötöttünk, amikor reális áron
eladtuk a díszletét és a jelmezeit. A szabadtéris
Aida például koprodukcióban készült. Az Operaházé a díszlet és a jelmez, nálunk csak kiegészítések vannak, ezért amikor elő akarjuk adni, bérleti
díjat fizetünk érte. Ennek pontos összege üzleti titok, de azt elárulhatom: nagyon megéri. A szegedi
Pillangókisasszony, amely már Japánban is sikert
aratott, először a Cigánybáróért cserébe került Budapestre, jelenleg bérleti díjat fizet érte az Operaház. A bolygó hollandi díszlete már újra itthon
van. A Wagner-operáért cserébe annak idején a
Hoffmann meséit kapta Szeged, míg a Turandotért pedig a pesti Álarcosbál szerepelt a szabadtérin. A Puccini-opera díszletének, jelmezének eladásáról jelenleg is folynak a tárgyalások az Operaházzal.
Kocsis József szerint a két intézmény egymással
kötött megállapodása alapján az eladott vagy bérbe
adott produkciók újbóli műsorra tűzése nem jelent
gondot a szegedi színház számára, csupán előzetes
egyeztetésre van szükség.
H.ZS.

Kilenc jelöltből ketten vállalták el a képviselőséget

Pusztaszeren újra
működik a testület
Folytatás az 1. oldalról

Sági Mihátyné, Bélteki Sándor,
Szűcs Ferenc, Kovács Andrásné és
Gyapjasné Katona Ágnes úgy határozott, feláll képviselői székéből, mondván, nem tud tovább
együtt dolgozni Kertész Lászlóval.
A távozók szerint a polgármester
nem végezte rendesen a munkáját, nem tartózkodott a hivatalában és zárt ülésekről szivárogtatott ki információt. A lemondott
képviselők szerint Kertész azért
sem látta már el megfelelően a feladatát, mert többször is betegeskedett az utóbbi időben. A távozók nem tartották például alkalmasnak a falu első emberét a közösségi házzal kapcsolatos munkálatok végigvitelérc. Az éppen
kórházban tartózkodó polgármester akkor elmondta lapunknak:
ötvenmillió forintból tervezték
felépíteni a házat, ám ő kérte a
testületet, hogy az önérő mellett
pályázzanak még pénzre.
A szeptember U-i ülésen Sági
Mihályné alpolgármester Kertész
László távollétében kezdeményezte a testület lemondását, feloszlatását, ám az nem járt eredménnyel. Ezután állt fel az öt
képviselő. Hatodik társuk, Tóth
Tamás az ülés másnapján írásban nyújtotta be lemondását. Ha
a tíztagú testületből hatan a feloszlatás mellett voksoltak volna,
akkor automatikusan megszűnik
az önkormányzat, s új, időközi
választásokat írnak ki a településen. Jóllehet a polgármesterrel
együtt csak négyen maradtak a
testületben, mivel nem született

Róbert

meg a fenti határozat, nem kellett időközi választásokat kiírni.
Zsótérné Makra Ibolya jegyző korábban elmondta, hogy a 2002-es
választási listán szereplő jelöltek
foglalják majd el az üresen maradt képviselői székeket. A jelölteket helyezési sorrendjük alapján a helyi választási bizottság
nyilatkoztatta arról, hogy vállalják-e a képviselőséget. Szász Gergely, a helyi választási bizottság
elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kilenc jelöltből ketten
vállalták a testületi tagságot, a
14. helyezett Kordás János és a
15. helyezett Csorba István. Kérdésünkre, szerinte miért nem
vállalták el többen a képviselőséget, az elnök azt válaszolta, nem
tudja, majd hozzátette: nem kellett indokolniuk döntésüket. Kertész László, aki szeptember 22-én
újra munkába állt, érdeklődésünkre elmondta, nem lepődött
meg az eredményen, mivel ismeri a jelölteket. O úgy számolt,
hogy a kilencből hárman vagy négyen vállalják el a képviselőséget.
- Bízom abban, hogy hosszú távon működőképes és eredményes
lesz az önkormányzat, s be tudjuk bizonyítani hatan, hogy roszszul döntöttek azok, akik lemondtak - hangsúlyozta a polgármester. A jegyzőtől megtudtuk: ha csak egy jelölt vállalta volna el a képviselőséget, akkor a
törvény értelmében az öt képviselői helyre időközi választásokat
kellett volna kiírni. A testület két
új tagja azóta már letette a képviselői esküt.
SZABÓ C. SZILÁRD

Keresik a szegedi
parkolóőr támadóját
Bár a megvert parkolóőr nem
tett feljelentést, a rendőrségeijárást indított ismeretlen tettes ellen.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Rendőrkapitányság hivatalból közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást
indított Ismeretlen tettes ellen tájékoztatta lapunkat M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőrség a lapunkban megjelentek után
döntött a nyomozás elrendeléséről, hiszen korábban senki nem
értesítette őket a brutális akcióról.
Mint azt tegnap megírtuk, egy

még ismeretlen férfi megtámadott egy munkáját végző parkolóőrt Szegeden, a Belvárosban.
Az őr éppen egy szabálytalanul
parkoló gépkocsi adatait rögzítette, amikor valaki belerúgott a
szeme előtt lévő kamerába. A
parkolóőrt sérülésekkel szállították kórházba.
A bántalmazott férfi a történtek után felmondott a Szegedi
Parkolási Kft.-nél. Lapunknak
úgy nyilatkozott, nem akar feljelentést tenni, ugyanakkor azt is
elárulta, hogy az elkövető a kórházig követte, ahol arra „kérte",
ne jelentse fel. A férfi attól tart,
nyilván máshol is megtalálnák.
A parkolóőr a fentiek miatt azt is
kérte, nevét ne írjuk le.

Csalót keres
a rendőrség
Csalás miatt keresi a Szegedi
Rendőrkapitányság mórahalmi
rendőrőrse a zsombói T. Andrást.
A fiatalember nem létező ccgek
nevében kinált reklámszerződést
különböző egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak. A
férfi vagy saját nevét használta,
vagy pedig Gál, illetve Gát Attilaként írta alá a szerződéseket. A
rendőrség kéri, a sértettek jelentkezzenek a 62/281-180-as, vagy
pedig a 107-es hívószámon.

Prakolóőrök, m u n k a közben.

Illusztráció: Miskolczi

Róbert

A biciklik kilencven százalékán n em volt világítás

Algyőn a szigorú bírság helyett
lámpát kaptak ajándékba
Első és hátsó lámpát ajándékozott az Algyői
Faluvédő Egyesület a rendőrök által

megállí-

t o t t kerékpárosoknak. Az akció során megszemlélt biciklik kilencven százalékán nem
volt világítás.
„Lássál mán!" - kiáltotta péntek este Algyőn, a
Kosárfonó és a Vásárhelyi utca kereszteződésében
kivilágítatlanul kerekező, kanyarodó bácsi a
szembejövő autó felé. A kocsi ugyanis csak az
utolsó pillanatban állt meg előtte. Mindez két
rendőr és az Algyői Faluvédő Egyesület tagjainak
szeme láttára történt. A közös akciót épp a kerékpárosok biztonsága érdekében szervezték. Előbb a
Téglás és a Géza utca kereszteződésében állították le a bicikliseket, majd a Vásárhelyi utca következett. A rendőrök - Jaksa Zoltán törzszászlós és
Csőri fózsef őrmester - elmondták, pontosan
mennyibe kerül a nagy áruházláncokban az első
és a hátsó világítás, azt is, mekkora bírságot szabhatnának ki a lámpák hiánya miatt. Az egyesület
tagjai - Bai István és Tóth Gábor - pedig fölszerelték a lámpákat a biciklikre. A többség megkö-

szönte az ajándékot, egy fiatalember gúnyosan
mosolyogva megkérdezte, vajon a KRESZ szerint
szabályos-e ez a fajta villogó, egy idős bácsi pedig
az út közepén tolva a kerékpárját, azzal hárított,
hogy ő nagyon jól tudja, mi a szabály, mert 1953
óta hivatásos sofőr. A közeli presszó forgalma
megnőtt, mert akik a Téglás utcán érkezve meglátták a rendőröket, oda fordultak be és a kerthelyiségből figyelték a fejleményeket. Amikor kiderült, a rendőrök nem büntetnek és ajándék is jár,
több fiatal is elbiciklizett, tüntetőleg lassan, a
rendőrök előtt.
Jaksa törzszászlós azt mondta, a kerékpárosokat
ért balesetek miatt folyamatosan ellenőrzik a bicikliseket Algyőn, és nagyon elszomorítóak a tapasztalatok. A faluban használt kerékpárok kilencven
százalékán nincs, vagy nem működik a világítás. A
maradék tíz százalékkal az a baj, hogy sokan csak
akkor kapcsolják be a lámpát, amikor meglátják a
rendőrautót. Az akció föltűnést keltett a faluban,
igaz, ha minden lámpa nélküli biciklit az egyesületnek kellene fölszerelnie, hamar tönkremenne.
B. A.
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A Fidesz szegedi szervezete tegnap emlékezett meg az aradi vértanúkról

A cipőgyár tartozott, a vizet a lakóknál is elzárták

Ot napig csupán
hörögtek a csapok
Folytatás az 1. oldalról

Mára már csak két lakásban élnek - az egyikben egy idős
hölgy, a másikban egy öttagú
család - , ók voltak a kárvallottjai a múlt heti cipőgyári vízelzárásnak. A panaszosok még az
ANTSZ városi intézetének is írtak levelet, kérve, hogy határozatban kötelezzék a vízmű rt.-t
a szolgáltatás helyreállítására.
Hunyady Ildikó városi tiszti főorvos azt közölte lapunkkal,
mire utánajártak a problémának, kiderült a félreértés és
megtudták: a szolgáltató egy
október 3-ai jegyzökönyvet aláírva, visszakapcsolta a vizet.
Hozzátette: ma már a tisztiorvosi szolgálatnak nem kell áldását adnia a vízkorlátozáshoz, a
vízműnek csak be kell jelenteni
az akciót a szakhatóságnak. Ráadásul az ÁNTSZ-nek sincs tu-

Ünnepség, a maga idejében

domása arról, hogy a cipőgyárban lakások találhatók.
A Szegedi Vízmű Rt. értékesítési osztályvezetője, Bóka József
is döbbenten értesült arról, hogy
a cipógyári vízvezeték lezárásának ártatlan emberek estek áldozatául. Mint mondotta, szeptember közepén értesítették a cipőgyár vezetését arról, hogy
amennyiben nem rendezik közel
700 ezer forintos tartozásukat,
30-án elzárják a vizet. Mivel a
cég részéről a füle botját sem
mozdította senki, ez meg is történt. Ezt követően telefonáltak
és írtak a lakók, majd a tulajdonosok október l-jén váratlanul
rendezték a számlát. A Szegedi
Vízmű Rt. a rendet pénteken állította helyre. A vezető közölte:
amennyiben a Mary mégsem fizet, megoldották volna, hogy a
lakókvízhez jussanak.
F.K.

Mentelmi jogról döntött a parlament

Barthát kiadták,
Baloghot nem
Folytatás az 1. oldalról

Amint azt korábban megírtuk,
Bartha László volt polgármestert
két ügyben akarja meghallgatni a
Központi Ügyészségi Nyomozó
Hivatal: polgármestersége idején
jogosulatlanul felvett nyelvpótléka, illetve „áron alul" megvásárolt korábbi szolgálati autója
miatt.
A másik szegedi politikus, az
MDF-es Balogh László kiadását
rágalmazás miatt kérték. A képviselő az úgynevezett ügynökbotrány idején azzal vádolt meg
egy volt szabad demokrata politikust, hogy a Belügyminisztérium archívumából dokumentu-

mokat vitt magával. Balogh
László annak idején lapunknak
ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: egy parlamenti bizottsági ülésen elhangzott kijelentését a jelenlegi belügyminiszter
neki címzett leveléből idézte. A
belügyi tárca vezetője, Lampert
Mónika az említett levélben ót
mint a jelenlegi miniszterelnök
ügynökmúltját vizsgáló testület
elnökét tájékoztatta arról, hogy
ki lépett be és ki vitt magával
dokumentumokat a minisztérium archívumából. - Én csak ezt
mondtam el egy parlamenti bizottsági ülésen - hangsúlyozta
lapunknak nyilatkozva Balogh
László.

Bűnüldözés, közösen
Együttműködési megállapodást
írt alá Békéscsabán Csongrád és
Békés megye, valamint Arad és
Temes megye rendőrfőkapitánya
a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem
elleni munka összehangolása érdekében. Cél, hogy Magyarország

és Románia közötti határ ne akadályozza a bűncselekmények felderítését. A megállapodást Lukács Jónás Csongrád megye, Kurucz Ferenc Békés megye főkapitánya, valamint Gudiu Nicolae
Arad és Andreas M. Dorel Temes
megye főkapitánya írta alá.

A tizenhárom aradi vértanúról
tegnap délután emlékezett
meg a Fidesz-MPSZ szegedi
szervezete. Rákos TiJior elnök
szerint október hatodikát október hatodikán kell ünnepelni, ezért nem vettek részt vasárnap a központi rendezvényen.
Nemzetiszínű zászlók és mécsesek lángjai lobogtak tegnap kora
este a szegedi Aradi vértanúk terén. A Fidesz-MPSZ szegedi
szervezete emlékezett az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom mártírra.
- Október hatodika a magyar
nemzet gyásznapja, az aradi vértanúk emléknapja - mondta beszédében Rákos Tibor, a Fidesz
szegedi csoportjának elnöke. Ha
mind a mai napig gyásznapként
szerepel a naptárakban október
6-a, elég lenne egy szál gyertyával, virággal, illetve néma főhajtással emlékezni. - Nem maradhatunk némák, mivel nem a feledést és az ellentétek éleződését
akarjuk szolgálni - jelentette ki
az elnök.
A magyar szabadság kivívása
nem csupán a magyar nép ügye
volt. Számos nemzet katonái németek, szlávok, örmények és
románok - haltak meg a csatákban. A szabadságharc elvesztésében az is közrejátszott, hogy nem
helyesen kezelték a nemzetiségi
politika kérdését. Az aradi vértanúk ugyanis nemcsak a magyarok, hanem az összes közép-európai nép szabadságáért harcoltak.
Az emlékezés mellett az aradi
Szabadság-szobor visszaállítá-

Október hatodikáról az ünnep napján emlékezett meg a Fidesz.
sáért folytatott küzdelemmel is
szolidaritást vállaltak a tegnapi
ünneplők. - A román kormány
tíz éve hiteget a szobor újra felavatásával. Emeljük fel a hangunkat, hogy ne csak a magyar
nemzet bűneit, de az érdemeit
is vegyék számításba román
szomszédaink.
Követeljük,
hogy a szobor álljon újra és jelképezze a szabadságot - hangsúlyozta ünnepi beszédében Rá-

kos Tibor elnök, országgyűlési
képviselő.
•
A Fidesz-MPSZ szegedi csoportja nem képviseltette magát a
megyeszékhelyen október 5-én
rendezett városi ünnepségen,
amin Hiller István kulturális miniszter is részt vett. A távolmaradásuk okairól Rákos Tibor azt
mondta: - Október hatodikát október hatodikán kell ünnepelni.

Vita - gyilkossági kísérlettel
Balhés gyereknek ismerik a helyiek a 35 éves
szatymazi R Györgyöt, akit a napokban szúrt
szíven egy sándorfalvi férfi. A késelő ellen emberölési kísérlet miatt indult büntetőeljárás.
Záróra volt a szatymazi, Hunyadi utcai Oázis kocsmában, amikor a sándorfalvi Sz. László elindult hazafelé. Kerékpárját kívülről láncolta a kerítéshez.
Éppen a táskáját tette be a csomagtartóba, amikor
kismotoron két szatymazi férfi érkezett az ivó elé.
A férfiak összevesztek valamin. Nem lehet kizárni,
hogy már korábban összeszólalkoztak egy másik
kocsmában, s itt próbálták tisztázni a nézeteltérést. Ennek az lett a vége, hogy a két szatymazi
megverte a 35 esztendős sándorfalvi férfit. A két
verekedő, mint aki jól végezte dolgát, betért a kocsmába, hogy egy pohár itallal öblítse le a győzelmet.
- Adjátok vissza a telefonomat! Miért vertetek

meg? Nem is ismerlek benneteket! - kiabálta Sz.
László, mire a szatymaziak visszamentek az utcára a
sértetthez: Ekkor a pultos sietett Sz. segítségére, szét
akarta választani őket, de ez nem sikerült. A helyi P.
György és Sz. László tovább vitáztak.
P. Györgyöt, a későbbi áldozatot egyébként rendkívül „balhés gyereknek" ismerik Szatymazon. Olyan ember, aki még az élő fába is beleköt mondta róla az egyik helybeli.
Ez alkalommal is így történhetett, ám mint az
egyik szemtanú elmondta, P. György valószínűleg
nem vette észre, hogy Sz. Lászlónál kés van.
A rendőrség szerint a 37 éves férfi szíven szúrta vitapartnerét. P. Györgyöt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, állapota azóta stabilizálódott. Sz. Lászlót a rendőrség őrizetbe vette, ellene
emberölési kísérlet miatt indult büntetőeljárás.
A.T.L

Feljelentés híján nem kényszeríthetők kaszálásra a telektulajdonosok

A marostői lakóparkot fölveri a gaztenger
Az újszegedi marostői lakópark eladott telkeinek egy részén még nem kezdődött el az
építkezés, az üres házhelyeket
sok helyütt fölveri a gaz. A tulajdonosok felelősségre vonása
körülményes, a kényszerkaszálást egyelőre nem engedi a
törvény.
Hiába mérgelődtek tavasztól
őszig az épülő marostői lakópark környékén élők az üres és
elhanyagolt telkekről szálló virágpor miatt. Kérték képviselőjük segítségét, panaszos levelet
írtak lapunk Postabontás rovatába, telefonáltak a polgármesteri hivatalba - és tüsszögtek
könnybe lábadt szemmel, ha
erőt vett rajtuk a pollenallergia.
Csak a parlagszezon kifulladása oldotta meg átmenetileg a
gondokat: tavasszal kezdődhet
minden elölről.
- Magánterületen nem tehet
rendet a város. A környezetgazdálkodási kht. kaszálta az
utak széléről a gazt, de az építési telkeken nincs joguk intézkedni - mondta Molnár Gyula,
a városrész önkormányzati

Rend az építkezéseken, gyomtenger az elhanyagolt házhelyeken.
képviselője, aki a terület fejlesztésére szánt
képviselői
alapból rendelte meg a közterületek gyomirtását. Az útpadkák rendbe tétele azonban anynyit számított csak, mint
csepp a tengerben.

Molnár Gyula éppen a hasonló
helyzetek megoldására dolgozta
ki Virág András képviselőtársával
a város és környéke átfogó levegővédelmi programját, amelybe a
véderdők telepítése mellett a parlagfű és más allergiakeltő növé-
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nyek teljes körű irtása is beletartozik. Javaslataik között a gyomos telkek légi földerítése, a tulajdonosok gyors előkerítése is
szerepel.
A marostói lakópark 212 építési telkét csaknem teljes számban

eladta már a budapesti központtal működő Cranium Kft. - tudtuk meg Vaskeba Györgytől, a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája osztályvezetőjétől. A tulajdonosok azonosítása csak a földhivatal adatai alapján lehetséges, az intézkedéshez
azonban az is kell, hogy följelentést tegyenek az elhanyagolt telekgazdája ellen.
- Kényszerkaszálásra egyelőre nincs lehetőségünk. A törvény tervezett módosításában
már szerepel ez a kiegészítés, a
jogszabály elfogadásáig azonban nem sokat tehet a hivatal mondta az osztályvezető.
A lakópark képe most igencsak
vegyes: sok telken gőzerővel alapoznak, rakják a falakat, csavarozzák a fémvázas, könnyűszerkezetes házak elemeit; a munkaterületeken levágták és letaposták a gyomot. Közvetlen szomszédságukban pedig csak a mellmagasságig érő, októberre jórészt
már elszáradt kórók között megbújó gázóra jelzi, hogy a gaztenger helyén is épület áll majd egyszer.
NY. P.

Fotó: Schmidt

Andrea

Nagyon bízom abban, hogy most
már végleg elmúltak azok az
idők, amikor egy-egy miniszter
látogatásához kell igazítani az
ünnepséget.
Aradon is tegnap emlékeztek
meg a vértanúkról és a szegedi fideszesek ehhez igazították rendezvényüket, hiszen így szolidaritásukat fejezték ki a Szabadság-szobor újra felállításával.
K.T.

OLASZ FILMEK SZEGEDEN
A szegedi Olasz Kulturális
Központ és a budapesti Olasz
Kultúrintézet az SZTE Olasz
Tanszékének közreműködésével
Retrospettiva del cinema
Italiano (Visszatekintés az olasz
filmművészetre) címmel 11
estés vetítéssorozatot rendez. Az
első alkalommal, ma 18 órától
Carmine Galloné 1917-ben
készült Malombra című filmjét
vetítik az Olasz Kulturális
Központban (Szeged, Dugonics
tér 2.). A további filmvetítések is
keddenként 18 órától
kezdődnek.
SZINDBÁD NEM HAZA MEGY
Kiss László Szindbád nem haza
megy című új kötetének
bemutatóját ma 17.30-tól a
Somogyi-könyvtár klubjában
tartják. A Tiszatáj Könyvek
sorozatban megjelent regény
szerzőjével Balogh Tamás
beszélget.
JÓTÉKONYSÁG
A GYERMEKEKÉRT
A transzplantáltak
világnapjához kapcsolódva a
Honvédelmi Minisztérium
Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Társasága harmincöt
helyszínen szervez jótékonysági
estet az országban a
szervátültetésre váró gyermekek
megsegítésére. A rendezvények
valamennyi helyszínen október
10-én 19 órakor kezdődnek.
Csongrád megyében Szegeden a
Victor Hugó utca 6. alatt,
Szentesen pedig az Ady Endre út
2. alatt rendezik meg a
jótékonyági estet.
HULLADÉKGYŰJTÉS
A BELVÁROSBAN
Ma délután 5 órakor Szegeden, a
Tömörkény István
gimnáziumban (Tömörkény
utca 1.) a Belváros
hulladékgyűjtési helyzetéről tart
lakossági fórumot Szondi Ildikó
önkormányzati képviselő. A
fórum vendége Szolnoki László,
a Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. műszaki igazgatóhelyettese.
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.l

Ügynökviták tükrében
Több újságban meglepődve olvastam, hogy újra jó téma lett az
ügynökmúlt.
Most a rádió elnökét, Kondor
Katalint támadják a szocialisták
a múltja miatt (erre fogják), mert
évek óta különböző támadásokkal szeretnék eltávolítani a helyéről. Nagyon nagy szálka a szemükben, erősen jobboldali beállítottsága miatt. Becsületesebb
volna, ha ezt az igazságot a szemébe mondva megkérnék, hogy
mondjon le, mert nem tudják tovább elviselni. Ha pedig nemet
mondana kérésükre (ami biztos),
végérvényesen tudomásul ven-

nék és hagynák tovább nyugodtan dolgozni.
Addig ugyanis, amíg az ország
miniszterelnöke titkosszolgálati
múlttal az egész világ előtt képviselheti Magyarországot, kit érdekel, hogy a nála kisebb beosztású
emberek (pl. rádióelnök) mit csináltak 20-30 évvel ezelőtt? A
legtöbb ember a miniszterelnökünkhöz hasonlóan egy „Na és?"
kérdéssel ezt ma már letudja, és
gyomorforgató, kicsinyes politikai támadásnak tartja az eltelt
másfél év ügynökvitái után.
KRIZSÁN PÉTERNÉ,
SZEGED

Újfajta reklámozás
Szerctem Szegedet, bár nem vagyok szegedi, mindig is sokat
gyönyörködtem, pihentem parkjaiban, sétáltam terein. Az utóbbi időben az önkormányzat egyre
több energiát fektet a város köztereinek, utcáinak tisztántartására, csinosítására.
A minap épp a rakparton üldögéltem osztálytársaimmal amikor
egy előttünk elhajtott autóból
több száz szórólapot dobtak ki,
mely beterítette az addig tiszta
rakpartot. Először még fel sem
fogtuk, hogy mi is történt valójá-.
ban, mert olyan gyorsan történt az
egész. Hihetetlen volt látni, hogy
pár perc alatt a rakpartot ellepte a
szemét. Megnéztük a szórólapokat, melyen a Magyarok Világszövetsége hívta fel minden szegedi
figyelmét a kettős állampolgárság
bevezetésére. Ezzel vannak, akik
egyetértenek és vannak, akik
nem. Én csak azzal nem értek
egyet, hogy ezt miért így kell népszerűsíteni. Idegességemben és

dühömben - a rakpartot otthagyva - az Aradi vértanúk tere felé indultam a Kelemen utcán át. Nem
akartam
elhinni.
Megjelent
ugyanaz a kocsi, amelyik a rakpartot beszennyezte és itt is repültek
a lapok, szét az egész utcán. így tehát már a Kelemen utca is szemétben úszott. Ezen feldühödve a legközelebbi villamosra felszálltam
és hazafelé vettem az utat.
Valószínűleg ezenkívül még
sok más helyen is „szórólapoztak" ilyen módon, és én csak két
esettel találkoztam a sok közül.
Kérdezem: ez egy újfajta marketing? Vagy csak gyorsan meg
akartak szabadulni a szórólapoktól? Milyen ember az, aki a környezetével így bánik? Vagy talán
ez az ember még életében nem
járt a Tisza-parton? Hogyan óvjuk így a környezetünket, hogyha
vannak olyan emberek, akik egy
pillanat alatt tönkre tudják tenni
mások kemény munkáját?
KECSKÉS GERGELY, MÓRAHALOM

Miért járok autóval ?
Most, az autómentes napok után
aktuális is ez a kérdés. Az egyik
oka - a kényelem és a magas tömegközlekedési árak mellett talán az, hogy nem teszem ki
magam annak, hogy lopjanak tőlem.
Elmesélném „élményeimet".
Tavalyelőtt többször jártam
kerékpárral a várost, míg egy
napon az én „hibámból" minden mozdíthatót leloptak róla.
Azóta nem járok kerékpárral,
hiszen világítás nélkül a rendőrség büntet meg. Egy évvel
ezelőtt, az akkor még 13 éves

lányom táskájából kilopták a
pénztárcáját iratostul, kártyástul,
kulcsostul.
Legutóbb
(szeptember 25-én 15 óra körül) pedig az l-es villamoson
emelték ki táskájából a pénztárcáját.
A zsúfolt villamoson körbevették nem az idép barnult fiatal
férfiak és nők, majd könnyedén
kiemelték a hátán vitt táskájából
a tárcáját. Könnyű dolguk volt a
tolvajoknak, hiszen hol vigye a
gyerek a 8-10 kg-os iskolatáskáját, ha nem a hátán?
L. K.-NÉ, SZEGED

M

Ü

S0R•

KEDD, 2003. OKTÓBER 7.

Szegedi sporttámogatások
A szegedi sportegyesületek minden évben nagy izgalommal várják a sporttámogatások szétosztását. Teszik ezt annak ellenére,
hogy az összes pénz mennyisége
alapvetően nem változik. Az
„alapvető" változást az jelentené, ha sportra a valódi igények és
lehetőségek szerint költene a város, s nem pedig csak színlelné a
támogatást. A valódi finanszírozás a jelenlegi összeg többszörösét igényelné. Természetesen a
sportra elköltött pénzt, megfelelő összehasonlítást találva - pl. a
kis nyugdíjasok jövedelmét - lehet soknak nevezni. Sőt mint azt
a sportért felelős hivatalnokok
gyakran teszik, az önkormányzat
által nyújtott nagylelkű adománynak is be lehet állítani. A
sport támogatása azonban az önkormányzat és az állam törvényben előírt és erkölcsi kötelessége
is, és minden esetben az adófizetők pénzéből teszik, jelentősen
eltérve a szponzoroktól.
Hosszú évek óta - a városi vezetés politikai beállítottságától
függetlenül - sem az élsport, sem
az utánpótlás-nevelés nem kap
elegendő pénzt. A kiemelt egyesületek éppen azon a szinten
működhetnek, ami közvetlen a
nemzetközi élvonal alatti szintet
biztosítja. Ha csak a vízilabdacsapatot nézzük, egy egész válogatottra való játékos távozott
Szegedről. Ismerve a magyar vízilabda színvonalát, ezeknek a
játékosoknak
a
megtartása
(melyre ebben a hnanszírozási
rendszerben esély sem volt)
nemcsak bajnokság megnyerésének esélyét, de a magas szintű
nemzetközi szereplést is biztosította volna. A város kézilabdacsapata évek óta csak fut a Fotex
után, ami sajnos, teljes mértékben tükrözi a realitásokat.
Az alapozó és főként utánpótlás-nevelő sportágak (úszás, atlétika) támogatása kedvenc ígérete
a sportért felelős városi és kormányzati tisztviselőknek. Az
ezen a területen dolgozó edzők,
vezetők azonban jól tudják, hogy
ez a legkisebb mértékben sem valósul meg. A központi pénzek bizony sosem lépik át Budapest határát, Szegeden pedig a legkisebb
tudatosság nélkül határozzák
meg az erre a célra fordítható támogatások összegét. Könnyen ki
lehetne számolni például, hogy
100 ezer forint támogatás • egy
edző kb. 23 heti bérét tartalmazza,
a
minimálbért
(288
Ft/óra+járulékok) figyelembe véve. Ez azt jelenti, hogy sok városi
egyesület 1 - 3 edző foglalkoztatására kap támogatást, feltéve,
hogy ezt a munkát valaki hajlandó ennyi pénzért elvégezni, és az
egyesületnek semmilyen más kiadása nincs. Az egyesület költségeit azonban nemcsak az edzői

A szegedi sportolók jóval nagyobb anyagi segítséget érdemelnének.

bérek jelentik, hanem sok más
dolog is felmerül, pl. a versenyeztetés költségei (utazás, szállás,
étkezés, nevezési díjak). A város
által adott támogatás több egyesületnél pont elég lenne a nemzeti bajnokságon való egyszeri
részvételre. Jelentős kiadást jelent az adminisztráció is. Ahhoz,
hogy az egyesület a különböző
pályázatokon részt vehessen, a
könyvelést is rendben kell tartani. Ennek kifizetésére önmagában nem lenne elegendő a városi
támogatás összege. Külön gond,
hogy a gazdasági helyzet az országban egyszerre romlik vagy
javul, s a helyi pénzek csökkenésével a központilag elnyerhető
pályázati támogatások is drasztikusan visszaesnek.
A kisebb egyesületek helyiséggel sem rendelkeznek, így a felszereléseiket kegyelemből megtűrt szekrényekben és ládákban
tartják. A városi sportcsarnok
bőségesen rendelkezésre álló helyiségei a sportot egyéb módon
szolgálják. Más (magyar) városokban a sportlétesítmények előcsarnokai a helyi csapatok által
nyert kupákkal és díjakkal vannak tele, míg ez Szegeden senkit
nem érdekel. Valószínűleg nincs
olyan városi alkalmazott (nem
minimálbérrel fizetett) akinek
erre kötelessége lenne gondolni.
Az utánpótlás esetében a támogatások hiánya okozza azt,
hogy a megfelelő anyagi hátérrel
rendelkező szülők gyermekei tehetségüktől függetlenül előnyt
élveznek
a
szegényebbekkel
szemben. A versenyeztetés úgy
működik, mint az utazási iroda:
aki kifizeti a részvételi díjat, utazik, míg a többiek maradnak. A
legelszomorítóbb az, hogy a sze-

Fotó: Gyenes Kálmán

gedi sporttámogatások összege (a
létesítmények fenntartását is figyelembe véve) nem csak a „gazdag" nyugati országokéhoz, hanem más magyar városok áldozatvállalásához képest is kevés.
Pénzt spórolni a város által foglalkoztatott - elvileg a sportért
dolgozó - apparátus működtetésén kellene, s nem a sportegyesületek támogatásán. A szinte teljes egészében a szülők pénzén
működő egyesületek talán kevesebb „törődéssel" is elégedettek
lennének, a profi klubok sem
igénylik az ilyen jellegű támogatást igazán. Azt is javaslom a város vezetőinek, nézzék meg,
hogy egy nyugat-európai sportlétesítményt mennyivel kevesebb
ember üzemeltet (pl. uszodáknál
kirívó a különbség, s nem csak
Szegeden) és ennek ellenére tisztaságban, rendezettségben milyen különbség van.
A lapban megjelenő cikkek
hangulatából számomra nem tűnik úgy, hogy a helyzet ilyen súlyos lenne. A különböző egyesületek vezetői azonban egyszerűen nem tehetik meg, hogy nyilvánosan megsértsenek vagy bíráljanak egy döntéshozót, mert
annak következményeit a következő évi támogatás viselheti.
Szegeden még az egyesületek által igényelt összegek is a kishitűséget mutatják, amihez az egymást követő önkormányzatok a
rendszerváltás óta hozzászoktatták a város sportolóit.
Egy 30-50 fős amatőr egyesület (ahol a sportolók semmiféle
pénzbeli támogatásban nem részesülnek) valódi támogatási igénye 5-6 millió forint úgy, hogy
feltételezzük a szülők és a tagok
jelentős áldozatvállalását is, va-

lamint az ingyenes létesítményhasználatot. Ez arra elegendő,
hogy legalább a vidéki egyesületek körülményeivel fel tudjuk
venni a versenyt és a tényleges
munkát végzők - a minimálbér
szintjén - megkapják fizetségüket. Ez természetesen nem mérhető össze azzal a támogatással,
amit néhány budapesti egyesület
- egyébként az egész országnak
szánt pénzből - kap.
Meg kellene vizsgálni, hogy a
szükséges támogatás vajon a város gazdaságából - mint szponzori pénz - előteremthető-e, figyelembe véve a professzionális
egyesületek által lekötött forrásokat is. Addig, míg ez kellően
nem ismert, a megfelelő szponzori hátérről szóló - idén sűrűn
hangoztatott - szólamok csak
népbutításra alkalmasak. Ha ez
a gazdasági erő nem létezik, akkor a városnak kell a zsebébe
nyúlnia, a lakosság igényeihez
alkalmazkodva.
Fel kellene tenni a kérdést,
hogy miért kell elköltözni ahhoz
innen, hogy kimagasló eredményeket érjen el valaki egy olimpiai sportágban. Az nem igaz, hogy
ehhez nincsenek meg a megfelelő források. Szeged adottságainál
fogva (nagy egyetem többféle lehetőséggel, megfelelő sportolási
körülmények) sokkal alkalmasabb a sportolásra, mint például
Budapest. A fővárosban sok
olyan sportoló van, aki naponta
3 - 4 órát csak az utazással tölt el.
A mi városunkban erre nem lenne szükség. Több egyéni sportágban jóval kevesebb pénzből eltartható egy egyéni olimpiai bajnok, mint egy labdajáték középszerű csapata. A város lakói ilyen
sikereket valóban nem igényelnek?
Úgy gondolom, hogy ezen kérdéseimet már sokszor, sok helyen feltették. Úgy látszik azonhan, hogy ez senkit nem érdekelt. Azt el tudom fogadni, hogy
döntéshozóink a források szűkössége miatt a sport finanszírozását nem tudják vállalni a városban, de emellett nem volna
szabad az utánpótlás-nevelés
„stratégiai" fontosságáról beszélni és az arra adott csökkenő mértékű támogatásokat sikerként
emlegetni. Ez a közvélemény
szándékos félrevezetése. A támogatások alacsony szintje nem a
sportbizottság felelőssége, mivel
az csak a város által biztosított
keretet tudja szétosztani. Az évben alkalmazott szétosztási elv
különösen jó volt.
A koldusnak odadobott alamizsna nem oldja meg a helyzetét, s mégis megköszöni. Ma körülbelül ez jellemzi a város és a
sportegyesületek viszonyát.
LÁBDY JENŐ,
SZEGED

Hazai állattartás:kínzás és kényszerhizlalás
Hagyományosnak mondható, hogy október 4-e az állatok világnapja
azzal telik el, hogy az állatvédők az ember által tartott állatok tenyésztését, tartását, a velük való bánásmódot összegezik.
Az állattartás két nagy osztályba sorolható: gazdasági állattartás, és
kedvtelési célú állattartás. Míg a gazdasági állatok alatt általában az
ember számára (főleg élelmezési célból) iparszerben tartott állatokat
soroljuk, addig a kedvtelési állatok csoportjába minden más olyan állat beletartozik, amelyet az ember „szeretetből", a velük való kapcsolattartás végett tart. Nem feledkezhetünk meg a prémtermelés céljából tartott (Magyarországon sok tízezer ilyen célból elpusztított) állatról, és a kísérleti laborok, telepek állatairól sem.
Az ország állattartási kultúrája vad, haszonorientált, a humánus alternatíva nem érvényesül. A gazdasági állatokat iparszerűen tenyésztik, hizlalják, sok esetben minden természetes ingertől hermetikusan
elzárva, stresszel teli környezetben érik el feldolgozási állapotukat. A
tenyésztési helyről a vágóhelyig való jutás országon belüli és nemzetközi formája is gyalázatos. Libák-szárnyasok szállítás közben sok
esetben gyakran roncsolt állapotba jutnak a „végcélhoz", juhok, sertések a megrakott teherautókon gyakran széttapossák egymást, csontjaikat törik a hosszú út alatt... Az állatok feldolgozása ilyen előzmények után valósul meg, ezt a minőséget kapjuk vissza mi laikusok,
mikor az étkezéshez vesszük meg a hozzávalókat.
A kedvtelési állatok évről évre egyre szélesebb körűvé növik ki magukat, hiszen nemcsak kutyát-macskát tarthatunk, hanem a hüllők,
halfélék, díszmadarak, pókok-rovarok, egyéb állatok megszámlálhatatlan faja áll rendelkezésünkre legális/illegális formában. Az állatok
beszerzése egyéni úton, és állatkereskedések által is megvalósulhat. A
kedvtelési állattartás a felelőségen kell, hogy alapuljon, a „kedvenc"
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céljából tartott állatokat egy életen át kellene, hogy tartsuk, és megfelelő fedezettel kellene hogy rendelkezzünk a tartási-egészségmegőrzési költségek fedezéséhez. Ezzel szemben Magyarországon évente több

százezer állat válik kóborrá (megunás, érdektelenség miatt), a gyepmesteri telepeken az országban 150 000 állat pusztul el (Szegeden pl.
1000-1500, Budapesten közel 20 000 kutya, macska).
A tél közeledtével ruhatárunk kabátjait is selejtezzük, és van, aki
sok százezres prémből készült testfedővel helyettesíti a régi kabátot.
Gondoljunk arra, hogy csak az országban 20 000 szürke róka válik a
prémkészítés áldozatául, a más, ilyen célból tenyésztett apró gerincesek (hörcsögök, nyércek, csincsillák) száma sok százezer... Ha nem
vásárolunk prémeket, csökken az igény, és a termelési kapacitás, ö l tözve is védhetjük az állatokat, hiszen az élő állatból készült prémnek
is van alternatívája.
A laborállatok kérdésköre igen bonyolult. Joga van-e az embernek
(mint főragadozónak) más fajú élőlényeket felhasználni arra a célra,
hogy saját maga számára a túlélést segítse? Emberi szemszögből a válasz egyértelmű: igen. De ha beleképzeljük magunkat egy laboratóriumi kísérleti állat bőrébe, a kérdésre adott válasz már nem ilyen határozott. A laboratóriumi állatok száma a világon eléri a 100 milliót,
védelmük fontosságára való tekintettel saját napjuk van, mégpedig:
laboratóriumi állatok világnapja minden évben április 24-e.
Fontos, hogy ne csak október 4-én, az állatok világnapján, hanem
az év egészében éljünk úgy, hogy a természettel, környezetünkkel, az
abban található más fajú élőlényekkel való kapcsolatkor megtaláljuk
a humánus normát. Hozzuk létre az élet tiszteletén alapuló állattartást, egy magasabb szintű környezeti normát, hogy aztán majd mi,
emberek egymással szemben is hasonlóképpen bánhassunk. Bárki lehet állatvédő, hiszen a bennünket körülvevő világot mi magunk alakítjuk!
SERES ZOLTÁN, ORPHEUS EGYESÜLET
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Jár-e könyvtárba í

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg. aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra közfitt 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.

CSANYTELEK
A csanyteleki nyugdíjastalálkozó
résztvevői közül többen elismeréssel és hálás szívvel számoltak
be a színvonalas műsorról, a népdalkör szép előadásáról, remélve
hogy a rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezték.
SZENTES
A 30/475-1155-ös telefonról írt
SMS-t olvasónk. Abban felhívja
a szentesiek figyelmét, hogy egy
középkorú nő - állítólag beteg
gyermekeknek - pénzt gyűjt, de
hiteles dokumentummal n e m
tudja annak jogosságát igazolni.
VILLAMOSSÍNEK
Szegeden, a Budapesti krt. és a József Attila sgt. kereszteződésében

PANNON G S M
IÁAAA&AA
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nagy kátyúk nehezítik és veszélyeztetik a közúti közlekedést.
BAKTÓ
M.-né jelezte Baktóból, hogy délutánonként néhány gyerek - jó
heccként - rendszeresen dézsmálja mások almafáját, de a szőlőskerteket sem hagyják ki.
TRAKTORGUMI
Szegeden, a Szilién sor 1. előtt
két traktorgumival játszanak a
gyermekek. K. László szerint mielőbb meg kellene szüntetni ezt a
veszélyt rejtő helyzetet.
ROSSZ ÚT
K. E. kifogásolja, hogy közel két
esztendő alatt, többszöri kérésre
sem tudták kijavítani a súlyos
úthibákat az Aradi vértanúk terén lévő O T P oldalánál. Megvárják, amíg baleset lesz?

TEZSLA BERNADETT
eladó:
- Nem. Sajnos nincs időm rá.
Amíg iskolába jártam, kötelező
volt, de már úgy érzem, nincs
szükségem rá. Olvasni azért
szoktam. A napi- és hetilapok érdekelnek leginkább. A kisfiam
már iskolás, őt szeretném rászoktatni, hogy rendszeresen járjon majd könyvtárba.

KIS RENATA
BADO LASZLO
szakközépiskolai
tanuló:
vállalkozó:
- Néha szoktam csak könyvtárba ; - Már lassan egy éve, hogy nem
menni. Nem nagyon szeretek ol- voltam könyvtárban. N e m szokkölcsönözni.
vasni, a kötelező regényeket meg tam könyveket
általában megvásárolom, így ott- Amikor utoljára elmentem, akhon le tudom venni a polcról. kor is csak az internet miatt
Azért olykor megesik, hogy mentem. Azokat a könyveket,
egy-egy szakkönyvre szükségem amelyek érdekelnek, megvásárovan, ilyenkor kikölcsönzöm a lom. Az újságnak pedig előfizetói je vagyok.
könyvtárból.

P0STAB0NTAS

H0R0SZK0P

Történelemhamisítás,
Mára

ezúttal primitív fokon

Néhány nappal ezelőtt a magyar közszolgálati telem •*rv;>. tWtf"* ' ' T -\
vízió Főtér című sorozatában országnak-világnak
bemutatta szűkebb pátriámat, Makót. Hozzá kapcsolódott szépséges járulékként a kiszombori roJ á r - e
k ö n y v t á r b a ?
tunda és az óföldeáki erődtemplom.
Tözsgyökeres makóiként nagyon vártam a ritka
pillanatot, amikor e nemes emberi fészek, amelyhez - az elődök révén -•- közel kétszáz éves közöm
van, feltűnik a képernyőn, a maga unikális múltjáKövetkező kérdésünk:
val, szívemhez nőtt házaival, tereivel, utcáival, helyi hungarikumaival, ország, s világhíressé vált
Telefonál-e
szülötteivel, azok mai utódaival. Ez részben így is
volt. Volt olyan pillanat, amikor - bizonyára még
nyilvános fülkéből?
nagyon sokan a nézők közül - mélyen elérzékeKüldje el válaszát
nyültek. Ez akkor volt, amikor Berek Kati a tündéri
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
Marossal a háttérben, lelkével mondotta el
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AzSMSaánJárittnoemált^szerinltöriérik. édes-mostoha fiunk, Attila A megfáradt ember cím ű vallomását. Mint egy haramia orvtámadás,
sokkolt ama képsor, amit a Rablánc a... vezetett be,
s a képernyőn premier plánban hirtelen feltűnt egy
Szavazhat az interneten i s : w w w . d e l m a g y a r . h u
földre döntött Lenin-szobor két sarló-kalapácsos
torzó társaságában. Miféle produkció ez? - kiáltottam föl. A felhangzott Lenin-dal dramaturgiai célMEGJÖTTÜNK
ját csak akkor „fogtam be" amikor a fekvő Lenint is
a képbe tuszkolta a rendező. Ekkor minden megviSZEGED
SZENTES
lágosodott előttem (is). E filmrészlet azt kívánta
BAGI LEVENTE
KRANICZ NOÉMI
sugalmazni országnak-világnak (nem a makóiakOktóber 3., 12 óra 6 perc, 3680 g Sz.: FüOktóber 4., 11 óra 9 perc, 4500 g. Sz.: Papp
nak!), hogy íme a hagymások városa, annak lakói
redi Éva Zsuzsanna és Bagi Zoltán Ferenc
Veronika és Kránicz Zoltán (Szeged).
így számoltak le a rendszerváltás előtti közelmúlt(Tömörkény).
JUCHA SOMA ZÉTÉNY
jukkal: barbár, vandál módon, visszasüllyedve a
KISS TAMÁS
Október 6., 6 óra 0 perc, 3450 g Sz.: Idei
brutalitás, alpáriság, az embert megszégyenítő erKrisztina és Jucha Árpád (Vásárhely)
Október 3., 16 óra 15 perc, 2890 g Sz. Bókölcsi-politikai barbárság pöcegödrébe...
VAJAS VIKTÓRIA BARBARA
di Ágnes és Kiss Endre János (KunszentMiért nem a makóiaknak? Azért, mert Makón

06-30/30-30-921

nem volt sohasem Lenin-szobor. Azt odacsempészték, odafektették talpával függőlegesen felfelé. Hatásvadászón, de mindenféle erkölcsi skrupulus nélkül! Magyarul: etették, meglegeltették az országot-világot, kivéve a makóiakat. A fenti beállítás, e
lelkiismeretlen, álságos, hazug interpretáció az európai lelkületű, toleráns, történelmi és politikai értelemben is bölcs makói nép luciferi megrágalmazása.
Azóta az ominózus produkció népi beszédtéma
városunkban. No meg az is, hogy városunk legnagyobb európai formátumú fiát, Erdei Ferencet, akinek a filmben közreműködő egy-két úr, igaz a Kádár-rendszerben, híres hangos apologétája volt, tehát Ferencet még egyetlenegy szóra sem érdemesítették. N e m tudom, hogy ki a címzett illetékes úr,
de talán veszi, olvassa a lapot. Makó-hagyma-Erdei e táj, e nép arany trianguluma. Nélküle hamisan szól a zene, igaztalan a szó.
Mennyivel szebb, igazabb, európaibb lett volna
imádott városomról szóló vallomás országnak-világnak, ha abban felhangzott volna Brahms IX. magyar tánca, amely a Makói csárdás büszke nevet viseli. Igaz, a közreműködők azt bizonyára nem tudták, mint a Rablánc a... kezdetűt, mert azt a rendszerváltás előtt mélyebb áhítattal énekelték, mint
ma a legszebb egyházi énekeket...
Annak szövege, dallama még ma is mélyen, elfelejthetetlenül él, motoszkál bennük. Azért is folyamodtak hozzá, de a produkció kissé machiavcllisztikusra sikeredett.
DÉGI IMRE,
MAKÓ

:

Október 5., 2 1 óra 15 perc, 2580 g Sz.:

márton).

Papp Klára és Vajas Imre (Szeged).

SZABÓ NIKOLETT

Október 5., 16 óra 2 perc, 3030 g Sz.. Lip-

Tóth

pel Renáta és Ferenczi Imre (Szeged).

(Csanytelek).

Julianna

Erika

és

Szabó

Mihály

szi fel, sebészeb (nem baleseti!!) felvételi

Az egykori vallásüldözők ma is
rossz szemmel nézik a történelmi egyházak tevékenységét, bezMolnár Mária és Prenka Sándor (Szentes).
zeg a szekták és új „vallások" elKENYERES RENÁTA
len nincs kifogásuk. NyilatkozaOktóber 5., 19 óra 45 perc, 2400 g Sz.: Jetokban tiltakoznak, hogy az egylenti Rozália és Kenyeres Gyula (Nagyház politizálni merészel, ráadárév).
Gratulálunk! sul saját működési területén, a
templomokban.
Ennek fordítottját még soha
nem hallottam. Még senki sem
szólította föl a szocikat, hogy
pártházaikban
imádkozzanak.
pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
Szerintem saját térfelén mindenóráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
ki azt csinál, amit akar, ha az nem
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
ütközik törvénybe. Úgy gondo4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
SZEJHÉSZETI ÜGYELET

ügyeletet a sebészeb klinika, Pécsi u. 4.,

A szemészeti

urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.

esetben, Pécsi u. 4.

A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór-

Mónika és Tódor László (Vásárhely).

NÉMET BENCE
Október 5., 12 óra 45 perc, 3150 g Sz.:
Petykó Katalin és Német Lajos (Mindszent).

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett

személyeket

Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-

klinikán

kizárólag

ház baleseti sebészeb osztályán, az egyéb
sebészeb gyermekbetegeket a sebészeb kli-

A telefonszám díjmentesen hívható a megye

nikán látják el.

egész területéről: 06-80-820-111 és (nem

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

díjmentes) 06-62-548-294.

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és

02 óráig 249-529.

munkaszüneti

másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

reggel

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

7.30-tól

beveszi, de ez most már Inkább fárasztó.
Elérkezett az idő, hogy több figyelmet szenteljen magánéletére, ás ne csak karrierje
építésével legyen elfoglalva.
I K R E K : Szerelem: a hiúsága miatt
f nem veszi észre, mikor cseng hamisan a vallomás. Az esetleges szakítás
jobban megviselj, mint ha az orránál fogva
vezetik.
R Á K : Az utóbbi Időben mutatkozó
i szétszórtsága

ellen

tennie

kell.

mert gondjai származhatnak belőle. Válaszszon ki a környezetéből valami olyan rendszert, ahol rendetlenséget tapasztal. Rakjon
rendet benne!
O R O S Z I Á N : Erős akarattal és kör" " ^ i n y e z e t e segítségével több vonalon
is látványos eredményt tud elérni, ám ez kimerültséghez, esetleg betegséghez Is vezethet. Jó lenne, ha néhány napra elutazna
partnerével, és a szerelemben keresne kikapcsolódást.
f & i

S Z Ú Z : Egészségével és munkájá-

l ^ ^ l v a l bajok vannak. Ha nem tud felülemelkedni a kollégáival kapcsolatos előí-

/0\J! MÉRLEG: Elképzelhető,

lom, az MSZP-nek nem kellene
belebeszélni (már sokadszor!), mi
folyik Isten házában, vagy ha
mégis, akkor frontosán meg kellene nevezni azt a törvényi helyet,
(paragrafust) amelyik tiltja a
szent területen való politizálást.
Azt hiszem, rájöttem, miből
ered a félreértés. Sokan nem tudják, mi is az a politika. Bűnös dolognak tartják, pedig az csak a
közügyek megvitatása és intézése, egyúttal minden állampolgár
alapvető emberi joga (a papoké
is). Ki lehet-e zárni a közügyekből az egyházat, papokat, hívő-

ket? És vajon hol intéznék dolgaikat, ha n e m a saját területükön,
a templomban? Ugyanis a parlamentből „valakik", „valamikor"
kirekesztették az egyházi személyeket. Nehogy már a templomból is kirekesszék őket! Mert akkor a következő lépés már az lenne, hogy a keresztet is lecserélnék ott sarlóra, kalapácsra.
És miért ne menne Orbán a
templomba, ha ott szívesen látják? Ha a másik térfél politikusai
jól viselkednének, talán őket is
szívesen látnák.
KÖVÉR KÁROLY, SZEGED

hogy vala-

Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

02 óráig: 212-515.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

este 8-tól reggel 7 óráig Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

Csak sürgős esetben!

Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,

valószínűleg nem rúghat labdába. Önről
szerencsére leperegnek a vádaskodások,
csak a saját feje után megy.

H

j S K O R P I Ó : Boldognak érzi magát,
í ha van egy erős támasza. Akkor

van igazán elemében, amikor ösztöneit követi és kapcsolatban marad a saját tudatalatti énjével, majd ebből a tudatalattiból
nyeri inspirációit.

J h

- N Y I L A S : Változásoknak néz elébe.

r ^ l l N e próbáljon ellenállni, ne akarja
elfojtani érzéseit, igényeit. Fogadja el a sors
ajándékát, ami esetleg megismételheteben.
Nehéz kijönni önnel mostanában, de megelőzhető az ilyen értelmetlen viselkedés.

m

sürgős

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

napokon

BIKA: Régen nagyon örült volna

I annak a népszerűségnek, ami kör-

W Á J I k i keményen intrikál ön ellen, ám

PRENKA SÁNDOR DÁNIEL

Október 4., 0 óra 5 perc, 3820 g Sz. : Szűcs

W

magát!

Orbán a templomban

Október 4., 1 1 óra 20 perc, 2600 g Sz.:

TÓDOR KITTI MÓNIKA

ha nem arra, hogy kihúzzák a bajból?

téleteinek, akkor pechje van. Ne húzza fel

Október 3., 21 óra 38 perc. 3450 g Sz. :

VÁSÁRHELY

K O S : Pénz: ami üres, az üres, ez
I ^ W i n e m vita tárgya. Márpedig az ön
zsebe az. De hát mire vannak a jó barátok,

kérdeztük:

FERENCZI FANNI

FARKAS RAJMUND
szakmunkástanuló:
- Igen, szoktam. Hetente általában kétszer is ellátogatok a
könyvtárba. Leginkább a szakmai könyvek érdekelnek. Mivel
kőművesnek tanulok, az építészeti szakirodalmat forgatom
leggyakrabban. Ezeket általában
helyben olvasom, de néha kölcsönözni is szoktam.

Még egyszer az idősek világnapjáról

BAK: Rejtett feszültségek kerülhetnek elő családi körben. Inkább eze-

ket próbálja megoldani, mert minden prob-

Deszken a hagyományokhoz híven ünnepelték az idősek világnapját, olvastam a lapban. A fotóról szóregi, kübekházi, tiszaszigeti, újszentiváni idős emberek tekintenek rám.
Örül a lelkem és mégis sajog
belé - Arany Jánost idéző éizés
fog el, amikor visszalapozok a
megelőző oldalra. A bíráló jellegű, ironikus hangvételű, idősekkel foglalkozó írás tükröt tart
elém. Mindannyiunk elé. Idősek
elé, „akik ma akadályozzák a
közlekedésben a fiatal állampol-

gárt. Lehet, hogy szembe jött veled valaki az utcán, - nyűtt, rozoga, távollátó, törődött arc - és
nemhogy semmit sem volt módja számodra átadományozni, de
már nem is emlékszel rá."
Vannak kérdések, amiről kell és
lehet bírálatot mondani, ironizálni, ironikus hangot megütni. De
az idősek világnapjáról való emlékezés nem lehet alkalom a megalázásra!
Ilyenkor
ünnepelni
szoktunk. Biztos vannak jelenségek, amikor
megmosolygunk
egy-egy idős embert cselekedeté-

ért, de nagyon szomorú lennék, ha
minden idős embert ennyire egy
kaptafára szabta volna az élet.
Minthogy nem szabta arra a fiatalokat sem. Olvasom, hogy diákok
romboltak le három óra alatt 80
sírt az újvidéki temetőben. Nálunk is előfordult már hasonló.
Biztosan nem utoljára akkor,
amikor hallottam róla, mégsem
merném azt mondani, hogy ilyenek a fiatalok, de azt igen, hogy
vannak ilyen fiatalok.
BAGHYNÉ MAKRA ILONA,
SZEGED

lémának ez az alapja. Ráadásul a problémagyártás öngerjesztő folyamat.
1 V Í Z Ö N T Ő : Legszívesebben családi ^ W i tagjai körében tölti szabadidejét. A
szülői ház visszavárja önt is, éppen úgy,
ahogy saját gyermekei fognak látogatóba
érkezni, ha már kirepültek a fészekből.
H A L A K : Minden gondolat a közös
fészek körül mozog Szeretne egy
meghitt légkörű otthont létrehozni, de most
nincsenek meg az anyagi fedezetei. Legyen
nyitottabb és vegye észre, hogy néhány filléres ötlettel is hangulatot tud varázsolni.

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN KEDDEN

A PÉNZ BESZEL
SZERKESZTI:

FÁBIÁN

GYÖRGY,

HEGEDŰS

SZABOLCS

•
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KÓMÁBAN A VERTICAL INVEST, VIZSGÁLAT ELŐTT A DUNA PROFIT

Új lógója lesz
az uniónak?

Szertefoszlott milliárdos álmok
Négyes fogat

Az elmúlt hetekben csúcsosodott az
ingatlanszövetkezeti botrány: a szege-

Az Országos Rendőr-főkapitányság
a napokban valamennyi rendőrkapitányságtól bekérte az ingatlanszövetkezetek aktáit, s egy-két héten
belül minden ügyet újra átvizsgálnak.
A nyomozásokat egyelőre nem egyesítik, de kutatják, van-e összefüggés a
szövetkezetek irányítói között, s a
csalás, tőkebefektetési csalás, sikkasztás alapos gyanúja gyarapszik-e
a pénzmosáséval.

di székhelyű Verticai Invest elvérzett,
míg a Duna Profitnál nem tudni, hogy
a botrány rántotta-e magával a céget,
vagy újabb csalással kell szembesülniük az ügyfeleknek.
Az idén januárban alakult Verticai Invest esetében igazolódtak a félelmek, s
Remete Julianna, a szövetkezet szeptember elején megválasztott új vezetője - aki korábban a cég szegedi irodáját
irányította, s maga is tag - kevésbé reménykedő, mint egy hónapja volt.

Jelenleg elfogatóparancs van érvényben a Duna Profit elnöke, Némethy András ellen, akit üzletszerűen
elkövetett csalással gyanúsítanak. A
szegedi székhelyű Verticai Invest korábbi ügyvezetője, Svetz Szabina ellen csalás, sikkasztás, magánokirat-hamisítás és tőkebefektetési csalás alapos gyanúja miatt folyik eljárás, csakúgy, mint a Verticallal kapcsolatba hozható, Esti Hírlap extulajdonosi székéből ismert Klivinyi Zoltán ellen. A 300 ügyfélnek tartozó, be
sem jegyzett KPHM Ingatlanfejlesztési
Szövetkezet elnökét, Kurkó Gergelyt
már elfogták a rendőrök, kihallgatása
a fent említett gazdasági bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folyik. A budapesti székhelyű Pannon Unió a negyedik, melynek működése szemet szúrt a rendőrségnek,
ott egymilliárd forint eltűnésének története érdekli a nyomozókat.

Válságkezelés Szegeden
Az új elnök azt ígérte, megkeresik a
szövetkezet pénzét, elkészítik a pontos
tagnyilvántartást, s az ahhoz tartozó
részjegyek összegzését. - Egy hónap
alatt azonban szinte semmi sem derült
ki a tagok pénzéről, becsléseink szerint
egymilliárd forint feletti összeg egyszerűen eltűnt - mondja az elnök, aki
szerint most az a legfontosabb, hogy a
befektetőket ne érje további kár, ne
induljon bénító felszámolási eljárás.
- A Verticáinál új tagfelvétel érthetően
nincs, a régi befektetőinket pedig arra
kérjük, egyeztessék adataikat ami a
tagi kölcsönök mértékét illetően fontos - mondja Remete Julianna, aki
egyelőre csak becsülni tudja, a 900 tag
összesen 1,5 milliárd forintnyi célrészjegyet vásárolt, s a jelenlegi állapot
szerint e pénz kétharmadának megtérülése erősen kétséges.

Kétségbeesett befektetők

A Verticai Invest szegedi irodája. A tagok követelései miatt
van a szövetkezet.

Az elmúlt egy hónapban előfordult,
hogy a befektetők ügyvéd segítségét
kérték, ám ez keveset segít, hiszen a
nyomozás zajlik, s bár a tagok követelései jogosak, azt nincs miből megfizetni, s nem lehet felállítani érkezési
sorrendet, mely szerint aki hamarabb
jött, korábban kerül meg a pénze.
A Verticáinál akad olyan ügyfél, aki
százezer forintot, de olyan is, aki harmincmilliós magtakarítást bízott a
szövetkezetre. Volt, akit a bankok iránti
bizalmatlanság, többeket azonban a
magas hozam ígérete terelt a szövetkezet felé. - Szabálytalanságra nem
gyanakodtunk, a cégbejegyzést megnéztük, rendben volt, és annyit hir-

dettek az újságokban, hogy nem fordult meg a fejünkben a pilótajáték
esélye - mondja a név nélkül nyilatkozó középkorú házaspár egyik tagja, akik még mindig nem hiszik el,
nemhogy a hozamot, de a tőkéjüket
sem biztos, hogy viszontlátják.
A Verticai mögött nincs jelentős vagyon: a korábban ígért három beruházásból kettő nem valósulhat meg, a Madárdomb lakópark, és a Falcon apartmanház a szakhatóságok véleménye
szerint egyébként sem épülhetett volna
fel a kiszemelt fővárosi telkeken. A szövetkezet tulajdonában jelenleg csak a
Balaton melletti gyenesdiási Zöldház
panzió áll, melynek értéke ugyan

KISBEFEKTETŐI

lépéskényszerben
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

80-100 millió forint, ám nem kapnak érte ennyit a pangó helyi ingatlanpiacon.

Duna Profit, áldozat vagy
bűnös?
Az elmúlt két hétben a Duna Profit
Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezetet is érintette a botrány. A Verticallal ellentétben azonban a Duna
Profit 11 beruházása valódi, tiszta tulajdonú és működő. Mint azt Pákh László,
a Duna Profit igazgatója lapunknak elmondta, a KPHM és a Verticai csődjének hírére három hét alatt 4500 tagjukból 1500-an kérték vissza a pénzüket,
közel 800 millió forintot. A szövetkeze-

tek sajátossága, hogy a pénzt beruházásra fordítják, így tömeges kivételnél
előfordul, hogy a likvid keret nem elegendő. A Duna Profit eladott egy fővárosi társasházat, s lehetőség szerint épp
a bizalomvesztés megakadályozása miatt, más szövetkezetekkel ellentétben
igyekezett fizetni - mondja az igazgató.
A Duna Profit számláit az ügyészség
szeptember 19-én zároltatta, így a cég,
ha akarná sem tudná kifizetni az elmúlt
napok botrányai miatt kétségbeesett
befektetőket. Á szövetkezetnél zajlik a
vizsgálat, ami Pákh László szerint indokolatlan és jogilag is kifogásolható módon történik, s pontosan nem tudják,
hogy miért. A cég a hét elejére hívott
össze közgyűlést, s a remények szerint
ott több információt kap pénzéről, s a
szövetkezet jövőjéről a háromezer fős
befektetői tábor.
0. K. K.

ingatlanszövetkezetek

s o r o z a t o s b u k á s a i k a p c s á n ismét felvetődik
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hazai pénzügyi szektor modernizálása

után

a

magyai'

kis-

befektetők jó része m é g mindig
hiszékeny.

A Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének (PSZÁF) honlapján kissé ugyan elrejtve, de megtalálható a Kalauz kezdő befektetőknek című olvasnivaló. Aki figyelmesen tanulmányozza, minden bizonnyal talál megszívlelendő tanácsokat arra nézve, kiben
lehet ma Magyarországon megbízni a pénzügyek tekintetében.

A devizaliberalizáció, a tőkepiaci törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendkívül
széles befektetési termékválasztékot tettek elérhetővé a magyar
megtakarítók számára, s ezekből
a legális formákból bőven lehet
válogatni.
Amikor egy vélelmezetten
laikus ügyfél pénzét egy közvetítő révén befekteti, akkor befektetését piaci és nem piaci
kockázatoknak teszi ki.
Ha bármilyen pénzügyi, betétgyűjtő szervezet nem szerepel
a PSZÁF nyilvántartásában, az
már óvatosságra int. Magyarországon szigorú szabályozás közepette működhetnek bankok,
takarékszövetkezetek, biztosító-

hogy lecseréli a jelképének
számító csillagos lobogót. Egy
holland művész új ötletében
az összes tagország nemzeti
színei rajta lennének.
Rem Koolhaas holland művész
ötlete volt, hogy lecseréljék a
„túlságosan is komoly" lógót.
Már az új ötlet is megszületett
a fejében, mely szerint az öszszes tagország nemzeti színei
megtalálhatók lennének csíkok formájában az új lógón.
A művész új jelképének célja,
hogy kifejezze az Európai Unió
egységét és sokszínűségét. A
mostani uniós lobogót 1986ban vezették be, s a 12 csillag a
közhiedelemmel
ellentétben
nem az akkori EK-tagállamok
számát jelképezi, hanem a tökéletességet szimbolizálja. Az
új tervet már az EU illetékesei
is vizsgálják. S ha elfogadják,
akkor valószínű hamarosan új
uniós zászlók lobognak mindenfelé. Természetesen a holland művész mellett mások
fantáziáját is megmozgatta az
új logó fantáziája, s egyre több
elképzelés érkezik.
É. E.

Eva-bevétel
BUDAPEST (MTI)

Az állami költségvetés 2003ban összesen 16 milliárd forintos bevételt várt az egyszerűsített vállalkozói adóból
(eva), ehhez képest már az
első két negyedévben beérkezett befizetések összege elérte a 20 milliárdot - közölte
az APEH. Az eva harmadik
negyedévi fizetésének határideje 2003. október 12.

KALAUZ

A HEI QN SZERINT A JOGVÉDELEMÉRT
ERDEMES FIZETNI?

Kockázatok és mellékhatások a pénzpiacon
A hazai

Az Európai Unió azt tervezi,

társaságok, biztosítási brókercégek, vagy alkuszok, nyugdíjpénztárak, befektetési és ingatlanalapok, brókercégek, s ezzel
nagyjából le is fedhető a legális
pénzügyi szektor. E területen
számos közvetítő cég dolgozik,
de ezen aprócska vállalkozásoknak is rendelkezniük kell bármilyen pénzügyi tevékenység
végzése esetén PSZÁF-engedéllyel. (Az ingatlanszövetkezetek felett például nem gyakorol
ellenőrzési jogkört a PSZÁF a
szövetkezetek működését szabályozza ugyan törvény, de
számtalan olyan kiskapu maradt
nyitva, melyen át sok száz tag
pénzével ki lehet sétálni.) Érdemes megnézni azt is, hogy

akire a pénzünket bízzuk, tagja-e
az Országos Betétbiztosítási
Alapnak, vagy a Befektetővédelmi Alapnak, ez esetben pénzügyi baki esetén védelem, kártérítés illeti meg a befektetőt.
Gyanús lehet, ha egy új cég,
szervezet olyan befektetési formát kínál, melyet senki más nem
nyújt a piacon: a hazánkban
működő, egyébként fejlett pénzügyi rendszer ugyanis ezerféle,
legális lehetőséget dolgozott ki a
pénzüket forgatni kívánó magánszemélyek és cégek számára. A törvény persze véd, de nem
véd meg, azaz a legális szektorban Is lehet nagyot bukni, de
ez már más jellegű veszteség.
O. K. K.
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KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK, MELYRE VARJUK VÁLASZAIKAT:
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TÁBLA MÓDOSÍTÁSÁVAL?
A ,
- S
V a l c s z a t S M S - b e n k ü l d j e el a
TM^TFM»/ A A /AT-T
AA
AA
-as s z a m r a !

20/977-3333

CSAK BET SMS. ÉS ABBAN MMDŐSSZEESY VA6YESY

.V

BETŰ

/

ÉLÉNKÜLŐ LAKBERENDEZESI PIAC

OKTOBER VEGEIG KELL BENYÚJTANI AZ IGENYEKET

Társasházi
gázkedvezmény
A társasházi közösségek a
gázfogyasztás után járó támogatást akkor is megkapják október l-jétől visszamenőleg,
ha idén október 31-éig a
szükséges nyilatkozatot az illetékes gázszolgáltató részére
eljuttatják.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A gazdasági tárca közleménye
szerint visszamenőleg is jár a
társasházak gázfogyasztására
vonatkozó kedvezmény, ha a
közös képviselők még időben,
október végéig beadják a kérelmeket. A kedvezményes
gázellátás
igénybevételéről
szóló rendelet értelmében
azok a társasházi fogyasztói

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság (BÉT) és a Zöld
Újság Rt. az elmúlt héten mutatta be a Részvények a Budapesti
Értéktőzsdén 2003 című, közösen készített kiadványát. A könyv
laikusok számára is hasznos információkat tartalmaz.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A megújult szerkezetű és tartalmú kézikönyvben gyakorlatilag
minden, a tőkepiaci döntések előtt fontos információ és szempont szerepel, mely segíthet üzleti, privát, kis- és nagybefektetőnek abban, hogy eligazodjék a parkett olykor csúszós világában.
A kiadvány fontos útmutatóként szolgál a hazai magánbefektetőknek, hiszen a könyvben minden, a tőzsdei kereskedésben
fontos információ egy helyen, közérthető megfogalmazásban
elérhető. A kiadvány vázát a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kibocsátókról szóló információk alkotják. A BÉT-en jelenleg 50 bevezetett részvénnyel lehet kereskedni, a tőzsdei cégek piaci tőkeértéke - 2003 augusztus végi árfolyamokkal számolva - 3410
milliárd forint körüli. A könyv a kibocsátói információk mellett
elemzi a mikro- és makrogazdasági folyamatokat, valamint
ezeknek a BÉT tevékenységére és a kereskedésre gyakorolt hatását. A kézikönyvben összeállítás található a tőzsde szekciótagjainak - brókercégek, bankok - forgalmáról, s a szerzők nagy hangsúlyt helyeztek a devizatermékekről szóló rész megírására, mivel az utóbbi időben nőtt a származékos piaci devizaügyletek
iránti érdeklődés.
Az előző évben megjelent kiadványhoz képest újdonság, hogy
e kézikönyv önálló fejezetben foglalkozik a tőkepiaci törvény
módosításával, valamint az uniós jogharmonizáció tőzsdét
érintő részével. A kézikönyvben érdekes összeállítás is szerepel a
2003. március 12-én megalakult Tőzsdeképes Cégek Klubjáról.
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A stílus kelendő áru
közel ötszázzal gyarapodott a
bútorokat, lakberendezési cikkeket árusító boltok, áruházak
száma Magyarországon, s jelenleg több mint négyezer található belőlük. A kilencvenes
évek első felében a tartós fogyasztási cikkeket vásárlók körében még a műszaki áru volt
a sláger, a háztartásokban fellelhető bútorok cseréjét sok
esetben még az új autó beszerzése is megelőzte. Ebben
az időszakban inkább csak a
kisebb bútoroknak, kiegészítő
lakberendezési
tárgyaknak
volt keletjük, a nagyobb darabok beszerzését a többség
későbbre halasztotta.

közösségek, ahol a házban lévő lakások hőellátását közös
gázkazánról biztosítják, az árkedvezménnyel elszámolható
földgázmennyiséget
annyiszor
vehetik
figyelembe,
ahány lakás van a házban.
A gázszolgáltató társaságok
saját adatbázisuk alapján értesítették a társasházi lakóközösségeket - lakásszövetkezeti lakóépületeket, és azon egyéb lakóépületeket, amelyek műszakilag, illetve az ingatlannyilvántartásban megosztva, legalább két önálló lakást tartalmaznak - a gázkedvezmény
igénybevételének lehetőségéről, ennek ellenére vannak
olyan lakóközösségek, amelyek
még nem nyújtották be a kedvezményre való igényüket.

Részvények kézikönyve

/
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A PÉNZ BESZÉL
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Egyre fontosabb szempont, milyen stílusban rendezzük be a lakásunkat.
Két-három éve tartó dinamikus fejlődés jellemzi a magyarországi lakberendezési
piacot. A bútorgyártás bővülése mellett a gomba módra
szaporodó, terjeszkedő lakberendezési boltok is jelzik: a
komfortérzetet már nem az új
hűtőláda nyújtja, hiszen a tartós fogyasztási cikkeken belül
nőtt a kereslet a kényelmi termékek iránt
Az elmúlt hét végén rendezett
szegedi lakberendezési vásár
is bizonyítja, érdemes e szakterület köré a szakmának és a

nagyközönségnek
egyaránt
programot kínáló kiállítást
szervezni, hiszen a lakberendezés mára tényleges piaci
igény. A hazai lakberendezési
és bútorpiac az elmúlt két-három esztendőben felfutásnak
örvendhetett, s e növekedést
az ingatlanhitelezés korszerűsítése, s az államilag támogatott otthonteremtő hitelek bevezetése is generálta. Ma, akár
kis, akár nagy, új vagy felújított
lakásról van szó, az ár igen
magas, amiért cserébe persze
a vevő megválaszthatja az otthona tájolását, a lakás beosztását és a szobák méretét, ám
többet is szeretne. Sokan vélik
úgy, ha már eladósodtak, s

Új dinár Irakban
B A G D A D (MTI)

Az iraki központi bank bemutatta az új nemzeti fizetőeszközt, amely október
15-étől felváltja az országban
jelenleg párhuzamosan érvényes két fajta pénzt. A legnagyobb, 25 ezer dinár név-

értékű papírpénz rózsaszínű,
amelynek egyik oldalán Hamurabi képe látható. Az új
dinár formára és kinézetre
gyakorlatilag megegyezik az
1990 előtt használt nemzeti
valutával, amelyet a köznyelv
svájci dinárként nevez.

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 exportörök 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 átte-

k i n t é s é r e / m a j d utánkövetés f o r m á j á b a n egyéni konzultáció r a 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.

KOMMUNIKÁCIÓ AZ EU-BAN
Várunk minden érdeklődőt a Kommunikációs és Reklámklub és az Európa Klub közös szakmai délutánjára, melyet
október 16-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartunk a
Novotel Szegedben.
A klubdélután vendége Lenkei Anikó, az EU Kommunikációs Közalapítvány képviselője, aki az EU-kommunikáció
speciális kihívásairól tart előadást az érdeklődőknek.

FOTO: GYENES KÁLMÁN

milliókat költöttek a „falakra",
jöjjön az új bútor, s teremtsen
egységet a lakberendező.
- A vásárlók igényei nőttek,
határozottabbak az elképzeléseik, s otthonukra egyre többen hajlandóak költeni, így a
tavalyi esztendő kiemelkedően jól alakult - mondta Kiss
Edit lakberendező a Hangárban rendezett szakvásáron.
Szerinte a minőség iránti elkötelezettség, ha lassan is, de
nő, s érzethető: a jól funkcionáló otthon, az eltalált stílus kelendő áru.
A számok is igazolják, hogy
valamiért fontos lett az otthonunk arculata, berendezése: 1998 és 2002 között évente

Az élénkülés első határozott
jelei 1997 táján mutatkoztak,
azt eredményezve, hogy a hazai bútorforgalom 1996 és
2000 között 56 százalékkal bővült, s közel 200 milliárd forintos piaccá nőtte ki magát.
A lakberendezési és bútorpiaci elemzések szerint a legjelentősebb fogyasztói csoport a
fiatal középosztály, vagy az
egészen ifjú korosztály jól kereső, 40-es éveiben járó szülei. A
bútorszakma képviselői e folyamat felgyorsítása érdekében
szorgalmazzák, hogy a kormány ne csak az építkezési, lakásvásárlási hitelekhez nyújtson támogatást, hanem ahhoz
is, hogy afiatalokúj lakásuk berendezéséhez is kapjanak valamilyen kedvező konstrukciójú
kölcsönt, ám ez a megoldás az
ellőttünk álló, megszorításokat
ígérő esztendőkben minden
bizonnyal várat még magára.
0. K . K .

AZ EURÓPAI ELŐREJELZŐ HAL0ZAT INTELMEI

Nem kell sietni

az eurózónába

PRÁGA (MTI)

Az Európai Előrejelző Hálózat
(EFN) nevű prágai székhelyű
intézet azt ajánlja az Európai
Unióhoz csatlakozó országoknak, hogy a költségvetési
hiányok mérséklése előtt ne
siessenek az euró bevezetésével. Az intézet osztja tehát az
Európai Központi Bank és
több más intézmény véleményét.
Az EFN szokásos féléves gazdasági elemzésében megállapítja, hogy a gazdasági növekedés kilátásai a csatlakozó
országokban
kedvezőbbek,
mint a mostani tagországokban, ám többek túlságosan
derűlátóak a növekedési kilátásokat és a költségvetési
kiadások csökkentését illető-

en. A jelentésben hangsúlyozzák, hogy a pénzügyi egyensúly „főként három közép-európai tagjelölt ország, Lengyelország, Magyarország és
Csehország esetében romlott
jelentősen az elmúlt két évben".
Az országok euró adaptálásának folyamata majd csak
2006-2007-ben kezdődik a valutaátváltási mechanizmushoz való kötelező csatlakozás
kétéves tesztidőszakával. Az
EFN szerint az európai pénzügyi rendszerhez (EMU) való
korai csatlakozás nem szolgálja az országok gazdasági
felzárkózását, mert kockázatot jelent az, hogy valutáikat
esetleg állandósuló spekulatív
támadásoknak teszik ki.

SZEREZZEN MESTERLEVELET
AZ EU-CSATLAKOZÁS ELŐTT!
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsga-előkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban:
gázvezeték- é s készülékszerelö, 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.

Egy marék euró. Egyes elemzők szerint az európai pénzügyi
rendszerhez való korai csatlakozás nem szolgálja az ország
gazdasági felzárkózását.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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MEDITÁCIÓVAL A MEGBETEGEDÉSEK ELLEN

BŐRÜNK
VÉDELMEBEN

A hullámok segítő hangja
szok esetén különféle speciális meditációs légzésfajták
hívhatók segítségül. Felsőlégúti megbetegedések esetében alkalmazható légzés éppúgy ismeretes, mint például
ami az ereket trenírozza, és
használhat akár az arterio-szklerózis ellen. Általános
„energiaszegénység" jelentkezésekor szintén más légzésfajta a legmegfelelőbb
mondja a szakember. Hozzáteszi: szervi betegségek gyakran lelki alapon fejlődnek ki.

A meditáció: elmélyülés; relaxációnak is említik. Bizonyos fajtáit gyakran saját maga is alkalmazza az ember,
miközben nem is gondol arra,
ö voltaképpen meditál. Ezt teszi a sétáló, ha lemegy a folyópartra és az andalgó vizet
nézi vagy aki otthon belemereng a távolba a kertkapun át,
a távoli erdőig. Másik fajtáját
terapeuta segítségével művelik, s a legkülönbözőbb megbetegedések - amelyek gyakran lelki eredetűek - ellen is
használva.
Az ember számtalan lehetőség közül választhat, ha relaxálni akar, és még csak nem
is feltétlen időigényes e tevékenység, elég például öt
percnyi reggel, öt perc délután, s megint öt perc este.
Ha várószobában ülünk, és
függ egy szép kép a falon, s
annak színeire koncentrálunk, vagy amennyiben villamosra várakozunk, és a házfalak között kéklő égdarabot,
az égen úszó felhőket nézzük, ez is lehet meditáció,
halljuk dr. Nickel
AnneKristin orvos-természetgyógyásztól, egy szegedi gyógycentrum egyik vezetőjétől.
Egy szép tájnak, növénynek,
vagy egy szép arcnak is van
meditációs hatása. - De tevékenység is lehet meditáció; számomra például, ha
otthon
porszívózok
vagy

Kampány
a cukorbetegekért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarországon több mint
félmillió cukorbeteg él, akiknek fele mit sem tud betegsége létezéséről. Ezért a Magyar Cukorbetegek Országos
Szövetsége (MACOSZ) társadalmi célú kampányt indított
a sajtó, a televízió és az internetes tartalomszolgáltatók
bevonásával. Az összefogás
célja, hogy segítse a betegeket
a tünetek mielőbbi felismerésében és tájékoztasson a
legkorszerűbb fejlesztésekről.
A cukrosok közül sokan szégyellik betegségüket. Félnek,
hogy életvitelük és az esetleges szövődmények miatt
hátrányos megkülönböztetés
éri őket. A szervezők ezért ismert közéleti személyiségeket
is bevontak a programba,
hogy bátorítsák a cukrosokat.
A több hetes kampány
csúcspontja egy gála lesz. Itt a
tájékoztató előadások mellett
hazai kedvencek szórakoztatják majd a közönséget. A betegek és családtagjaik ingyen
vehetnek részt az egész napos
gálán a Budapest Kongreszszusi Központban, október tizenegyedikén.

Fülekcéma

A víz univerzális meditációs elem. Hangja, színe, illata - mind jótékony

hatású.
ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

port törlők, az is meditáció,
hisz teljesen automatikus tevékenység, ilyenkor jönnek a
legjobb gondolatok - teszi
hozzá az az orvos-természetgyógyász.
A meditáció másik fajtáját
segítséggel,
terapeutával
együttműködve végezheti a
rászoruló. Az ember lefekszik,
mélyeket lélegzik hasi légzés
segítségével, minden izma,
izülete elnehezedik, mintha
ólomsúly húzná lefelé, nem
gondol semmire, ellazul, relaxál. - Ezt aroma- és szín-

terápiával, fül-akupunktúrával tesszük még hatásosabbá.
Ugyanekkor reiki-zenét indítunk be, vagy más, meditációhoz szintén használatos
hanghatást
alkalmazunk,
ilyen például a tenger zúgása,
a hullámok morajlása, a bálnák hangja, vagy az éjszakai
hangok, a tücskök cirpelése,
és így tovább - folytatja dr.
Nickel Anne-Kristin. Mindezek összhatása eredményeként a páciens „kilép a
stresszből", nem foglalkozik a
mindennapi gondokkal. Fél-

órás, órás meditáció, relaxáció után az ember általában
nagyon jól érzi magát, teljesen éber, kipihent.Mindez
nem biztos, hogy első alkalommal be fog következni: a
meditáció, relaxáció alapja a
légzés, és nagyon sokan nem
tudnak helyesen lélegezni.
Először a helyes légzésre kell
megtanítani az embert, ami
olykor nem könnyű; tüdőnkbe hét liternyi levegő fér, s
kapacitásának általában csak
kisebb részét használjuk föl.
Konkrét egészségügyi pana-

S ha már lelki alapon fejlődtek ki - lelki alapon kell
őket visszafejleszteni. Meditáció segítségével „visszavihető"
az ember a gyermekkorába,
vagy az azelőtti életszakaszába, amikor valamilyen trauma
érte. Amennyiben például valaki korán elveszti egyik szülőjét vagy nagyszülőjét, akit
nagyon szeretett, és nem engedték gyászolni, akkor e feldolgozatlan érzést a gyermek
„elrejti" magában. Ez pedig az
idők során, egyéb negatív élményekkel feldúsulva megbetegíti azt a szervet, ami az
adott szervezetnek egyébként
is a leggyengébb pontja.
Mindennek az eredetét maga
a beteg nem is sejti, meditáció
segítségével azonban kideríthető az ok. Mint amikor megnyitunk egy beszűkült, betöltődött kanálist, jönnek elő az
egykor feldolgozatlanul maradt, traumatizáló élmények, s
az ember „el tudja engedni" a
problémát. Ehhez is hozzásegít a meditáció.
F.CS.

Egy nap, egy alma

A gyakori fültisztítással a
beteg maga is felsértheti a
felső réteget. A hámsérülés
könnyen behatolási kapuja lehet a különféle gombás, bakteriális fertőzéseknek.
Fájdalmas, vörös gyulladás
formájában észlelhetők a baktériumok okozta pattanásszerű képletek. Ezek helyi kezeléssel, párakötéssel viszonylag könnyen gyógyíthatók. Elhúzódó középfülgyulladás során a kicsorgó váladék
állandóan irritálhatja a hallójáratot, így teremt alapot a
mikrobák megtelepedésére. A
fülből kiinduló bőrgyulladások
gócként szerepelhetnek és allergiás folyamatok állandó
fenntartói lehetnek.
Gyakori, kellemetlen panasz
az időszakosan jelentkező kínzó fülviszketés. Ennek hátterében állhat az uszoda klóros
vizének irritáló vagy allergizáló
hatása, de a tünet akár pollenallergia (parlagfű) klinikai
megjelenése is lehet. Elhúzódó viszketés esetén érdemes a tollpárnát lecserélni,
illetve az ágybetétet atkátlanítani. A seborrhoea nemcsak
a hajas fejbőrön okoz, zsíros,
korpádzó hámlást, hanem
sokszor ráterjed a külső hallójáratra, fülkörnyék bőrére is.
A pikkelyek leválása, a vakarás, illetve a folyamat nedvedző volta miatt könnyen alakulnak ki gyulladásos folyamatok.
Számos kiváltó okkal magyarázható, hogy a fülekcémák elhúzódó lefolyásúak,
hosszú idő szükséges a tünetmentesítéshez.
Semmiképpen ne kezeljék a betegek
önmagukat, főleg ne szteroid
tartalmú krémekkel. A fültisztításhoz ne használjanak különféle éles, szúró eszközöket,
(fogpiszkáló, tű, gyufaszál)
csak a drogériákban kapható
speciális pálcikákat.
A szakemberek véleménye
megoszlik a rendszeres fültisztításról. Vannak, akik ellenzik és a természetes tisztulási folyamatot helyezik előtérbe.
DR. ALTMAYER ANITA

Őszi kedvencünk, az alma valójában három évszakban kiváló őre egészségünknek. A zamatos gyümölcs mintegy százféle, szervezetünknek fontos anyagot tartalmaz, sok mindenre gyógyír.
Az évszázadokon át „magyar gyümölcs"-ként számon tartott almát már a
rómaiak is ették, felismerve sokféle áldásos hatását. Valóságos csodaszernek
tekintették, pedig eleink valószínűleg
még nem tudták, hogy mintegy száz
olyan hatóanyaga van, ami gyógyító,
egészségmegőrző. A valahai „Egy nap,
egy alma, egy egészség" mondást bizonnyal azok az évezredes gyakorlati tapasztalatok keletkeztették, amiket az almakúrázók szereztek - s máig igazak.
Az egész világon ismert almát mostanában elsősorban a fogyókúrákkal favorizálják - 15 dekájában mindössze 72
kalória lévén -, ám egyéb élettani hatásai
a fontosak: ásványianyag-, nyomelem- és
vitaminforrás. Szervezetünk egyensúlyához, fittségéhez elsősorban vas-, kalcium*, magnézium-, foszfor-, nátrium- és
káliumtartalmával járul hozzá. A legújabb rákkutatások azt mutatják, hogy az
alma magjában lévő B17 vitaminnak különleges hatása van. S jelentős más, például A, C és B komplex vitaminokat is
juttat szervezetünkbe. Antiszeptikus hatása réges-régről ismert, csakúgy, mint

A fülnek sajátos anatómiai
felépítése van, egy befelé
szűkülő cső, melynek felszínét borító hám a külvilággal
közvetlenül érintkezik. A fürdés, hajmosás során bekerülő nedvesség feláztatja a
hámot, így az könnyen sérül.

BŐRGYÓGYÁSZ-ALLERGOLÓGUS

Az alma a gyerekeknek is kiváló egészségmegőrző finomság.
tisztító volta - nem véletlenül adják „ősidők óta" az almát a bélfertőzéseseknek.
Héjjának cellulóz része kitisztítja a beleket, pektinje pedig segít feloldani a
rossz zsírokat, a triglycerideket, megakadályozni a koleszterin lerakódását az
erekben. A pektin segíti az anyagcserét is
- az alma „takarít" a májban és a vesékben is. Akinek émelyeg a gyomra,
annak javallott egy jó pohár almaié. Kissé
már erjedő változata pedig jót tesz az
ízületi bajokkal küszködőknek (akárcsak
az almaecet), kioldja a kínokat okozó
kristályokat. A reumásoknak ajánlott há-

ILLUSZTRÁCIÓ: TÉSIK ATTILA

ziszer, hogy naponta főzzenek három
összedarabolt almát két deci vízben negyedóráig, ha kihűlt egyék meg. Persze
ezt a kompótot nem kell cukorral dúsítani
- az alma natúr is képes rendezni még a
vércukorszintet is. Az újabb kísérletek azt
mutatják, a leeső vércukorszintűeknek jót
tesz egy alma elrágása. Mint ahogy segít
az alma a székrekedésben szenvedőkön
is: ha levét zöldséglével (főleg, ha sóska
vagy spenót levével) összekeverjük (cirka
fele-fele alapon), akkor hatásos hashajtó.
SZABÓ MAGDOLNA

A-vitamin
A körmökön időnként fehér
foltok keletkeznek, amelyek
A-vitaminhiányt jeleznek.
Tudni kell, hogy ez nem
pusztán esztétikai probléma,
de együtt jár a köröm töredezésével. Ilyenkor ajánlott az
A-vitaminolajos bedörzsölés.
Kiegészítésül
tartózkodjunk
minél többet friss levegőn, fogyasszunk bőségesen gyümölcslevet és nyers salátát.

GYÓGY-ÍR
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CSECSEMÖTÁP:

„EJ, RÁÉRÜNK ARRA

Szoptatás és súlygyarapodás

Ezt az igen fontos táplálékot minden csecsemőnek meg kellene
kapnia az első életévében, de 6 hónapos koráig kizárólagosan!
Annál is inkább, mert tudományosan is bizonyított, hogy a
nők/anyák 98%-a tudja szoptatni gyermekét, ha megfelelően
táplálkozik és az érzelmi feltöltöttsége is megvan. A szoptatás
mindemellett az anyai gondoskodás és szeretet kifejezésének
legcsodálatosabb módja.
Ezen felül az eredményes szoptatáshoz igen fontos a támogató
környezet megléte.
Ha a gyermek súlygyarapodása nem megfelelő, az aggódó
anyuka első reakciója ne az legyen, hogy „kevés a tejem". Sokkal
inkább azt kell elemezni, miért nem jut elegendő tejhez a csecsemő
(rossz technikával szopik, ritkán szopik, rövid ideig szopik, esetleg
beteg?). A hiba kijavítása után a súlygyarapodás ismét megfelelő
lesz.
A legtöbb aggodalom akkor kezdődik a csecsemő táplálása
során, ha az anyatej mennyisége csökken, és az édesanya úgy érzi,
hogy éhes a babája. Ilyenkor igen hamar nyúlnak a szülők a
tápszerhez, pedig ebben az esetben jó lenne megfogadni Pató Pál
úr mondását: „Ej, ráérünk arra még!"
A tejmennyiség fenntartásához szükséges a gyakori szoptatás, a
szoptatáshoz való pozitív hozzáállás és az anya kedvező táplálkozása, a nehéz fizikai és stresszel teli munka/életvitel mellőzése.
Nem kell szégyellni Ilyenkor segítséget kérni védőnőtől, gyermekorvostól, más szakembertől.
CSORDÁS ÁGNES VÉDŐNŐ

A szoptató anyuka igyon sok folyadékot, erre kiválóan
alkalmasak a különböző gyümölcsturmixok.

AKUPUNKTURAVAL A KILÓK ELLEN

Felélesztett
idegsejtek

MÉG!'

Tudnunk kell, hogy a női tejben lévő vastartalom ugyan
százalékban nem több, mint a tehéntejben lévő, azonban
felszívódási aránya nagyobb az anyatejből.
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Halvány reménysugár a memóriazavarokkal kiiszködőknek: a kutatók (egyelőre még
csak néhány percre) már helyre tudják állítani - egyelőre
állatkísérletekben - a megkopott idegsejtek normális működését.

Öt kis tű a fülbe
Az áhított alakért folytatott
ádáz küzdelem porondján
nemrég újabb módszer tűnt
fel. A modernnek vélt technika és életszemlélet való-

• 2.0 Szimpatikus

jában több ezer éves ősi

MTI

ismereteket elegyít. Nem

Egy kínai, amerikai orvoscsoportnak sikerült megfiatalítani az öreg idegsejteket, méghozzá a GABA elnevezésű neurotranszmettőr (az ingerek
két idegsejt közötti továbbításáért felelős, az idegsejtek
által kibocsátott molekula)
segítségével. A felfedezés
szépséghibája, hogy a fiatalítás egyelőre csak 10 percig
hat, utána visszaállnak az
eredeti állapotok. A kutatócsoport hat fiatal és hét idősebb makákómajmot választott ki kísérletsorozatához.
Normális esetben az állatok
agya a mozgásban lévő dolgok irányát az agykéreg egy
meghatározott
részének
idegsejtjeivel „méri fel": ezek
a helyzettől függően aktiválódnak, vagy éppen kikapcsolnak. Az idősebb makákóknál azonban a kéreg idegsejtjei úgy aktiválódnak, hogy
közben nem törődnek a dolgok irányával - s ez rontja
megkülönböztetési képességüket.

árt azonban tisztán látni:

A GABA beinjekciózása után
a kutatók egy számítógép képernyője elé ültették a majmokat: a kísérleti állatoknak a
képernyőn mozgó alakzatokat
kellett figyelniük, a kutatók
pedig közben az agykéreg 250
idegsejtjének működését vizsgálták náluk. Az eredmény: az
injekció utáni első 10 percben
az öregebb állatok idegsejtjei
ugyanúgy dolgoztak, mint a
fiataloké. A kutatók azt remélik, hogy ez az időtartam megnyújtható, és hogy az eredmény az embereknél is megismételhető, ugyanis új gyógyszereket lehetne kifejleszteni a
memóriazavar kezlésére.

Fülön lévő akupunktúrás pontok
a kényszeres viselkedések kezeléséhez

QShenMen •

csodák nincsenek, a válto-

Vese

zásért tenni is kell.

0 Zéró punt

A címlapok és tévéreklámok
sudár, kecses alakjai - valljuk
be nyugodtan - legtöbbünkben mélységes irigységet váltanak ki. Az általuk sugallt
nádszálimázs bármi áron történő elérése lassan egyedüli
célként lebeg szemeink előtt.
Éppen ezért - mint zsákmányára az éhes tigris - mohón
vetődünk rá minden új fogyókúrás receptre, melyet barátnőink, kollégáink, fodrászunk egyedül hatásos, mindenképpen üdvözítő és ultragyors eredménnyel kecsegtetőnek kinyilvánít. Hogy csak
néhányat említsek az önsanyargatás tárából a hagyományos koplalás mellett, melyet
mindenki ismer, a folyadékdiétától a vércsoporton alapuló étrendig milliónyi egyéb
elképzelés létezik. A végkimerülésig tartó pedálozásról és
ugrabugrálásról a fitnesztermekben nem is beszélve. Sokszor mégis hiába minden erőfeszítés, a nagy-nagy sietséggel leadott kilók éppoly sebesen ülnek vissza csípőnkre,
fenekünkre és hasunkra, mint
amilyen gyorsan eltűntek onnan.
Kézenfekvő mindezek után,
hogy a természetgyógyászatnak is megvannak a maga eszközei a súlygondok megoldására. Juhász Péter egészségfilozófus szerint a kulcsszó az
akarat, hiszen e nélkül jobb,
ha bele sem vág az ember,
úgyis hiába. Ez után jön a
módszer többi hozzávalója,

.F Limbikus
rendszer
vagyis öt apró tücske. Ezek
mindegyikét a kilóitól megszabadulni kívánó páciens fülének megfelelő pontjaiba döfik, szakszerű mozdulatokkal.
A fülben ugyanis minden
szervünkhöz egy-egy meghatározott terület - összesen háromszázhatvanöt akupunktúrás pont - tartozik. A kezelés
lényege, hogy annak a szervnek a pontját szúrják meg,
amelynek a működését befolyásolni akarjuk. Az ősi kínai
gyógymódok ezt a tudást évezredek óta birtokolják és alkalmazzák. Mintegy nyolc éve
egy amerikai orvos ötvözte
ezen hagyományok elemeit a
francia akupunktúratechnikáival. így alakult ki a fülakupunktúrás addiktológia, ami
különféle betegségek kezelésére is megoldást nyújt. Ennek
ellenére természetgyógyászati
eljárásnak minősül.
A fogyás elérése érdekében
megszúrják a máj pontját, ennek következtében kiürülnek
testünkből a méreganyagok,

magyarázta Juhász Péter. A vesepont szúrásával a folyadékháztartásunkat tehetjük rendbe. A shenmen pont és a szimpatikus idegrendszer képének
irritálásával kiegyensúlyozottságot, harmóniát, boldogságérzetet kelthetünk, ráadásul
mindez az önbizalom megnövekedéséhez is hozzásegít.
A tüdő működésének serkentésével javul a légzés, megnő a
testbe és az agyba bejutó oxigén mennyisége. A fájdalommentes szúrások mellett nem
árt odafigyelni az étkezésre
sem, figyelmeztet az egészségfilozófus, merthogy csodák
nincsenek. Ha mindezek mellett a kedves páciens még némi testmozgást is végez, a siker - mondhatni - garantált.
Ez a módszer nem gyors, de
hosszú távra megoldhatja
súlyproblémáinkat. Ha valaki
komolyan betartja a játékszabályokat, kéthetente átlagosan két, két és fél kilóval járhat-kelhet könnyedébben.
MÁTÉ ERZSÉBET

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ
Őszi immunerősítés:
* Echinacin oldat 50 ml
(alacsony alkoholtart.)
• Echinacea caps. 100 napi adag
• Dr. Thelss echinacea csepp
* Echinacea bonbon és cukorka

300 m2-en
929 Ft
2959 Ft
829 Ft
339 Ft-tól

Szív- és érrendszeri panaszokra:
* Doppel Herz 500 ml
1829 Ft
* Crategll gyógy, kivonat 230 g
1039 Ft
* Galagonyatea, caps., csepp
399 Ft-tól
* Wörishofener szívcseppek 20 ml
789 Ft
* Digitális lázmérők, fülhőmérő
699 Ft-tól
*

Vérnyomásmérők
(félautomata, automata)

9290 Ft-tól

MED1FAT*
WELLNESS CENTRUM

NARANCS
EXTRA
masszázsprogram

• bőrt feszesít
q
»/alakot tormái
narancsbőrt mérsékel
• 3 hetes kúrák
• különleges KÉZI masszázstajták
EXTRA: infracső, mágnes, orvosi étrend
Szenzációs őszi kedvezményi! 20%
Bejelentkezés:
MediFat* Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

,
W W

MtDIFAT
WELLNESS CtflIRUM

Italfogyasztási
CellulitisRBÍKiCSI

mandarinos, grapefrultos, mézes-tejes.

LÉZERES ^
VISSZÉRKEZELÉS

afeas
inni

(pókhálóerek) és

W W I — I M»

EPILRLRS

MediFat® Etektrolipoiala Otvoíi ««oldás mütát nolkiü!

Október 31-ig:

GYÓGY-PALOTA KFT.
6725 Szeged,
Szent Ferenc u. 8.
- MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA ORTOPÉD
SZAKORVOS
IRÁNYÍTÁSÁVAL!

tartós szőrtelenítő módszer

FORRÁS
MÁGÁNKUNIKÁ
Dr. Bólya László

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

30/218-5701

r y LONCJÚVtE-LlNEK

RAPpy

S M I N K T E T O V Á L Á S

Kócziánné
Szentesi Piroska

¡
§

Érdeklődni és bejelentkezni:

¿ 2 S

06-301367-5222

- NEUROLÓGIA,
PSZICHIÁTRIA
- FIZIKOTERÁPIA

_

Fogorvosi
rendelő

2000
• U l t r a h a n g o s fogkö-eltávolítás
• T ö m é s e k é s p ó t l á s o k m i n d e n fajtája

(ultrahang-, elektroterápia),

GYÓGYTORNÁSZ,
GYÓGYMASSZÁZS
- HASI UH-DIAGNOSZTIKA

• Fogröntgen, műgyökér-beültetés

- HÁZIORVOSI PRAXIS

Szeged, Bárka u. 1.

(bejelentkezés lehetséges)

R e n d e l é s i idő:

* Új Clalre Flsher tusfürdők:
zöld tea-citromfű

r

- FOGLALKOZÁS-EÜ.

h é t f ű t ő l c s ü t ö r t ö k i g 8.00-18.00,

349 Ft

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

péntek 8.00-12.00 ó r á i g .

Felvilágosítás, bejelentkezés:

Telefon: (62) 426-185

62/550-797

Ügyelet: (30) 945-1975

C r t C

*
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Gyógyteák a stressz
enyhítésére

ÖTÉVENTE JAVASOLT A VIZSGALAT ELVÉGZÉSE

Ártó és védő koleszterin

A tea szó hallatán többnyire a koffeintartalmú, a keleti kultúrában szimbólummá vált „szellemet frissítő1" ital jut eszünk-

2 0 0 3 . október 7., kedd

be. Azonban napjainkban már egyre elfogadottabbá vált, hogy a

A koleszterin ismerete - jó és rossz oldaláról egyaránt -

gyógyteák alkalmas alternatívát nyújtanak folyadékpótiásra és

nagyon fontos lehet. Ez segíthet a szívbetegségek meg-

bizonyos betegségek kezelésére.

előzésében, amelyek veszélye a „rossz koleszterin" szintjével párhuzamosan emelkedik.

tainé Bácsfalusi Ildikó szerint
a teákat a huszonéves fiatalok
és a nyugdíjasok keresik a leginkább. Azonban sokan még
mindig nem bíznak a gyógynövények
hatásosságában,
mert nincsenek tisztában alkalmazási módjukkal vagy
egyszerűen nem ismerik a teák különféle típusait. A természetes alapanyagú készítmények nagy előnye a gyógyszerekkel
szemben,
hogy
szakszerű alkalmazás esetén
nincs káros mellékhatásuk.

A stresszoldó

citromfű.

A modern világ velejárója a
felfokozott élettempó, és környezetünk negatív hatásai a
vegetatív idegrendszer működésére is hatással vannak.
Gyakran a gyomorfájdalom, a
fejfájás és az álmatlanság hátterében nem szervi probléma,
hanem belső feszültség, idegesség áll. Ezen tünetek megelőzésének, illetve enyhítésének egyik módszere a gyógynövényekből készült teakeverékek rendszeres és tudatos
fogyasztása. A gyógyteák iránt
az utóbbi években megnőtt a
kereslet.
Az egyik szegedi gyógynövényszaküzlet vezetője, Kol-

Tóth Gabriella fitoterapeuta
elmondta, hogy a legkeresettebb gyógyteák a nyugtató hatású készítmények. Legnagyobb előnyük, hogy a nyugtató hatást kifejtve sem okoznak függőséget és a gyógyszerekkel ellentétben nincs
bódító hatásuk.
Az idegcsillapító és gyenge
altató hatású teakeverék elmaradhatatlan alkotórésze a
macskagyökér. A macskagyökérből készült teák enyhe
nyugtatóknak számítanak. A
citromfűből készült forrázatokat pedig kifejezetten stressz
oldására ajánlják a szakemberek. A belső harmónia hiánya depresszióhoz vezethet,
ennek kezelésére az orbáncfű
teája ajánlott, emellett fokozza a szellemi koncentrációt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A koleszterin olyan anyag,
amelyre az emberi szervezetnek szüksége van hormonok és D-vitamin képzéséhez. Segít továbbá a szervezetnek az elfogyasztott zsiradék feldolgozásában. Kémiailag a zsírok (lipidek) közé tartozik.
A koleszterin a vérben három formában található. A
magas denzitású lipoprotein
(HDL) a „jó koleszterin"; ezzel
szemben az alacsony denzi-

Mit m u t a t
az ön
koleszterinszintje?
A vér összes koleszterinszintje:
Kívánatos 5 , 0 m m o l / l alatt
Határérték 6,0 mmol/l
M a g a s 6 , 3 m m o l / l felett

Ezek a koleszterinértékek
minden 20 éves vagy annál
idősebb személyre érvényesek.
A HDL-koleszterinnek optimális esetben férfiaknál 1,0
mmol/l, nőknél 1,1 mmol/l
feletti értéknek kell lennie.

NAGY KRISZTINA

L

ÉGAZ

tású koleszterin (LDL) és a
nagyon alacsony denzitású lipoprotein-koleszterin (VLDL)
„ártó koleszterinnek" számít.
A vér koleszterinszintjét
számos tényező befolyásolja,
ilyen például a túl sok telített
zsírt vagy koleszterint tartalmazó ételek fogyasztása, az
elhízás, a testmozgás hiánya,
genetikailag öröklött tényezők, továbbá az életkor és a
nem. Amikor a vérben túl sok
a „rossz koleszterin", a fölösleg lerakódik a vivőerek falába és sokféle betegséget
okozhat. Szükséges, hogy ismerje saját koleszterinszintjét, mert ha HDL-szintje túl
alacsony vagy LDL-, illetve
VLDL-szintje túl magas, akkor már valószínűleg úton
van a szívbetegségek kialakulása felé.
Minden 20 év feletti felnőttnél legalább ötévenként
javasolt a koleszterinvizsgálat elvégzése. Gyakrabban
kell ellenőrizni a koleszterinszintet:
férfiaknál
45,
nőknél 55 év felett, illetve ha
a családban már előfordult
kórosan magas koleszterinszint. Orvosa a vér összkoleszterin- és HDL-szintjét
egyszerű vérvétel segítségével meg tudja vizsgálni.

- Fogyasszon telített zsírokban és koleszterinben szegény ételeket
- Egyen keményítőben és növényi rostokban gazdagabb ételeket
(gyümölcsök, zöldségek, kenyér-, gabonafélék, tészták, szárazborsó, bab).
- Mozogjon rendszeresen.
- Ha testsúlya több a kelleténél, fogyjon le.

A BGE Pénzügyi és Számviteli
Főiskola október 17-én indítja
posztgraduális képzéseit
kihelyezett formában Szegeden:

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy
a Társaság részvényei 2003. november 3-án
dematerializálásra kerülnek.

A papír alapú részvények benyújtásának
határideje 20031 október 27.

jövedék szak
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

A Délalföldi Gázszolgáltató Rt.

i W " Kft.

(6724 Szeged, Pulz u. 44.)

OKKV »X ««.; fß-OIWJß

8000 Székesfehérvár, Móri úi 16.
Tel.: 22/301-663 mn.: 9-13-ig
Helyi képviselő':

és az Eszakdunántúli Gázszolgáltató Rt.
(9027 Győr, P u s k á s Tivadar u. 37.)
közös pályázatot ír ki e g é s z s é g ü g y i szolgáltatást nyújtó intézmények s z á m á r a ,
az a l á b b i s z o l g á l t a t á s elvégzésére:

Parkas Zsuzsa

Telefon: 20/9770-237:
62/249-271
www.minerva9o.hu
E-maik minerva90(« axelero.hu
Részletfizetés!
^Kérje részletes tájékoztatónkat!^

A társaság szegedi, győri és budaörsi munkahelyen
dolgozó
menedzsmentjének
(összesen: kb. 45 íő)
komplex egészségügyi szűrővizsgálatának
elvégzése,
évente 1 alkalommal.
Pályázati feltételek:
• olyan komplex egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények pályázatát várjuk,
melyek megtelelő infrastruktúrával rendelkeznek a szolgáltatás elvégzésének
helyszínén: Szegeden, Győrben vagy Budapesten, illetőleg mindhárom helyszínen
egyaránt
• a pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes szakmai protokollt, amelyben szerepeltetni kell az egyes szakvizsgálatokat, azok részletes leírását, valamint azok
árait külön-külön is.

Hirdetését
már

70
postahivatalban
is feladhatja!

Minimális elvárásunk:
vérnyomásmérés; EKG vizsgálat; laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizelet- és székletvizsgálat; részletes belgyógyászati szakvizsgálat: heliocobacter pylory szűrővizsgálat, mellkas RTG, hasi és kismedencei UH-vizsgálat, szemészeti szakvizsgálat,
bőrgyógyászati szakvizsgálat, nőgyógyászati vizsgálat (citológia, kolposkopia,
szükség esetén mammographia), urológiai vizsgálat PSA-szűréssel.

A be nem nyújtott részvényeket a vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően a DÉMÁSZ Rt.
érvényteleníti, majd az átalakítást követően 6 hónapon
belül értékesíti. Az értékesítést követően az
érvénytelenített, be nem nyújtott részvény tulajdonosa
kizárólag a részvények ellenértékét követelheti.
A benyújtás bármely értékpapír letétkezelőnél
megtörténhet. A benyújtás előtt feltétlenül szükséges az
osztalék felvétele, mely a Postabank Rt. kijelölt
fiókjaiban tehető meg.
A kötelező átalakítással kapcsolatos bármilyen
kérdésben a DÉMÁSZ Rt. munkatársai készséggel
állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 62/565-513, 62/565-515
e-mail: demat@demasz.hu
www.demasz.hu

IIIMIII
D€(T) ASZ RT

DÉLMAGYARORSZÁG

A pályázatot a Délalföldi Gázszolgáltató Rt. Emberi Erőforrás Igazgatóságára
(6724 Szeged. Pulz u. 44.) kell megküldeni.

is előfoidult

A pályázat megnevezése: „menedzser-szűrővizsgálat"

MÁZ,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

A pályázat benyújtási határideje: 2003. október 30.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
az emberi erőforrás-fejlesztési osztályon kérhető
a 62/569-753-as telefonszámon, vagy a 62/490-840-es faxszámon.

Hogyan csökkenthető?

Tisztelt DEM ASZ Részvényesek!

• Adó. illeték, vám,

felhívás!

hatékony

Még korlátozott számban
fogadunk jelentkezőket
induló képzéseinkre!

Közgazdász szakmérnök

Pályázati

Alapvetően szükséges a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzéséhez.

|

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!
i n í ~

0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

KEDD, 2003. OKTOBER 7.

•

H I
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Beszámol
a Polgármester

A több mint 100 éves szakmai befektető nélkül működő,
hazai gyógyszergyár, a
Cím: Szeged Nyitra U. 2.

RICHTER GEDEON

(A Tescóval szemben, a volt Le Scarpe helyén)

Tel.: 06-62/541-270

orvostudományi főosztálya

(Részben magyar) íszi ruhák

KLINIKAI KUTATÁSI M U N K A T Á R S A T

széles választékban kaphatók!

keres (referenciaszám: 290).
Feladatai: • klinikai vizsgálati protokollok és jelentések
készítése • központi idegrendszeri hatású készítmények
klinikai fejlesztésének és törzskönyvezésének orvosi támogatása • kapcsolattartás o klinikai vizsgálatokban résztvevő
orvosokkal • közreműködés publikációk írásában.

1700 Ft-tól
1100 Ft-tól

FÉRFIFABMER
NŐI FARMER

TÖBB FAZONBAN KAPHATÓ!

TÖBB FAZONBAN KAPHATÓ!
MINDEN VÁSÁRLÓ AJÁNDÉKOT KAP!
N Y I T V A T A R T Á S : h . - p . : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , szo.: 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 , vas.: zárva
ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék • ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkotitáruháznak!
ELELMISZER-RAKTARHAZ

KFT.

S z e g e d . V á s á r h e l y i P. u. 3 - 5 .
1/11

P a r a d i c s o m i t a l (EKO)

250 g

Tchibo F a m i l y k á v é

3 0 9 Ft

1/11

Étolaj

2 4 9 Ft

51

É t e l e c e t 20%

4 9 9 Ft

IOOFW

almapaprika

3 9 9 Ft

250 Ft/kg

820 g

Eperbefőtt

2 4 5 Ft

299 Ft/kg

680 g

Gyöngyhagyma

2 2 8 Ft

335 Ft/kg

420 g

Konyhakész burgonya

4 3 Ft

i02Ft/kg

400 g

S z é k e l y k á p o s z t a (Széfi)

2 1 9 Ft

521 Ft/kg

130 g

Sonkás vagdalt

9 9 Ft

762 Ft/kg

5/1

Dobozos s ű r í t e t t p a r a d i c s o m 1 3 4 0 F t

295 Ft/kg

1600 g

Előzetes

119 Ft

Az ideális jelölt: • képes dinamikus, gyors ugyanakkor
| pontos munkavégzésre • jó kapcsolatteremtő • csapatjátékos.
Leendő munkatársunknak, igény esetén, átmeneti időre
budapesti szálláslehetőséget biztosítunk.
Ha szívesen lenne munkatársunk, kérjük, fényképes szakmai
önéletrajzát (publikációs listával kiegészítve) és motivációs
levelét a referenciaszám feltüntetésével juttassa el
a megjelenéstől számított 10 napon belül az alábbi címre:

1236 Ft/kg

Richter Gedeon Rt.,

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

L a k o s s á g i törzsvásárlói k á r t y á r a

-4%

Kereskedői törzsvásárlói k á r t y á r a

-8%

w

r

November
12 . 17 óra
R ó k u s II. A l t . I s k o l a
(Cáéky u ? )

Október
15. 1 7 " óra
B a r t ó k B é l a M ü v . Ház
(Szántó /' János u 28.1

November
13 17® óra
B á l i n t S á n d o r Ált. I s k o l a
(Majakovszkij tét 16 >

Október 30 17 ' ora
K o d á l y téri Ált. Iskola
(Kodály tár 1)

November
19 17* óra
Makkosházi Ált. Iskola
(Ortulay u 3.)

N o v e m b e r 0 6 . 1 7 óra
Alternatív Ált. Iskola
tGylk u 6)

November 20 17 óra
M a d á c h Imre Ált. Iskola
(Mndóch íj 70 i

November
27 17'* óra
O r t e s s z » II. A l t I s k o l a
(Márka u 2 )

Most tegyék közzé felhívásukat a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására.
O K T Ó B E R I Ó - Á N MEGJELENC'5 MELLÉKLETÜNKBEN
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Törzsvásárlói
kártya az
üzletben
váltható

Ismertessék meg időben alapítványukat és annak célját az adózókkal!
Anyagleadási hatandó: október 13., 12 óra • Információ: Gyürefiné Judit 62/567-840, 20/38-30-138

SZANITER

FŰTÉS

VJUNKERS

820-032-es

(Üzenetrögzítő.)

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK FIGYELMÉBE!

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.

GEBSSSnÉSSI

a 06-80

várjuk'

Október 0 9 1 7 ^ óra
P e t ő f i S á n d o r M u v . Ház
(Negyvennyolcon ti 1?)

1475 Budapest 10., Pf. 27
fax: 260-7028,
e-mail: hr#richter.hu

K á p o s z t á v a l töltött

kérdéseiket

zöld számon

Elvárások: • orvosi diploma • pszichiátriai és/vagy
neurológiai szakvizsga vagy ilyen területen eltöltött
többéves szakmai gyakorlat • középfokú angolnyelv-tudás
(C típusú nyelvvizsga) • számítógépes ismeret.
A gyógyszeripari gyakorlat előnyt jelent.

1390 Ft-tól

GYERMEKFARMER

Botka László,
Szeged Város Polgármestere.
2003. október 9. és november 27. között
várja Önt, hogy személyesen
számolhasson be az eddig végzett
munkáról és a jövő terveiről.

•Vaillant

TERMOMAX

t.

M f

ARISTSN

ABULSI

GRUNDFOS

P É N Z É É R T A L E G T Ö B B E T KAPJA!
Beretta Idrabagno
modulációs

vízmelegítő

Perla 1 2 0 L
villanybojler

29.990.23.990.

Ariston E U R O S G A
80 L gázbojler

49.990.-

Junkers Hőközopont ZS 23KE

+ ST 120-1 E tároló +NR.429 bizt.szer.csop.
•TR12 szobatermosztát
265.920.-

Vaillant V U W 240-3 Pro
k o m b i , ion, k é m

AKCIÓ!

T e r m o m a x C o l o r PAB/E/l
3v ECO öntöttvas áRókazán ,kétfokozatú,
1CX)L H M V t a r o J o t a r t a l l y a l . k á j a r a s k o v e t o
fütésszabályzóval
251.216.-

Kazánokhoz Spiroterm ISZAPLEVÁLASZTÓ 1 6 . 0 4 3 Ft-tól
1TERM9

TEKNIK

STARRADIATOROK
m Q

1 0 0

X

4 0 0

6 . 1 7 1 . -

yTjYj^L 6 0 0

8 . 7 8 6 . -

, PARAPETTEL

49.990 FT

HONEYWELL CM67
heh proq. termosztát

1 3 . 9 6 3 . H

I

q

O

1 6 . 2 6 8 . -

agos radiátora
STAR a családok biztonságos
radiátora!

20 X 2 MM PP
padlófűtéscső

69 FT

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 33.TEL.62/559-130
(BEJÁRAT A B U D A P E S T I ÚTRÓL)

HANSAPOLO
egykaros mosdócsaptelep

10.537.-

WÏLORS25/6
fűtési szivattyú

18.674.-

FAX: 62/559-131
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•MÜS0R •
Albérletet kínál
Autó

Szegedi székhelyű kereskedelmi cég munkatársat
keres

Bútor

• könyvelő-pénzügyi

Egészségügy

munkakörbe.

Állást kínál

Elvárás: szakirányú végzettség. önálló munkavégzés, rátermettség. kitartás, határozón
természet.
Előny: behajlásban szerzett
gyakorlat.
A jelentkezés feltételei: rövid,
fényképes, szakmai önék-trajzo)
a Sajtóházba várjuk „56X97*"
jeligére.
tűnzswe

Egyéb
Elektronika, műszaki cikkek

Élelmiszer
Építőanyag
Garázs

n l|i|Éi •>• —M-fcéraék
Hagyaték
Könyv

Haszonjármű

• AKAR Űn nemzetközi
banknál szakmai karriert
építeni és sikereket elérni?
Hajlandó ezért keményen
dolgozni? Ha nem, kérjük
ne irjon! De ha igen. akkor
Önt keressük, jelentkezzen
most! Önéletrajzát és kísérőlevelét DSA Apró
200309 megjelöléssel - a
következő címre várjuk 2
héten belül: Citibank Fit. HR
Osztály
1134 Budapest.
Váci út 35. Tel.: 412-6011.
Fax: 412-61-22 valamint e mail elmünk: recruitment.citibanköciticorp.com Budapest. (25293189)

Irodaszer

Játék
Közlemény
Magánház
Növény

Oktatást vállal
Pénz, értékpapír
Régiségek
Rendezvény
Ruházat
Szolgáltatás
Számítástechnika
I Ténwéwg; takarmány
Tüzelőanyag
Vállalkozás
Tanfolyam

a SZEGEDEN, Bihari utcában panellakás szobája kiadó. 30/234-34-74. (Ml93632)

M DINAMIKUSAN fejlődő
számítástechnikai cég rendszertervezői
ismeretekkel
rendelkező programozót keres Feltétel: MS-SQL, JAVA
ismeret "Siker 30194379"
jeligére
a
Sajtóházba.
(M194379)

Országos pénzügyi
vállalkozás keres szegedi
munkahelyre humán
s z e r v e z é s i és p é n z ü g y i
gyakorlattal rendelkező
dolgozót, a területen folyó
munka szervezésehez.

Követelmény

• AMERIKAI MAGVAR vegyesvállalat keres önálló,
kommunikatív, megbízható
munkatársakat szegedi irodájába Korrekt fizetés és
egyéb támogatások Másodállás is lehetséges Átképzés biztosítva! Időpontegyeztetés: 9-11 óráig. Tel.:
06-62-255-240.
Szeged.
(Ml 93804)

• GYÓGYNÖVÉNYSZAK
ÜZLETBE köpesftett alkalmazottat keresünk 6 vagy 8
órában, azonnali belépéssel.
Érdeklődni: 06-30/399-53-

3

B kategóriás jogosítvány.

§

kö/épve/etői gyakorlat.

§

Fényképes önéletrajzot várunk:

Exclusive Best Change Kft.
7616 Pécs 16. Pf.:6.

03

B 300 500.000 I I kereseti
lehetőség havonta. Budapesti székhelyű, piacvezető,
pályázatíró cégünk számlaképes. saját gépkocsival
rendelkező üzletkötőkel keres
többéves
üzletkötői
gyakorlattal, a megye területéről! Érdeklődni munkaidőén 06-1-413-64-79-es
teleionszámon.
Budapest
(M194243)

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL:

• KREATÍV, dinamikus értékesítő munkatársakat és 1
fő adminisztrátort keresünk
megbízható munkavállalók
személyében (fix fizetés).
Jelentkezni a 62-547-910
vagy a 06-20-984-06-34
teleionszámon lehet 9-15
óráig. Szeged. (M194327)
M KŐMŰVEST és segédmunkást állandóra felveszek.
06-20/9-457-739,
Szeged. (M194620)
M KÚTFÚRÓ szakképzettségű munkatársakat keresünk felvételre sándorfalvi
telephellyel, változó munkahelyre. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óráig az
alábbi teleionszámon lehet:
62/251-747/611-es mellék
(M194574)

M KŐMŰVESEKET, burkolókat. segédmunkásokat felveszek. 20-9669-592, Sze-

H TÁVMUNKA-LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat!
G.I.L. Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út
14 (25292833)

——RAKTÁROSI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
előbbrejutási lehetőséggel.
Jelentkezni a megjelenés napján
Boldizsár A n d r e á n á l lehet a 62/551 - 7 5 3 - a s
telefonszámon.

AUTÓRIASZTÓ

6

Haszonjármű

TARGONCAELADÁS
ÚJSZERŰ GÉPEK

Egyéb

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

ZÁRTSZIIVEHYEK

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN

25 db 1.51

Komatsu. Toyota

3 db 1.81

Komatsu

10 db 21
9 db 2.51

Komatsu. Toyota
Toyota. Hyster ,

4 db 31
1 db Át

Linde. Hyster
Stílt

Hódmezővásárhely. SzL István tér 9..

V A G Y A K Á R FAMINTÁS
MÉRETRE VÁGVA IS !

Tel:62/722-136

0621541-770 I I
7

I

TOTÁL SZERVIZKFT.

CSIPKÉZETT, HULLÁMOS

Elektronika

BARÁT PAPÍR KIT
Megérkeztek a

2004-es naptárak
KERESSE ÜZLETEINKBEN:

Expressz, Csongrádi sgt 78. o
Tarján. Budapesti krt. 37.
;
Tisza. Bartók tér 9.
e
Stefánia, Dózsa < ,y. u. 5.

Megnyílt

mm

Csempecentrum
Szeged. Bérkert u. 129.

M NISSAN Sunny 1.4SLX újszerű állapotban, sérülésmentesen, kevés km-rel eladó. 62/283-197, Szatymaz.
(30193787)

M ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged. (M193657)
M ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. (30193311)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi 25. 62—489-603
(25292646)

építész

álláshely

betöltésére.

• építészmérnöki végzettség

• magyar állampolgárság • büntetlen előélet.
Előnyben részesül: pályakezdő.

A pályázathoz mellékelni kell:
• önéletrajzot • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt • a végzettséget igazoló dokumentumok.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján általános építészi feladatok
ellátása.
szolgálati lakás igénybevételére van lehetőség.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján.
Az álláshely betölthető:
a pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának
határideje:
a pályázati kiírás Belügyi
Közlönyben való megjelenését követő 15. nap.
A pályázat elbírálásának
határideje:
a benyújtási határidőt követő
30. nap.
A pályázat benyújtásának
helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város jegyzőjének, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
kérhető:

• DÍSZFÁK, szomorú eperfák, rózsák, tuják, ezüstfenyők,
sövénynövények,
sziklakertiek széles választékban Szeged, Körtöltés
31., 30/448-3747 (M1932M)
• FŰSZERPAPRIKÁT v á sárol a Hamar Gabriella Kft.
Zöld kormos piros paprikát egyaránt. Kedvező
áron. Érdeklődni: 62/420808 (30294992)
• KERTÉPÍTÉS! Különlegesen szép kertek tervezése. kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szöreg. Magyar u. 214., 62405-812. Bármikor! (30295011)

E? E 3 2 3 2 E E H
• ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁS
TECHNIKAI TANFOLYAMOK HÉTVÉGÉN az ASISnál 30-571-2067. (30193521)
B MATEMATIKAOKTATÁS,
vizsgára felkészítés középiskolásoknak, egyetemistáknak, 06-30/341-9632 (Szeged). (30194110)

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádin. Kárász u. >. 0G-20/321-4489

KOMOLY BEFEKTETŐK
ÉS MŰGYŰJTŐK \ \
FIGYELMÉBE!
XX. sz.-i neves festők:
Schönberger Armand.
Kádár Béla.
Iványi Grünwald Béla.
Rippl-Rónai József.
Aba Nóvák Vilmos.
Kmetly János. Bor Pál,
Kokas Ignác, Gyarmathy
Tihamér kiemelkedő alkotásai
és Medgyesi Ferenc szobrász
1912-es, díjnyertes
£
domborműve (Táncolók) 1
szegedi gyűjteményből. §
GARANTÁLTAN AUKCIÓS
ÁR ALATT ELADÓK.

Szuper

TURI

Debrecenből!

Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 3 - 9 8 9 3
A KVALTTÁSOS MŰTÁRGY
A LEGJOBB BEFEKTETÉS!!!

O k t ó b e r 8 - á n (szerdán)

Gépjármüvezetö-képzés
H CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged. Londoni krt. 10.
62-426-433. (30193678)
H KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 62-492682. OKÉV: 06-0122-03.
(M193673)

9-én és 10-én
(csütörtök-péntek)

őszi felnőttruhavásár. valamint
lakástextilvásár!

Hagyaték
H HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (M193656)

8 órától 17 óráig,

j

JATE Klub.

H HAGYATÉKOT (elszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (30193314)

B BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával 06-1/238-0474. (M193459)

HTOLLFELVÁSÁRLÁSa
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel Telefon: 62/249296. 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.
(Mt94249)

• ÚJSZEGEDEN, négyszobás családi ház pihenőkerttel.
garázzsal
eladó
33.000.000 Ft-ért. Vajdáné

Magánház

B ÖREG, kis ház eladó.
Érd:
Hódmezővásárhely,
Kisfaludy u. 114 (30194619)

Növény

Könyv

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u 18., 62427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (M194700)

B HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (M193641)

Rendezvény
• CR0N0S TÁRSKERESŐ
BÁL október 18-án a Forrás
Hotelben. Jegyek: 62-430814. (X193523)

ESI

H MOLETTEKNEK női felső,
szoknya, nadrág 2400 Fttól! Szeged. Mérey utcaMars téri Divatáru. (30194731)

E l

A CAR

Talefon: 62-423-687

6 7 2 4 Szöged,
Kossuth L. sgt. 4 5 .
vww.r6ntflCflr«sx6j|od>hii

ÖSZI-TÉLI
—30°/o

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti díjából.

(62) 5 3 0 - 1 0 0 ( 1 6 0 ) mellékű

cs
'33 230305)315)33 3 3 3 3 I L !

Ruházat

OKJ 54 3436 03

- Pénzügyi és számviteli szakellenőr
Uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
Vizsgakcdve/mcnyckkcl
OKJ 54 3436 04

B KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06.
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(X193779)

- Minőségbizt.
felülvizsg. és L

2

OKJ 53 5401 05

§

- Tb-ügyintéző

B LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 30-6304690 (Szeged) (X193904)
B REDŐNY, RELUXA, szalaglüggóny, harmonikaajtó.
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401-318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (25292613)
B ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.

OKJ 52 3435 05

- Tb-szakelőadó
OKJ 54 3435 04
Csongrád megyei Igazgatóság

Szeged, Mérey u. 6/h.
Tel: 62/428-452.

481-860.
940. •

mm

mSZÁMÍTÓGÉP , MOHI
TOR-, NYOMTATÓ JA VI
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567
Szeged.
(30194516)

Reg. szám: 07-0134-02

SZAKKÉPZÉSEK,
2003. ŐSZ
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak
400 óra - 2 év
400 óra - I év
• Mérlegképes könyvelő
kiegészítő szakok
vállalkozási szak,
államháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
• Tb-szakclőadó
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
• Tb-ügyintéző

B KUKORICA szállítva eladó. Érd.: 06-30-436-0693
(30194118)
28

Tüzelőanyag

• KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással. 72/371988. 06-30/479-7435. Pécs.
(30194144)

ED

I

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT

(24989347)

Vállalkozás

B SZEGEDEN és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni a következő számon: 06-1-30242-77. (X193802)

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása

a FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél 62/424070/142, 62/422-359. Szeged. Attila u. 17-19. c o repeta@freemail.hu (30193621)

Részletfizetési lehetőség,
szja-keövezmény igénybe
vehető.
Szeged, Kossuth I . sgL 17.
Tel.: 62/ 542-500. 501
A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

B INTENZÍV gépírótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged). (X194773)

ieUef ö.

szOUUstutpe

Kislányomnak,

HORVÁTH
NIKOLETTNEK:
Amióta megszülettél,
Nekem a legdrágább kincs lettél
Legyél boldog
és vidám,
szerencse kisérjen
egy életen át.

Pördi

Erikának

születésnapja alkalmából
sok erőt, egészséget,
az életbe nagyim
sok örömöt
és boldogságot i
kíván:
Anyuci,
Apuci.

H KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
(XI93287)

06-30/406-8012. (30194747)

OKJ 52 3432 04

- Mérlegképes
könyvelő

B HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (25292075)

• FISHER RÉGISÉGKERES
KEDÉS vásárol antik bútorokat, porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot,
tollnemüt azonnali készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron (Szeged) 621
249-296. 62/247-269. 30/
375-5419,
70-505-9040.
(30194240)

H RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(X193573)

Tanúsítási szám: 07-0041-02

- Pü. és számviteli
ügyintéző

B GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍ
TÁS. Hétvégén is! 30-481
0411. (Szeged). (XI94457)

H ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak, Gratulálunk
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással
Szeged. Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30193662)

őszi
gyermekruhavásár!
Október

H TÓTH Autósiskola Szeged, Petőfi sgt. 10. 62-450974. (30294960)

Régiségek

m

a KIS és nagyméretű tégla. új és bontott vályog,
szarufák, egyéb építőanyagok Dócon eladók 62/484756, 19 órától. (30194167)

H DANKÓ Pista utcában 20
nm-es garázs kiadó. Szeged, 30/617-8335. (M194329)

• DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék.
Szezonnyitási akció 1050%! Szeged, Algyői út 34.,
06-70/516-3745 (30194851)

0E2BS3B21

M ® N A C ©

TERRAKOTTA

Indiógádó, rebváhóúr, kózponorir,
fWttromoí ibiak. luhangoiíló. tohlóradar, H OLTOTT mész, cement,
iraliolrUs nyomkómö, jutóridto,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
tunguóró-iorpjmaiís« -berpitti.
kapható STUXI TELEP 62/
Sieged, lezsef A. sgt I«. 471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)
IX.: 61;550-467

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

Bővebb felvilágosítás
telefonszámon.

• CANDIDIASIS (gombafertőzés) kivizsgálása, alternatív terápiája! Szegeden.
62-431-422. (M194228)

Tel.: 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5

• GÉPJÁRMÜTECHNIKUST
felveszünk autóalkatrész üzletbe. Pályakezdő, katonavrselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
október 11-én, szombaton
10-kor a Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged).
(30294888)

Nemzetközi Holding
jogosítvánnyal és alapfokú számítástechnikai
ismeretekkel rendelkező,
dinamikus fiatalokat keres

Egyéb:

| |14

(30294901)

Állást kínál

munkakör:

Egészségügy

• MŰSZAKI cikkek felvásárlása. "BÉTA" Szeged,
M ORSZÁGOS hálózattal Szilágyi u 2., 62/424-175.
rendelkező cég keres 1 lő (30194715)
képviseletvezetőt, 2 fő tanácsadót. 1 lő telefonos a a,
8
Élelmiszer
szisztenst. 06-30/554-7226,
Szeged. (M194847)
a PIROSRA érett fűszer• SZEGED közeli gyógy- paprikát és félterméket napi
Szeged,
szertár gyógyszerész mun- áron vásárolok
katársat keres. 06-30/9380- Béke u. 8 . 62/310-835.
(M194783)
3 8 1 . (Ml93659)

M ORSZÁGOS biztosítási
alkuszcég megyei vezetőt
keres Szegeden Jelentkezni
lehet a 06-70/319-3430.
Pécs (30194134)

Az ellátandó

5

g e d (30193531)

• TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanlolyamok indulnak Szegeden Tel: 06-30-576-7430 (M193967)

feltételek:

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel. 0630-9457-577. 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (25292668)

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• FIZETÜNK fogyásáért!
Hívjon!
Fogyásakadómla:
06-30/53-000-35. (30194062)

Pályázati

62/567

B GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (X194296)

• KIFUTÓRA tehetséges
modelljelöltekel
keresünk!
Hölgyek, urak és gyermekek
jelentkezését várjuk 7-35 M AUTÓÁTIRÁS, biztosltáséves korig! Kezdőket is kötés. Szeged, Gyöngyvirág
alkalmazunk! Tel.: 06-20/ u. 14/B, GAFIB Bt 06-30/
287-5458. (30295017)
9208-377. (M1945I0)

általános

KEDD, 2003. OKTÓBER 7.
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BÖRCSÖK
ANDRÁSNÉNAK
Mórahalom ra

KA
>•31

Elmúlt már a század,
amikor születtél,
Dehát most mit legyünk,
ma ttO éves lettél.
Ne bánkiidj ezért,
nem olyan borzalmas!
Attól függ, honnan nézzük,
az életkor bizalmas.

Boldog születésnapot
kívánunk!
Szerető családod

Szolgáltatás

B DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(X193539)
a AKCIÓS Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)

Boldog születésnapot
Tanács Imrénének,
a legkedvesebb dédinek
80. születésnapjára millió
csókot küldenek dédunokái:
Donát és Odelt, unokája:
Barbara és unokaoeje: Zoltán

•
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A konvent munkája eredményes: kész az európai alkotmány terve

Előny a nagyobb államoknál
Lezárult az Európai Konvent
munkája, az európai alkotmánytervezet szerkesztésén a
magyar delegáció az EU-tagállamok küldöttségeivel együtt
dolgozhatott. Szájer József, a
magyar delegáció tagja úgy véli:
a konvent határozata elősegíti
hazánk beilleszkedését, bár az
egyes rendelkezések elsősorban
a nagyobb országoknak kedveznek.
Az unió jövőjéről tárgyaló Európai Konvent július 10-én fejezte
be a munkáját. A tárgyalások
eredményeképp megszületett az
alkotmányos szerződés tervezete, amelynek elfogadásával egy,
minden EU-tagállamot egyszerre
kötelező alaptörvény léphet életbe. A konvent volt az első olyan
európai uniós intézmény, amelyben már teljes jogú tagként vehetett részt hazánk.

Egyenlők
és „egyenlőbbek"
Az intézményi átalakítások általában inkább a nagyobb államok érdekeit szolgálják, de több

»»ttMiW^^

Tagszámtan
A Strasbourgban székelő Európai Tanács működését is meg kell tanulnunk.
kérdésben a kis és közepes méretű országoknak is sikerült eredményeket elérniük. A legvitatottabb javaslatnak a tagállami
egyenjogúság szabályozása bizonyult. A javaslat tartalmazza egy
állandó elnök intézményének kiépítését, amely az unió kormányközi jellegét erősíti, ám a
politikus szerint ez az intézményes egyensúlyt a nagy államok
felé billentheti. Bizonyos garanciákat beépítettek az alkotmányba, hogy az elnök hatáskörét korlátozzák, de egyelőre nem lehet
tudni, hogy ezek működni fognak-e, és mennyiben függ majd
az első elnök személyiségétől,
gyakorlatától.
Az alkotmányjavaslat értelmében az Európai Tanács elnökét
két és fél évre választják, amit
egyszer meg lehet hosszabbítani.

A bővítés határai
BERLIN (MTI)

- Integrációs képességünknek és
készségünknek világos határai
v a n n a k . M i n d e n európai ország

kérvényezheti az EU-tagságot közölte Verheugen, aki az EU
szomszédsági politikájáért is felel. - Oroszország ezt nem cselekedte meg és nem is fontolgatja.
Ellenzem, hogy a földrajzilag Eu-

rópának nevezett egész térséget
úgymond az Európai Unió végső
állapotának tekintsük. Úgy hiszem, okos dolog lenne, ha az
Európa politikai földrajzára vonatkozó kérdést nem válaszolnánk meg végérvényesen. Ez egyáltalán nem lehetséges. A lehetségesre kellene összpontosítanunk. Lehetséges a belátható jövőben a török kérdés megoldása.

EU a világhálón
Az európai uniós témákkal foglalkozó weboldalak folyamatosan változnak. A magyar nyelven
is elérhető internetes oldalak a
jelenlegi 15 tagállamról, a csatlakozásra váró 10+2 országról, az
uniós és az EU-val foglalkozó hazai intézményekről nyújtanak
információt.
Az uniós jogszabályok olvashatók az Euró Info Service:
www.euroinfo.hu, a jogszabályok hivatalos magyar fordítása a
www.im.hu, a mezőgazdasági
jogszabályok a www.eu-info.hu
címen. A bővítésről hírt ad a külügyminisztériumi
www.mfa.
gov., vagy az Európai Bizottság
magyarországi delegációja www.
eudelegation.hu, továbbá a Mi-

Ahogy közeledünk a dátumhoz, mikor Európában a tizenötből
huszöt lesz, itthon kicsinek és nagynak egyaránt újra kell gombolnia a kabátot. Mert ha akarjuk, ha nem: 2004. május l-jétől
szinte mindent másképp kell csinálni.
Az élelmesebbje már számol: mennyi brüsszeli támogatást
kapnak a termelők és hogyan fizettethetné ki a vállalkozás az
évek óta halogatott beruházását az unióval. A még ennél is fifikásabb spekulál: hogyan változnak az ingatlanárak, drágul vagy olcsóbb lesz a használt kocsi, miképpen lehetne a gyereket valami
jófajta külföldi egyetemre járatni. A politikusok meg egyre vadabbul tusakodnak: kint azért, hogy hány képviselőt küldhessünk az
ilyen-olyan szokatlan nevű intézménybe, itthon meg azért, hogy
kik foglalhassák el Strasbourgban, Luxemburgban és Brüsszelben
a különböző székeket. A naivak meg: reménykednek.
Még sokan hiszik: az EU a vidék szövetségese. Abban bíznak,
hogy az európai államok sosem látott összefogásának részeseként
meggyógyíthatok például az itthoni környezet ember ejtette sebei,
megoldódnak olyan régi bajok, mint például a vidék és a főváros ellentéte. Ugyancsak sokan a várható veszteségeket próbálják mérsékelni úgy, hogy igyekeznek fölkészíteni a veszteseket a változásokra. Lapunk eddig megjelent húsz, most búcsúzó EU-tükör melléklete is azon volt, hogy elképzelhetővé és megragadhatóvá tegye,
mi az, ami nyolc hónap múlva visszavonhatatlanul
bekövetkezik.
Jövő májusban történelmi pillanat részesei leszünk: Magyarország a huszonöt EU-tagállam egyikévé lesz. De a májusi eufória
után jönnek a hétköznapok: mindannyian saját bőrünkön érezzük, milyen az az uniós polgári lét.
ÚJSZÁSZI ILONA

EU: egységes jogi
személyiség
A konvent által javasolt alaptörvényt politikai és jogi értelemben
is jelentős minőségi előrelépésként értékelték az abban résztvevő
magyar politikusok, a szocialista
Vastagh Pál és a fideszes országgyűlési képviselő, Szájer József. Akonvent másfél évvel ezelőtti
megszervezése Szájer szerint már
önmagában is sikernek tekinthető. A politikus nyilatkozatából kiderül: a nemzetközi fórumon széles konszenzus alakult ki a stabilitás, a hatékonyság, az átláthatóság és a tagállamok egyenlősége
kapcsán.
A nemzetközi plénum megállapította, hogy szükségesnek bizonyul az Európai Unió egységes jogi
személyiségének kinyilvánítása,
szükséges a nemzeti parlamentek
hatáskör gyakorlása feltételeinek
javítása. Fontos a szubszidiaritás
alapelvének hangsúlyozása, amely
azt jelenti, hogy az unión belüli
' jogalkotás elsőrendű színtere az
egyes tagállamok parlamentje.

Huszonötök

niszterelnöki
Hivatal www.
meh.hu alatt. Mint szinte minden minisztériumi honlapon, a
belügyminisztériumin a www.
b-m.hu elnevezésűn is olvasható
hasznos tudnivaló, például a bevándorlásról. A regionális politikáról többek között a www.euforium.hu ad hírt. A segélyalapok
közül például a Phare segélykoordináció
címe:
www.meh.
hu/pharekoord. Az átlagember
szempontjából is fontos lehet a
fogyasztóvédelmi tudnivaló a
www.fogyaszto-vedelem.hu cím
alatt. A kis- és középvállalkozások számára hasznos oldal: a
www.euroinfo.hu, a www.mva.
hu, a www.gm.hu, a www.kfi.
matav.hu

EU-TÜKÖR
A Külügyminisztérium támogatásával készült.
Szerkesztette:
Újszászi Ilona

Választása minősített többséggel
történik majd. Eltűnt az a megkötés, hogy az elnök ne lehessen
más intézmény tagja, így a jövőben akár egyazon személy lehet
az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke. Az állandó elnök, a bizottság taglétszámának
15 főben való maximalizálása
Szájer szerint inkább a nagy államok felé billenti a hatalmi mérleget. Az Európai Parlamentre
vonatkozó rész 2009-ig 732 főben maximalizálja a parlamenti
képviselők számát, a nizzai szerződésnek megfelelően.

Vétó és korlát
Az új alaptörvény a fideszes
politikus szerint nem korlátozza
kellő mértékben a nemzeti vétó
lehetőségét. A strukturális támogatások kérdésében ugyan átme-

MTI fotó: lüyés Tibor

netileg megmarad a nemzeti vétó
de csak 2007-ig, vagyis a következő pénzügyi időszak tárgyalásáig, ami akár hátrányosan is
érintheti az újonnan csatlakozó
államokat.
Megállapítható, hogy az új szavazati rendszerben csökken majd
Magyarország súlya, és adott időszakban nem lesz állandó, teljes
jogú képviselőnk, de több tagországnak sem, a bizottságban.
Szájer József szerint a kormánynak a jövőben küzdenie kell
azért, hogy hazánknak is azonos
és teljes jogú biztosa lehessen az
Európai Bizottságban, a nagyobb
országok érdekeit megjelenítő
Európai Tanácsnak ne legyen állandó elnöke, valamint a szövegben legyen utalás a közös európai
zsidó-keresztény örökségre.

I. sz.

Magyarország nyolc hónap múlva már nemcsak a NATO, hanem az Európai Unió kapuin is
belül lesz - teljes és egyenjogú
tagként. E távlatból érdemes áttekinteni: a fordulatról mit
mondanak a számok.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A rendszerváltozás elején a politikusok között szinte egyöntetű
volt az egyetértés abban, hogy
Magyarországnak az európai államok közösségében a helye. A
kilencvenes évek elején annyira
derülátó volt mindenki, hogy
1994-es, a borúlátóbbak 1995-ös
belépést valószínűsítettek. A kilencvenes évek második felében
a Közép-Európa államaiba látogató francia elnök 2000-es csatlakozást ígért. Aztán az egész térségben nagy lett a bizonytalanság, megfoghatatlannak tűnt a
bővítés, pedig az unió minden
vezetőjétől azt lehetett hallani,
hogy 2002 végén a felvételi tárgyalásokat lezárják.
így lett: tavaly decemberben befejeződtek a tárgyalások, vagyis

az EU és a jelentkezők mindenben, még a pénzügyeket illetően
is megállapodtak Koppenhágában, vagyis 10 ország az EU tagjává válik. Az ehhez vezető lépés
volt 2003. április 16., mikor
Athénban aláírták a csatlakozási
szerződést. Akkor tagokká még
nem váltunk, a magyar kormányfő kézjegye véglegesíti belépésünket, amelyet ratifikálniuk kell az
EU-tagállamok parlamentjeinek.
Most ezt az időszakot éljük.
Jövő év május 1., a 10 új tag
felvétele után 34 százalékkal
növekszik az Európai Unió területe, az EU-polgárok 105 millióval lesznek többen, a hivatalos nyelvek száma 11-ről 20-ra
emelkedik, illetve 10 új kultúrával, 10 állam történelmével,
10 ország sokféle nációhoz tartozó polgárainak gondolkodásmódjával gazdagodik az Európai Unió. E nagy bővítéssel 1
nagyobb állammal, Lengyelországgal, továbbá 3 közepessel,
vagyis Magyarországgal, Szlovákiával és a Cseh Köztársasággal
bővül az EU. A maradék 6 kicsi
ország.

Teljes EU-harmonizáció szükséges a hazai intézményrendszerben

Magyarország elég fejlett az unióhoz
Bizakodva, magabiztosan és öntudatosan kell lélekben felkészülnünk hazánk uniós csatlakozására - fogalmazott J. Nagy
László történészprofesszor. Az
EU-s intézmények átvétele sok
esetben nehézséget fog jelenteni, de észre kell vennünk a
nyugatiak segítő szándékát: az
Európa Tanácsban a kis országok érdekei is érvényesülnek.
Elvben hazánknak is minden
uniós intézményt át kell vennie
az uniós csatlakozással. Am számos esetben ez lehetetlen. A korábbi csatlakozási tárgyalásokon
sikerült megegyeznünk arról,
hogy ott, ahol jelentős az elmaradásunk, még néhány évnyi haladékot kaphassunk a felzárkózásra - tudtuk meg /. Nagy Lászlótól, a Szegedi Tudományegyetem
Európa Tanulmányok Központjának vezetőjétől. Maga az uniós
intézményrendszer is jelentős
változás előtt áll, hiszen a tagság
2004-től huszonötre bővül, és
zömmel kisebb országok csatlakoznak.
- Az unió legfontosabb intézménye a Miniszterek Tanácsa,
ahová minden nemzetállam a
maga külügy-, vagy szakminisztereit delegálja. Az egyes államok
lakosságarányos szavazati pontokkal rendelkeznek, ám ezzel a
kisebb államok nemzeti érdekei
esetleg sérülhetnek, így egy telje-

J. Nagy László professzor úgy véli: magabiztos öntudattal kell váll a l n u n k e u r ó p a i s á g u n k a t és m a g y a r s á g u n k a t .

sen új, háromlépcsős döntési
rendszer bevezetése indokolt mondta a professzor, aki kifejtette: a kis országok érdekét szolgálja, hogy az érvényes döntéshez a
szavazatok minősített többsége,
a szavazásban résztvevő országok zömének támogatása és a
Tanácsban képviselt államok lakosságarányos többsége egyaránt
szükséges.
- Persze az így megszületett

Fotó: Karnok Csaba

döntések sem mindig lesznek
kedvezőek, ezért képviselőinknek az intézményrendszereken
belül is ügyesen kell politizálniuk. Hasznos lesz, ha erős és nagy
lakosságszámot képviselő szövetségeseket szerzünk magunknak, akikkel együtt - végső esetben - blokkolni tudjuk az olyan
döntéseket, amelyek kellemetlenek lehetnek hazánk számára.
Új intézménytervezet a komisz-

szárok,
biztosok
rendszere,
amely további esélyegyenlőséget
biztosít a kisebb államok számára, mint amilyen hazánk is. Ennek megfelelően a tagállamok
létszámának megfelelő számú
szakterület-felügyeletet
bíznának az egyes - minden nemzet
által delegált - szakértőkre, akik
az EU tJ minisztereiként" járnának el. így akár arra is esély lenne, hogy magyar szakértő dönthetne az unió pénzügyeinek kérdésében. Természetesen minden
biztos szavazati joggal rendelkezne a Tanácsban - fogalmazott a
professzor.
J. Nagy László még kiemelte:
teljesen alaptalan a Magyarország-szerte érezhető szorongás
az uniós csatlakozással kapcsolatban, hiszen hazánk igenis fejlett országként lesz tagja az államszövetségnek. Példaként említette: Írország a miénknél sokkal kedvezőtlenebb gazdasági
helyzetből lépett a közösségbe,
ahol példátlan karriert futott be.
Az unió országaiban egyébként
hazánkat is esélyesnek tartják
hasonló eredményekre. Éppen
ezért szükséges, hogy pozitív,
magabiztos hozzáállással kezdjük meg munkánkat az EU-ban,
s ne féltsük nemzeti önazonosságunk csorbulását, hiszen a példa
Írország, ahol a csatlakozás nemzeti megújulást hozott.
ILLYÉS SZABOLCS
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PONT
O

2: 13, 17.15 óra. Oviapu: 15.30,
19.30 óra. A szövetség: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. Segítség hal
lettem: 14.30, 16.30,18.30 óra.
Rettegés háza: 20.30 óra. Malacka
a bás: 14.15 óra. Doktor Szöszi 2:
16.15, 18.15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Tomb Raider - Az élet bölcsője.
Színes, m. b. amerikai film.

SZÍNHÁZ

SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Szellemjárta mese.
Hapci-bérlet.
MILLENNIUMI KLUB (Dugonics
tér 12.)
este 7 óra: Coldoni: Két úr
szolgája. Előadja: a Móra
Kollégium Bárdolatlanok színjátszó
csoportja.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fel 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: A szövetség. Színes amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. háromnegyed 4 és fél 6 óra:
Anya. Színes svájci
dokumentumfilm;
este negyed 8 óra: Apokalipszis
most rendezői változat. Színes
amerikai film
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra óra: A Magdolna
nővérek. Szines angol film;
du. negyed 7 óra: Novo. Színes
francia film;
este fél 9 óra: A kis utazás. Színes
magyar film
GRAND CAFÉ
Du. 5 és este 7 óra: Hukkle. Színes
magyar film ; este 9 óra: Donnie
liarko. Színes amerikai film,
este 11 óra: dr. Strangelove. Színes
amerikai film.
OLASZ KULTURÁLIS
KÖZPONT (Dugonics tér 2.)
du. 6 óra: Malombra (1917) Retrospettiva Jel cinema italiano
(Visszatekintés az olasz
filmművészettel.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. Terminátor 3:
15.15, 17.30, 20 óra. A Karibtenger kalózai: 14, 16.45, 19.30
óra. Amerikai Pite 3: 14, 16, 18,
20 óra. Trükkös fiúk: 14.45, 17.15,
19.45 óra. Mináenóö: 13.45,
15.45, 17.45, 20 óra. Tomb Raider

SZENTES
Du. fel 6 óra: Sporttolvajok. Színes
angol-francia-kanadai akciófilm;
este 8 óra: Ki nevel a végén ?
Színes, ff. amerikai vígjáték.
K Ö Z É L E T

SZEGED
A SZAB Székházban (Somogyi u.
7.) de 11 íirakor
dr. Bakas Noémi PhD nyilvános
vitája - Effccts of Hclicobactcr
pylori on the Pahogenesis of
Chronic.
A Millenniumi Klubban
(Dugonics tér 12.) du. 4 órakor
a Szegedi Társadalomtudományi
Szakkollégium estje.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
du. 6 órakor:
bibliai előadás - Jelenések Könyve:
Az evangélium és a próféciák - Mit
jelent fézus a keresztények
számára?; este 7 órakor
Képszínház Eifert lános
fotóművész diaporáma-músora.
A Móra Ferenc Kollégiumban
(Közép fasor 31-33.) du. 6 órakor
a Kalligram Könyvkiadó estje.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
ót 42.1
10-tól 18 órái&
a Szegedi Vaaaspark (Kálvária
sgt.) 9-tól 19 óráig várja látogatóit.

KONCERT

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban |Tcmesvári krt. 42.) du. 4
órakor: flang-Cscnd-Játék
Idóorszaghan - hangversenysorozat
gyermekeknek; nyitóhangverseny:
A mi zeneszerzőnk: Erkel Ferenc.
A Mester halálának 110.
évfordulója tiszteletére.
A Közéleti Kávéház rendezvénye

az alsóvárosi Ferences templomban
(Mátyás tér) este 7 órakor
a Collegium Musicum
Orgonahangverseny keretében
Csanádi László DLA
orgonaművész hagversenye.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) este 7 órakor:
Kathlecn Solose és Jane Solose
zongoraművészek hangversenye.
A MiUeniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) este 8 órakor
a Balga zenekar korneertje.
A S/.OTE klubban (Dóm tér 13.)
este 9 órakor
Blues B.R.Otbers Show.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Szegedi Ifjúsági Házban (Felső
Tisza part 2.)
megnyílt: Farkas Gyula
festőművész kiállítása.
Megtekinthető: naponta 9-tól 19
óráig, illetve a ház nyitvatartási
ideje alatt.
A Somogyi-könyvtár 2. emeletén
megnyílt:
Goncourt-díjas írók a Somogyikönyvtárban címú kétnyelvű
kiállítás Hcrvé Bazin - Michel
Töumicr - Patrick Rambaud
műveiből.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B galériájában
(Vörösmarty u. 3.) megnyílt:
a 45 eves Lajos Sándor fotóklub
kiállítása. Megtekinthető október
10-éig, hétköznap 10-től 18 óráig.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) megnyílt:
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar Rajzművészettörténet Tanszék
művésztanárainak csoportos
kiállítása. Megtekinthető: október
21-éig 10-től 18 óráig, vasárnap
szünnap.
A /uhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
megnyílt dr. Baltásnc Gáti Csilla
festőművész Az cn világom című
selyemfcstményeiból rendezett
kiállítás. Megtekinthető október
15-ig hétfőtől péntekig 10-18
óráig.

PONT

DUNA
TELEVÍZIÓ

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
Önök kérték Kívánságműsor (ism.)
11.00 Őserdei töredékek Francia
természetfilm-sorozat, 4. Samsara
[16| 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Savannah Amerikai tévéfilmsorozat, 6. Nincsen füst tűz
nélkül | 1 6 | 14.00 Srpski Ekran
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
14.30 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin 15.00
E)e mi történik a szemfelszedókkel? András az asztalnál kucorog
15.25 Tríkrek Spanyol rajzfilmsorozat. A három muskétás 16.00 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 125.
Az érvágás 16.50 Maradj velünk!
Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus krónika 17-30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor | 1 6 |
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30
Mozi zongorára - mikrokozmosz 30 filmetűd Moziszázad 18.40
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 20.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 eveseké
a világ" Szenes Iván írta
21.05 EuroParty
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.30 Panoráma Benda Lászlóval
(16)
23.05 A tisztesség ára
Am. bűnügyi tévéfilm |16|

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország!
7.15 Laza© Szórakoztató, vidám
reggeli csevej 8.50 Stahl konyhája
9.00 Tripla vagy semmi Telefonos
játék, extra nyereményekkel 9.20
Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 25. 10.20 Teleshop 11.15
Bébilescn Amerikai vígjátéksorozat
[12| 11.45 Játszd újra az életed!
Amerikai filmsorozat, 16. A gazdagság ára |12| 12.45 Egy argentin
New Yorkban Argentin romantikus
film 14.30 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 14.55 Charlie - Majom a
családban Német családi kalandfilmsorozat, 38. Felhő a hegyek felett 15.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 183. 112) 16.25
Jakupcsck Közéleti taíkshow [12|
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 164. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112|
19.35 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.00 A nagy Ó - The Bachelor
Romantikus mese
valós szereplőkkel |12|
21.35 Nyomd a lóvét
Amerikai akciófilm |16|
Közben: kcnósorsolás
23.35 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat |12|
23.50 jó estét, Magyarország!
0.35 Propaganda
Kulturális magazin
1.05 Magyar film: Kínai védelem
Magyar játékfilm |12|
3.00 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) 112)
3.40 \fers éjfél után
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 18. 10.15 Játékzóna 10.20Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 HíradóDéli 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 Az elveszett világ
Amerikai kalandfilmsorozat, 4. Isteni akarat 16.15 Testpcrcck Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A
szembesítőshow (12| 17.25 Mónika - A kibeszélóshow |12| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz (12[
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
21.00 Szupermozi Tfükkös halál 2.
Amerikai akcióvígjáték [12|
23.05 XXI. század [12}
23.35 Találkozások - este
Sztármagazin |12|
23.45 Híradó - Késő esti kiadás
23.50 Sportklub
23.55 Művészbejáró A remény városa [ I 6 |
2.30 Fóknsz
Közszolgálati magazin (ism.)
[12|

5.30 Gazdakör 5.48-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Vezérünk a bátorság 9.00 Headway a
Duna TV-ben 9.30 Néptáncok 9.35
Mozidélelótt: Szegénylegények Magyar film 11.05 Kollányiék almafája 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Gazdakör 12.25 Euroszkóp 12.55 Kis
magyar rocktörténet 13.30 Heuréka! Megtaláltam! 14.05 Navigátor
Mcditerráneum 15.00 Legendák
földje 15.25 Ausztráliából jöttek...
16.25 Az én Európám 16.30 Régiók Pozsony 16.55 Öt perc zene
17.00 Kalendárium 17.50 Helycsen! 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.00 Lcgato Magyar játékfilm
21.30 Bartók Béla:
Az éjszaka zenéje
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó,
sport, meteorológia
22.10 Gong
22.50 Kerekasztal
23.45 Egy film rendezőt keres
ír játékfilm
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.30
Kollányiék almafája 2.10 Rendhagyó történelemóra 2.50 Filmesek
egy rakáson, avagy a Balaton, a Magyar Hollywood 3.30 Emlékezés az
emberre Magyar film

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 16.00
Közvetítés a parlament üléséről
16.00 Napnyugta 17.30 Telesport
PVSK-Szolnok, női kosárlabda jótékonysági gála, közvetítés Pécsről
19.45 Esti mese Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsor.
A szánkó. Benedek Elek
meséi - Magyar mesefilmsorozat: A szegény ember
hegedűje
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin határon
innen és túl
22.05 Tfestvérek Francia tévéfilm
|16|

23.30_ Záróra Éjszakai választék
0.30 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat 7. A kihívás 1.25 Ablak-praktikus 1.50 Panoráma Benda Lászlóval |16| 2.20 Úton - Európa-magazin 2.50 Válogatás Máté Péter dalaiból 3.15 Telesport PVSK-Szolnok,
női kosárlabda jótékonysági gála

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott világ: a depresszió (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Egészségmagazin (h) 16.30 Dokumentum műhely: Debrecen és az agglomeráció
(h). 17.00 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés 17.30
Sárga csikó, 1. rész (h) 18.00 Vá
sárlási músorablak 18.15 UNI-JÓ
- az Európai Ombudsman, 17. rész
(h) 18.20 Klipp 18.25 Máriás Bach
- Varnus Xavér orgonál (h) 18.30
Business-mix gazdasági magazin
19.00 Híradó 19.30 Business mix
(h) 20.00 Esteló 21.00 Okavango a vadon világa, 2. rész. Amerikai
családi filmsorozat 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

fií
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 2 0 . 3 0 D i a g n ó z i s (ism.)
21.30 Porsche Szeged 22.00 Vá
rosi Tv Szeged műsora

Kimba 11.30 Vásárlási műsorablak
12.00 Képújság 17.00 Sárga csikó,
2. rész 17.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 2. rész 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 UNI-JÓ - 3.
Az EU története 18.25 Máriás
Bach - Varnus Xavér orgonál 18.30
Fókusz 19.00 Híradó, Kalendárium
19.30 Business-mix - gazdasági
magazin 20.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 20. rész
20.30 Nyitott világ: a depresszió
21.00 Okavango - a vadon szíve, 2.
rész. Amerikai családi filmsor.
22.00 Bence-show 22.30 Nyári élményeink: makói művésztelep
23.00 Debrecen és az agglomeráció, 2. rész 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

VÁSA»BY1 VÁÜOS TH VÍZIÓ

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.)
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
r a j z f i l m s o r o z a t 1 7 . 3 0 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Őszi Hetek 2003. 2 0 . 0 0
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20
Egyszemélyes hadsereg. Amerikai
film 2 2 . 3 0 Híradó 2 2 . 4 5 Nap
kérdése 23.00 A bor készítése,
borkóstolás 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.30
22.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00 ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Kis Kata

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juvcntus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenschcr 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter. Tel.: 0630-30 30 244 és 44 22 44
20.00 Euro-exprcss Dénes Tamással
22.00
Sztársáv
Várkonyi Attilával

»«<¡•7,87.8
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: bemutatkozik a Zöldkapocs Környezetvédelmi Munkacsoport.
Vendégek: Walterné Böngyik
Terézia, a Zöldkapocs Környezetvédelmi Munkacsoport vezetője, Sirkó Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület helyi képviselője 12.00 Híröszszcfoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 16.00 Női
magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00 tói hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
RTL Klub
23.55 A remény városa
Amerikai film

®

OSI TUIVI7JÓ
V/f Ol t*

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

mm
•
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K

Ó

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 20. rész 6.30
Nyitott világ: a depresszió 7.00
Torna csontritkulás ellen 7.30 A
megkülönböztető jelzés (ism.)
8.00 Híradó (ism.), Kalendárium
8 . 3 0 Kimba 9 . 0 0 P r í m a t o r n a
9.30 Erdészcsillag - erdészeti magazin 10.00 Prímatorna 10.30
Trendline - divatmagazin 11.00

Fsz.: Vincent Spano, Chris
Cooper, Angéla Bassett
A remény városa tipikus amerikai kisváros, ahol az egyik régi
épülettömb útjában áll a hatalmas kereskedelmi központ felépítésének. A területet a földdel
akarják egyelővé tenni, és úgy
tűnik, hiába a remény, pénzért
minden megvásárolható. Wynn,
a város egyik tanácstagja ugyan
kitartóan ellenáll korrupt kollégái egyre súlyolyabb nyomásának, de végül már ó sem tudja
eldönteni, hogy mi a különbség
jó és rossz között...

KEDD, 2003. OKTÓBER 7.
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A Bonifert, Serfőző kettős nem befolyásolta a bécsi meccs végeredményét

Palarie, a Hypo elleni hős
formában játszott. Ez vásárhelyi
létének a „hivatalos része" - mivel telik a szabadidő?
- Szeretek táncolni, zenét hallgatni, focizni és minél több időt
akarok a családommal tölteni. A
kedveseim állnak az első helyen,
Eduárd mellé még szeretnék majd
később egy kislányt is. Bízom
benne, hogy pár évig még játszhatom, utána következhet az edzősködés. Vásárhely? Lassan már
megismerkedtem a várossal, tetszik. A csapatból mindenkivel jóban vagyok, de Bacsa Edinával kicsit közelebbi a kapcsolatunk, egy
lakásban lakunk - ő tanítgat a
magyar nyelvre is. Nagyon tetszik
az a szó, hogy köszönöm.
A Hypo-mérkőzés után mi
sem mondhattunk mást...
•

KÉZILABDA
A szombati Hypo NÖ elleni női
kézilabda-mérkőzés hőse egyértelműen a román irányító Daniela Palarie (leánykori nevén
Ionete) volt. Tízenkét akciógólt
dobott, cseleivel, megoldásaival
őrületbe kergette az osztrákok
védőit.
- Nagyon boldog vagyok! mondta pár perccel a találkozó
után a Daniela Palarie. - Az is
feldobott, hogy ezen a találkozón
itt lehetett a férjem és a gyermekem, ez volt az első meccs, amelyen láttak játszani új csapatomban. Köszönöm az edzőknek Tamás Sándornak és Giricz Sándornak a bizalmat, s ennek a jövőben is szeretnék megfelelni.
Utazzunk vissza az időben! Az
1974. október 31-én Pitestiben
született játékos viszonylag későn, 14 évesen kezdett el kézilabdázni Valccában - előtte atletizált - és 17 esztendősen már a
helyi együttes felnőtt keretének a
tagja volt. Többnyire az irányító
poszton számítottak rá és a tehetségére hamar felfigyeltek.
- Két évig tagja voltam a román junior és ifjúsági válogatottnak. Családot is nagyon
szerettem
volna,
ezért
1995-ben férjhez mentem és
1997-ben megszületett a kisfiam, Eduárd. A szülés után szinte azonnal újrakezdtem, s az első osztályú Pietra Neamt együttesében folytattam a pályafutásomat. Egy év múlva visszatértem Valceába, s tagja lehettem a
bajnoki címet szerzett gárdának. Majd következett a Calati,
amellyel a bajnokságban és a
kupába ezüstérmet szereztünk,

Daniela Palarie lövéseivel szemben tehetetlennek bizonyultak az
osztrák kapusok.
Fotó: Tésik Attila
az EHF-kupában a legjobb nyolcig jutottunk.
Mikor
Hódmezővásárhelyre
igazolt, először hagyta el hazáját
Romániát.
Magyarország,
a
Liss-HNKC új kihívást jelentett
számára, hiszen világ egyik legerősebb pontvadászatában játszhat. S a kék-sárga klubnál is az a
cél, hogy olyan helyen végezzen,
amely európai kupaszereplést jelenthet. Vajon ez reális elvárás?
- Szerintem a játékoskeret alkalmas arra, hogy kivívhassuk a
nemzetközi porondon való indu-

Gyászközlemények

lást. A csapat nagyon jó szellemű, segítjük egymást, a tréningeken mindenki maximális erőbedobással dolgozik, minden feladatot lelkiismeretesen elvégez.
Ez az alapja mindennek. S én is
hozzáteszem a meccseken, ami
tőlem telik, nem biztos, hogy
mindig tizenkét gólt fogok lőni...
A Hypo ellen minden sikerült
neki, az osztrák védők már akkor
kétségbe estek, ha látták: hozzá
került a labda. Atlövésből, betörésből és a félpályáról is betalált a
vendégek kapujába - szenzációs

A magyar Bonifert, Serfőző bírókettós tévedéseivel nem befolyásolta a múlt szerdai Hypo
NÖ-Dunaferr NB l-es női kézilabda-mérkőzés végeredményét.
Erre a következtetésre Bécsben
az osztrák és a magyar szövetség
közös játékvezetői bizottsága jutott. Török Péter, a magyar testület elnöke úgy nyilatkozott, hogy
a játékvezetők munkája nem
volt tökéletes, egyformán tévedtek mindkét csapat kárára, de
ítéleteikkel nem befolyásolták a
29-21 -es dunaújvárosi sikert.
- Olyan fokú részrehajlás,
mint amilyet Gunnar Prokop, a
Hypo menedzsere jelzett, nem
történt - hangsúlyozta Török Péter. A döntést valamennyi érintett kézhez kapja.
A vereségek okait - eddig a Dunaújvárosn kívül az Esztergom és
a Liss-HNKC győzte le a Hypót - a
sérülés miatt hiányzó sztárokban
és a nem teljes értékű cserékben
kereshetné az osztrák klub.
IMRE PÉTER

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
FARAGÓ LÁSZLÓ,
volt dóci lakos 50 éves korában elhunyt. Temetése október 8-án, 13.00kor lesz az Opusztaszeri temetőben.
Gyászoló családja
nrnitussz
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GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
BÖDŐISTVÁNNÉ
HANCSARUK KLÁRA,
volt öntödei dolgozó hosszas szenvedés után,
67 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 9-én, 13 órakor az Újszegedi temetőben lesz.

Gyászoló család

030294999

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MEZEI SÁNDORNÉ
SÜLI A N N A
77 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 9-én, 11 órakor
lesz az Algyői temetőben.
0.10294*91
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DR. ZÖLLEI
MIHÁLYNÉ
KOROM A N N A
82 éves korában, hosszú betegség
után csendben elhunyt. Temetése október 10-én, 14 órakor a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, nagymamánk
és dédikénk,
FABULA JÁNOSNÉ
97 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2003. október 10-én, 13
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló
család
0 /
mooiiTÁ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSÁSZÁR FERENCNÉ
NÉGYÖKRŰ A N N A
90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 10-én, 11 órakor lesz a Rúzsai temető urnafalánál. Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család
nmtoteac

'

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZÉLPÁL VINCÉNÉ
CSÁSZÁR ILONA
életének 96. évében elhunyt. Temetése október 8-án, 14 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 13 órakor.
0*0194639
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BŐSZ JÁNOSNÉ
VASTAG MÁRIA,
volt szegedi lakos 82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása október 9-én, 13
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
BERKI PÉTERNÉT
utolsó útjára elkísérték.
0*0.93676
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
KATONA IMRÉT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunkat,

ÖZV BENDE

KÁLMÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték.
0*0194596
Gyászoló család

DR. KEVEI
FERENCET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BAKOS JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja

utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

Tudatom, hogy
KISS MARGIT,
Szentes, Bacsó B. utcai lakos 72
éves korában elhunyt. Temetése
október 9-én, csütörtökön, 14
órakor lesz a szentesi Szeder temetőben.
030294*9* Gyászoló gondviselője

A történet a 2002/2003-as bajnokság tavaszi fordulójában kezdődött, ekkora Makó KC hazai
pályán 33-3l-es vereséget szenvedett a viszonylag szerény képességű Gyöngyöstől. A váratlan fiaskót a helyi B közép (is) nehezen
viselte, összeverekedett a rendfenntartókkal. Az együttest és Bárány edzőt azzal vádolták, hogy
„elmerte" a mérkőzést. A parázs
azóta is izzott a hamu alatt:
- Már amikor megérkeztem
mostam meccs helyszínére - emlékezett Bárány Zsolt, aki hét
esztendő után távozott a Maros-parti együttestől -, zúgott a
főtér, hogy „Áruló!" A mérkőzés
alatt a B közép nem a játékkal
foglalkozott, hanem a becsmérlésemmel. Olyan transzparenseket
feszítettek ki, amin az állt: „Júdás", vagy „Becsületből nulla". A
szünetben leköptek, megdobtak
pénztárszalaggal és a helyi vezetők semmit sem tettek, elmaradt
a retorzió. Mindezt azért kaptam,
mert mindenki úgy tudja: a
Gyöngyös elleni tavaszi mérkőzést eladtam, eladtuk, hiszen akkor már tuti volt - állítják ők - ,
hogy odaszerződöm, ezzel akartam imponálni, bevágodni új
egyesületemnél. Aki ismer, tudja,
hogy ez nem igaz - bár az nekem
is feltűnt, hogy valami sántít. Ennél többet nem akarok mondani... Talán még annyit: az eltöltött esztendők után nem ezt érdemeltem volna.
A Gyöngyös 38-31 -re kikapott.
A vereséget nem is vitatja a szakember, rosszul játszottak - mond-

ja -, megérdemelten győzött a
Makó KC. A derbit követően
azonban még érte „kritika": az
autójának letörték az ablaktörlőjét, s az „Áruló", „Júdás", valamint a „Becsületből nulla"
transzparensekkel takarták be
járművét. Kihívta a rendőrséget, s
ismeretlen tettes ellen feljelentést
tett. A történtekkel kapcsolatban
felmerülhet a házigazda egyesület
felelőssége? Választ Nagy György
Sándor klubelnök adott:
- Mivel várható volt, hogy izzó
hangulatú presztízsmeccset játszik egymással a két együttes
megkétszereztük a biztonsági
személyzetet. Nem is történt
olyan rendbontás, amiért közbe
kellett volna avatkozni - nem
láttam, hogy leköpték, vagy
pénztárszalaggal megdobták volna Bárány Zsoltot. A zsűri sem
tapasztalt semmi rendellenességet. Ami pedig a mérkőzés után
körülbelül másfél órával történt,
azért nem vállalhatunk felelősséget. Majd a rendőrség nyomoz és
megtalálja a tettest. Az tény,
hogy a tavaszi találkozó körül valami nem volt rendben, csak sejtéscink vannak, bizonyítani
semmit sem tudunk. A közönségünk már akkor is élesen reagált
a váratlan fiaskóra, s úgy látszik,
ezt azóta sem birták elfelejteni.
Ráadásul úgy érezzük, hogy a tavalyi gárda szétesését az indította meg, hogy ő és két játékos eligazolt Gyöngyösre.
Eddig a történet - melyben nem
a kézilabda játszotta a főszerepet.
Mindenki érzékeny, sértődött - a
maga szempontjából valószínűleg
okkal, joggal. De a leghasznosabb
az lenne, ha az érintettek (Bárány
Zsolt, klubvezetők, drukkerek) leülnének és mindent megbeszélnének. Úgy tűnik, félreértésekből
és félinformációkból épült fal a felek között.
LP.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. HAVRÁN ANDRÁS,
Hmv.-hely, Hóvirág utca 2. szám
alatti lakos 79 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 9én, 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló család,
<uni949in Vásárhely és Budapest
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV LADOS JÓZSEFNÉ
KIS ERZSÉBET,
Hódmezővásárhely, Szabadság
tér 83. szám alatti lakos 81 éves
korában elhunyt. Temetése október 8-án, fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
• luniorsin

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,
ID. PETYKÓ GYÖRGY,
Székkutas, Béke u. 51. szám alatti lakos 96 éves korában elhunyt.
Temetése 2003. október 8-án, délelőtt 10 órakor a Székkutasi temetőben lesz.
030294929
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
LENDVAIIMRÉNÉ
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni ||
igyekeztek.
O

g

F

O

Gyászoló család J

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Téged elfelejteni soha nem le-j
het, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-l
felzokog érted, örökké szere-j
tünk, nem feledünk téged.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejt-1|
hetetlen szerettünk,
ID. GILA SÁNDOR
temetésén megjelentek. Köszönetet mondunk szomszédoknak, jó barátoknak, kezelőorvosának lelkiismeretes munkájáért, ápolóknak a gondozásért,
plébános úrnak szép búcsúztatásáért és a temetkezési vállalat [
közreműködéséért.

I
I

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

A férfi kézilabda NB I/B hét végi
fordulójában a Makó KC
38-3l-re megverte a Gyöngyöst.
A találkozó nem fejeződött be a
pályán - Bárány Zsolt, a vendégtréner (az elmúlt szezonban az
MKC edzője volt) feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen.

A gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

Botrány Makón,
a presztízscsatán

Gyászoló család, Szegvár;
93906
Ausztria

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TAKÁCS SÁNDOR,
kövegyi lakos életének 70. évében elhunyt. Búcsúztatása október 8-án, 14 órakor lesz a Kövegyi temetőben.
030294913
Gyászoló család

„Könnyzápor hullhat az égből, a
föld felvethet minden vizet, de
őt, ki csillagból jött, kit szerettünk, örökre elveszett."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szerettünk,
BÍRÓ IMRÉNÉ
NÉMETH ROZÁLIA
temetésén megjelentek, részvétükkel, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Köszönjük a részvét
virágait.
0.30294919
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága jó édesanyám,
DERE ERZSÉBET
halálának 1. évfordulóján.
Szerető lánya és családja,
Kövegy

18
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Pávlicz verte Vásárhely

Holnap 17.30-kor az Araddal mérkőznek a szegediek

Hajrá a felkészülésben

MISKOLCI E A F C - V Á S Á R H E L Y I
KOSÁRSULI 7 8 - 6 3 ( 1 2 - 1 7 , 1 4 - 1 4 ,
25-12, 27-20)

KOSÁRLABDA

NB l/B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, Miskolc, 100 néző. Vezette: Gergely,
Pozsonyi.

A felkészülés hajrájánál jár a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata; október 19-én kezdődik a bajnokság. Holnap 17.30-kor az Arad
csapatával játszik edzőmeccset
a Tisza-parti gárda az újszegcdi
sportcsarnokban.
Két ezüstérem. Ez a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapatának mérlege az elmúlt egy hétben. A gárda két tornán is szerepelt (előbb Bonyhádon, majd Diósgyőrben), s mindkétszer a második helyet szerezte meg. Diósgyőrben a Fila-kupán játszott döntőt, s a házi gazda
DKSK-tól
szenvedett
82-63-as vereséget. Amíg bírta
erővel a csapat, addig szoros volt
a találkozó. Mennyire volt elégedett a mutatott teljesítménnyel a
tréner és mi lesz a Szeviép-Szeged heti programja, Újhelyi Gábor! - kérdeztük telefonon a
szakembertől.
- Az első két meccsen, a Kassa
és a Kolozsvár ellen azoknak adtam játéklehetőséget, akik eddig
kevesebbet szerepeltek. A döntőben szerettünk volna nyerni, ez
sajnos nem jött össze. Nehezítette a dolgom, hogy Fürész Dia
beteg volt a torna alatt, így Donkó Orsolyának huszonnégy óra
alatt három meccset kellett végig
irányítania, n e m volt cseréje.
Voltak biztató
periódusaink,
azonban még sokat gyakorolnunk. A legrosszabb az, hogy
edzéseken nem tudunk öt-öt ellen játszani, igazán eddig csak a
tornákon tudtunk élesben gyakorolni. Éppen ezért a héten kétszer is pályára lépünk: szerdán
délután fél hatkor az Araddal (a

Vásárhely: UTASI (14/6), Molnár (13/3),
Kováts (1), TIGYI (15), Kukla (4): Cserék:

Böszörményi (5), Bere (6), Haddad (3/3),
Csorba (2), Elek (-). Edző: Molnár Csa-

ba, dr. Elek András.
Ismerős arcok melegítettek a hazai csapatban. Drahos Gábor és
Pávlicz Gábor, a Szedeák egykori
játékosai a nyáron a miskolci
együttesbe igazoltak. Az első két
negyedben remekeltek a vendégek, Utasi és Molnár kosaraival
17-12-re, 21-17-re és 31-26-ra
is vezettek.
A harmadik negyedben jött a
sopronihoz hasonló
hullám-

MUNKATÁRSUNKTÓL
A nagy érdeklődésre való tekinAndra Mandache (fehérben) jó játékára nagy szükség lesz a bajtettel holnaptól megkezdik a
nokságban és a nemzetközi kupában.
Fotó: Miskolczi Róbert
szombati Pick Szeged-Verias férfi kézilabda Bajnokok Ligája csonézők ingyen tekinthetik meg), burgot fogadjuk. A nemzetközi portmérkőzés belépőinek elővészombaton pedig a Szabadkával összecsapás után pedig követke- telben történő árusítását. Aki
csapunk össze az újszegedi zik a BSE elleni rangadó. Kemé- időben szeretné biztosítani a
sportcsarnokban. A felkészülés nyen erőpróba előtt állunk, hi- helyre szóló jegyét az szerdán,
hajrájában járunk, most már a szen szerda, szombat ritmusban csütörtökön és pénteken 14.30
formábahozáson van a fő hang- játszunk majd. Szerencsére amit és 18 óra között az újszegedi
megteheti.
súly. A csapatmunka összecsi- előre elterveztünk a felkészülés- sportcsarnokban
szolása és a dobóbiztonság töké- sel kapcsolatosan, azt eltudtuk
letesre fejlesztése szerepel majd végezni a játékosokkal.
az edzéseken. Szerencsére KajdaMaradjunk az Európa-kupácsi Judit egészségesen tért vissza nál, hiszen a Szeviép egyik csoa válogatottól, és teljes intenzi- port ellenfele, a Delta-Kassa a
tással kapcsolódott be a munká- szekszárdi Sió-kupán szerepelt. BUDAPEST (MTI)
ba. Közeledik az idénykezdés A szlovákok bejutottak a döntőidőpontja, október 19-e; a BEAC be, ahol a Buducsnoszttal csatáz- A totó 40. hetének nyereményei:
lesz az első ellenfelünk, idegen- tak. A végén a kassaiak örülhet13 plusz egy találatos szelvény
ben. Az első bajnokink után pe- tek, hiszen 79-7l-re diadalmas- 6 darab volt, nyereményük 908
dig három napra már az Euró- kodtak, s ezzel megnyerték a ezer 375 forint. A 13-asok (15
pa-kupában lépünk pályára, ha- nemzetközi tornát.
darab), 169 ezer forintot érnek,
zai környezetben a német MarSÜLI RÓBERT
míg a 12 találatos szelvényekre

12. Kanizsa
13. Sárvár
14. Vásárhely
15. Nagykörös
16. Baja
17. Budafok
18. Debrecen

völgy, a MEAFC zónája ellen
nem igazán találták a vásárhelyiek az ellenszert. Ezt a rutinos hazai gárda - némi játékvezetői segédlettel - könyörtelenül kihasználta, s fokozatosan növelte az
előnyét és a végén, magabiztos
győzelmet aratott.
A juniorok mérkőzésén:
Miskolc-Vásárhely 6 1 - 7 3
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Pápa
2. Eger
3. Miskolc
4. Tiszaújváros
3. Fehérvár
6. Diana
7. SMAFC
8. Göd
9. Siókosár
10. Óbuda
11. Veszprém

3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

300- 218
208- 159
252- 219
219- 190
305- 270
267- 254
213- 205
264- 279
142- 146
167- 179
160- 187

1
1
1
1
-

2
2
2
2
3
3
3

242233204223264212212-

1,00
1,00
1,000
0,833
0,833
0,833
0,833
0,833
0,750
0,750
0,750

SZEDEÁK-MEZŐBERÉNY90-56

A szegediek legjobb pontszerzői: Magyar (20/9), Szablics (16),
Kecskés (12/6), Smohai (12).
BÉKÉS-SZEDEÁK 52-100

A szegediek legjobb pontszerzői: Nagy (25/3), Kecskés (16/3),
Smohai 15/9, Sutka(13/3).
S. R.

Vass aranya
Pozsonyból

Szombaton pedig 8 - 1 2 óráig tart
nyitva az elővételi pénztár.
- Sajnos az ígérettel ellentétben
még mindig nem dőlt el, hogy egy
országos sugárzású televízió közvetíti, vagy nem a mérkőzésünket, ezért nem tudtunk határozni,
hogy 18, vagy 19 órakor kezdődjék a találkozó. Az biztos, hogy a
meccskezdés előtt két órával nyitjuk ki a pénztárakat - tájékoztatta
lapunkat Teimel Zoltán, a Pick
Szeged szakosztályvezetője.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szenzációs eredményeket értek el
a Tisza SE fallabdásai a szlovák
junior openen. A háromnapos pozsonyi viadalon Európa számos
országából érkeztek játékosok. A
szegedi versenyzők közül kiemelkedett Vass Máté teljesítménye,
aki a 13 évesek között megnyerte
a versenyt. A Tisza-parti tehetség
hetek óta remek formában van,
hiszen a közelmúltban Prágában,
egy hasonló tornán második lett.
Ugyanebben a kategóriában Hoffmann Péter is kitett magáért, a
negyedik helyet szerezte meg. A
15 éveseknél Baláspiri Dávid a
nyolcadik lett.
A lányoknál Kecse Nagy Helga
a 19 évesek között a dobogó második fokára állhatott. A 13 éveseknél Balázs Andrea a hatodik
lett.

Totónyeremények
(603 darab), 4 ezer 414, a 11 találatosokra (6281 darab), 424, a
10-esekre (34 220 darabl pedig
130 forintot fizetnek. A góltotón
6 és 5 találatos szelvény nem
volt, míg a 4 találatos szelvények
(6 darab| nyereményük egyenként 17 ezer 341 forintot érnek.

'

omaflban!
Váltson
Westel m -re!
Westefrő)

...hogy találkozik egy bálnával Dél-Afrikában.
Sőt, minden ügyfelünk egy
mobiltelefont kaphat ajándékba.

Í M

WestelAf -Megéri!
Bármelyik is a kcdvcnc Westel díjcsomagja, most kipróbálhatja 2!» .' kai k e d
vezöbb percdíjjal. M i n d e n választható előfizetéses díjcsomagunknál

A i akció 2003. október 3 1 ig tart.
Részletekert érdeklődjön bármelyik
Erste Bank fiókban, vagy hívja az

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

ERSTE *

Erste Vonalat:

06 (1) 23 55 888

^WJBUSZ
^ r j S S f f S u S

B n a i t w «
B E F E K T E T É S I

RT.

bevezettük ugyanis a Westel M változatot. Számolja a perceket, es próbálja ki
Minél többet beszél, annál jobban fogja szeretni a Westel M-ct. Ha pedig az
eredeti változat m é g i s kedvesebb marad, a következő hónapban nyugodtan

*
www.westel.hu

0,667
0,667
0,667
0,667
0,500
0,500
0,500

•
A Szedeák együttese két győzelmet
ért el a férfi kosárlabda NB II-ben.
Vezsenyi Zoltán tanítványai egyszer hazai pályán, egyszer pedig
idegenben diadalmaskodtak.

Az Erste Befektetési Alapokkal
a legnagyobb meglepetés,
ami érheti,...
• ' " » » 5 1 , -

243
243
219
262
296
283
271

visszaválthat, díjmentesen. Váltson Westelrftl Westefre, ahogy a kedve tartja!
Figyelem! A havidíj 5 0 % - a az M változatban is lebeszélhető.

A bestálgvtt'sek pert ¿lápon ketülnek kii/dml.tidsn. lavMrbi fdlélefek ,i/ üdétekben U/l
Intorniáciö: 1230 (ó Westel halőiotábol díjmentesen hívható), 06-1/265-9210.

•
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Bajnoki
aranyérmek
LOVAGLAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Izsák adott otthont az idei egyesés négyesfogat-hajtó bajnokságnak a XI. Sárfehér-kupa keretein
belül. Az esemény nagy vásárhely-mártélyi sikert hozott. A
szólófogatoknál Benkő Sándor
tehetséges lánya, Benkő Noémi
bizonyult a legjobbnak. Édesapja
a 6. helyen zárta a sorozatot. A
ketteseknél a szegedi Selyben
Zsolt végzett az élen (ők „csak" a
Sárfehér-kupáért küzdöttek), s
ezt a sikert nagyban köszönhette
az akadályhajtásig élen álló Ling
Attilának, aki az utolsó számban
öt verőhibát vétett és visszacsúszott a 8. helyre. A négyesek bajnoki címét, immár tizenkettedik
alkalommal, Bozsik József szerezte meg. A Csongrád megyeiek
közül a szegedi Hódi Károly a
11., a vásárhelyi
Kecskeméti
László pedig a 19. helyen végzett.
A csongrádi csapat (Hódi, Kecskeméti) az 5. lett.
Kiskunhalason rendezték meg a
díjugratók ifjúsági országos bajnokságát, amely nagy Csongrád
megyei sikerrel zárult. Csapatban
- erre még nem volt példa! - a Kovács Kaarlo (lova: Robinson), Veszelovszki László (Lord Berry), Kovács Henri Aleksi (Baccara), Réti
Dávid (Grimbusz) összetételű
kvartett győzött 15 hibaponttal,
hajszálnyival megelőzve (16 hibapont) Pest megye I-cs gárdáját.
Egyéniben is remekeltek a mieink,
a balástyai Morris LK fiatal kiválósága Kovács Henri Aleksi lett az első, míg Réti Dávid (Equtania LC
Szeged) a 6., Kovács Kaarlo (Morris
LK Balástya) pedig a 9. helyen zárt.

S P O R T "

Csak megtorpanásról beszélnek Makón, krízishelyzetről nem

LABDARUGAS
Kiválóan kezdte a labdarúgó NB
Il-t a Makó FC. A zöld-sárgák az
első öt fordulót kapott gól nélkül százszázalékosan teljesítették, az azt követő három játéknapon viszont csak két pontot gyűjtöttek.
Mindig nem lehet nyerni, mondogatták a makói futballdrukkerek, miután az első öt forduló
százszázalékos szereplését követően a hatodikban csak gólnélküli döntetlenre futotta hazai környezetben a BVSC ellen. Igen
ám, csakhogy azóta eltelt két forduló, a
Kolozsvári-legcnyscg
előbb l - l - r e végzett Putnokon,
majd legutóbb az Erdei Ferenc téri sporttelepen fájó, 2-0-ás vereséget szenvedett a mumusnak
számító Gyulától. Ez pedig azt
jelentette, hogy Fábiánék a dobogó tetejéről leszorultak annak
harmadik fokára.
A Makó FC csapatkapitánya,
Magyar György szerint mindöszsze megtorpanásról lehet beszélni, krízishelyzetről nem.
- A legnagyobb baj az, hogy nekünk, játékosoknak sincs fogalmunk arról, hogy mi okozta a
visszaesést - mondta Magyar. Az viszont biztos, hogy a bajnokság elején papíron gyengébb
együttesekkel futballoztunk, a
Szentes
kivételével
ellenük
könnyedén söpörtük f>e a három
pontokat. Nincs szándékomban
a játékvezetőkre fogni az utóbbi
hetek gyengébb szereplését, de
tény, nem mi vagyunk a kedvenceik...

Makói pályafutása alatt az első piros lapját gyűjtötte be Magyar
György (balról) a G y u l a ellen.

A kívülállóban joggal merülhet
fel a kérdés: nem lehet, hogy az
első öt forduló ragyogó eredményei következtében kicsit elszálltak a játékosok?
- Szó nincs arról, hogy többet

Nincs mese, nyerni kell

BUDAPEST (MTI)

- Nagy boldogság számunkra,
hogy az utolsó mérkőzés előtt is
van esélyünk a továbbjutásra. A
győzelemhez azonban a rigainál
sokkal taktikusabban kell játszanunk a nemes ellenfélnek ígérkező lengyelekkel szemben. A lettországi találkozó előtt azt éreztük, hogy saját kezünkbe vehetjük sorsunkat, de sajnos, a mérkőzésen fordult a kocka. A nagy
akarásnak nyögés lett a vége, ezt
most el kell kerülnünk - mondta
Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. - Most is roppant nehéz,
embert próbáló feladat vár ránk.
Talán megkönnyíti a helyzetünket, hogy a lengyeleket is a győzelmi kényszer nyomja. Sokat
számíthat majd a hazai pálya
előnye.
A kapitány hozzátette: a hétfő
délutántól Tatán készülő keretből sérüléssel bajlódik Fehér Csaba és Gera Zoltán, de mindketten csatlakoznak társaikhoz. A
térdproblémákkal bajlódó Szabics Imre ugyanakkor csak szerdán érkezik meg Stuttgartból, így
a pénteken még csak biztonsági
tartalékként jelölt Kovács Zoltán
is elkezdi az edzőtáborozást. A
szövetségi kapitány valószínűleg
szerdán délután dönt arról, hogy
a maródiak közül ki folytathatja
a felkészülést.
A magyar labdarúgó-válogatott pénteken érkezik vissza Budapestre, s 18.15-től gyakorol
majd a Puskás Ferenc-stadionban. A kezdőcsapatot az utolsó

REFLEKTOR

Megtalálni a visszautat

Szombaton a Puskás-stadionban: Magyarország-Lengyelország

A lengyelek elleni szombati (17
óra) labdarúgó Európa-bajnoki
selejtezőn csak a győzelem adhat reményt a pótkvalifikációt
jelentő 2. hely megszerzésére,
így Gellei Imre szövetségi kapitány ennek jegyében készíti
fel játékosait.
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edzést követően hirdeti ki Gellei
Imre.
Dárdai Pál régóta az együttes
kulcsemberei közé tartozik, így
tőle is sokat vár a szakvezetés a
fehér-piros csapat ellen.
- Az elmúlt két hétben kisebb
sérüléssel bajlódtam, remélem,
hogy a következő napokban már
problémamentes lesz a felkészülésem. Két hasonló képességű
együttes találkozik majd a Puskás-stadionban. Valószínű, hogy
a pillanatnyi forma dönt, remélem, hogy a mi javunkra - nyilatkozott Dárdai.
A találkozót a spanyol Manuel
Enrique Mejuto Gonzalez vezeti.
A továbbjutási esélyt csak egy
újabb győzelemmel lehet még
életben tartani. Ez azonban már
nem kizárólag a magyar válogatott eredményén múlik, s emiatt
különösen fájó a Lettországban
elszalasztott pontszerzés. Most
három együttesnek van közel hasonló esélye a továbbjutásra,
ezért rendkívüli harc várható
mind Budapesten, mind pedig
Stockholmban, s a magyar csapat (amely a három együttes közül egyedül játszhat hazai környezetben az utolsó fordulóban)
is várhatóan mindent megtesz
majd azért, hogy második legyen
a csoportban, s ezzel kiharcolja a
pótselejtező megvívásának a lehetőségét.
A 4. CSOPORT ALLÁSA:
1. Svédország
7 5 2 - 1 9 - 2 17
2. Lettország
7 4 1 2 9 - 6 13
3. Magyarország
7 3 2 2 1 4 - 7 11
4. Lengyelország
7 3 1 3 9 - 6 10
5. San Marino
8 - - 8 0 - 30 0

A nagy érdeklődéssel várt öszszecsapásra szóló belépők az
IBUSZ-irodákban és a találkozó
helyszínén, a Puskás Ferenc-stadionban 2500, 3500 és 6000 forintért kaphatók.
A budapesti összecsapás egy
időben kezdődik a Svédor-

szág-Lettország
találkozóval,
mert három csapat egyaránt esélyes a továbbjutást jelentő második hely megszerzésére. Svédország csoportgyőztesként már biztosan Eb-résztvevő. A magyarok
akkor lehetnek másodikok, ha
nyernek és a lettek nem győznek
a svédek ellen.
Gellei Imre kerete (zárójelben:
klub,
válogatott
mérkőzések/szeizett gól):
A keret; kapusok: Király Gábor
(Hertha, 45/0), Végh Zoltán
(MTK, 17/0); védők: Bódog Tamás (Mainz, 4/0), Dragóner Attila (Ferencváros, 23/0), Fehér
Csaba (NAC Breda, 29/0), Juhár
Tamás (Újpest, 19/0), Korolovszky Gábor (Omonia Nicosia,
5/0), Szekeres Tamás (Debrecen,
6/0); középpályások: Böór Zoltán (Debrecen, 14/1), Dárdai Pál
(Hertha, 38/3), Fűzi Ákos (MTK,
10/0), Lendvai Miklós (Charleroi, 19/0), Lipcsei Péter (Ferencváros, 51/1), Lisztes Krisztián
(Werder Bremen, 45/8), Lőw
Zsolt (Energie Cottbus, 13/1),
Miriuta László (Győr, 8/1); csatárok: Fehér Miklós (Benfica,
24/7), Gera Zoltán (Ferencváros,
12/5), Kenesei Krisztián (Beijing
Hyundai Cars, 18/5), Szabics
Imre (VfB Stuttgart, 5/5), Kovács
Zoltán (Újpest FC, 15/2).
•
Nem sikerült a bravúr a 17 évesekből álló utánpótlás magyar
labdarúgó-válogatottnak, amely
Európa-bajnoki selejtezőn csak a
harmadik helyen végzett csoportjában. A mieink először
4-0-ra legyőzték San Marinót,
aztán 2-2-őt értek el Norvégia ellen. A váci, utolsó csoportmecscsen a skótokkal szemben már a
döntetlen is elég lett volna a Szokölai László edzette társaságnak
a továbbjutáshoz, de a találkozó
a szigetországiak 1-0-ás- sikerével ért véget. A kvartettből Skócia és Norvégia lépett tovább.'

Fotó: Miskolczi Róbert

képzelnénk magunkról, mint korábban. Ugyanúgy készülünk,
mint a bajnokság elején, az
edzéslátogatottság mutatói sem
csökkentek. El kell ismerni,
most már jobbak a riválisok, meg

aztán felállt védelem ellen nem
hogy mi, még egy világszínvonalon jegyzett gárda sem képes csodákra. Tartanak tőlünk a vetélytársak, ezért döntő többségük ellenünk beássa magát a kapuja
elé. Jó csapatunk van, de nem
annyira, hogy könnyedén áthatoljunk rajtuk. Amíg a szezon
elején csatáraink számolatlanul
lövöldözték, fejelgették a gólokat, az elmúlt három meccsen
egyszer sem találtak be, az egy
szem gólunkat a középpályás
Varga szerezte. Kicsit elvesztettük a magabiztosságunkat.
Ami azt illeti, ez nem új keletű
probléma a Makónál. Elég csak
visszaemlékezni a legutóbbi
évadra. Az első helyen állt az
együttes a bajnokságban, aztán
egyszercsak hullámvölgybe került, végül még a dobogóról is lemaradt.
- Most nem fordulhat elő hasonló - jelentette ki határozottan Magyar. - Továbbra is elsődleges cél, hogy az első három között zárjuk a pontvadászatot, de
az igazi boldogságot az aranyérem megszerzése jelentené. Az
újbóli felfelé induláshoz nagyszerű
alkalom
mutatkozik
szombaton, amikor is az utolsó
előtti Kiskunhalas otthonába látogatunk. Kötelező nyernünk,
mert ha újabb pontokat engednénk kicsúszni a kezünkből, akkor már tényleg bajba kerülhetünk. A Gyula ellen kiállított a
bíró - öt éve futballozom Makón, ez volt az első piros lapom... - , emiatt nem lehetek ott
a pályán, de biztosra veszem, a
srácok nélkülem is hozzák majd
a meccset.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Sándorfalvi sikerszéria
LABDARUGÓ MEGYEI III. 0.
A labdarúgó megyei III. osztályú bajnokság A csoportjában
továbbra is a sándorfalvi fakó,
míg a B-ben a tavaly újra alakult
Szentesi Kinizsi vezeti a tabellát.
Megállíthatatlannak tűnik a
Sándorfalva tartalékcsapata a
megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Kátaiék a hetedik fordulót is sikerrel vették, ezúttal a Pusztamérges ellen nyertek szoros csatában. A Pázsit SE
kezd magára találni, a legutóbbi
fordulóban a jó erőkből álló Balástyát fekette két vállra a gárda.
Meglepetésre a Forráskút az öttömösi „oroszlánbarlangból" rabolta el a bajnoki pontokat. A B
csoportban a dobogóra pályázó
H. Astra FC otthon veszített a
lelkes Székkutassal szemben, s
fontos pontokat hagyott Nagymágocson a listavezető Szentesi
Kinizsi. A Ferencszállás a sereghajtó Maroslele vendégeként bizonyította miként lehett „kettőről hatra" jutni.
A csoport: Baks-Ruzsa 3 - 9
(1-5), gólszerzők: Kapornai,
Nagy V., Zsemberi I., ill. Galvácsi Z. (5), Váczi B. (2), Galvácsi
E.,
Krisztin.
Sándorfalva
II.-Pusztamérges 3 - 2 (2-2), gsz:
Mészáros, Táborosi A., Kiss P.,
ill. Kispál G., Kispál I. Zákányszék-Opusztaszer 1 - 8 (0-4), gsz:
Farkas Gy., ill. Hágelmann (4),
Lékesi, Szatmári, Kovács Zs.,
Zsótér; kiállítva: Prágai G. (Zákányszék). Csengele-Röszke II.
1-0 (0-0), gsz: Góra. IKV-Alsóváros-Károlyi DSE 0-0. Mikroton Baktó-Zsombó 1-4 ( l - l ) ,
gsz: Budai, ill. Gedai, Laczkó,
Zetkó, Zsigmond. Pázsit SE-Balástya 3 - 2 (2-1), gsz: Bíró, Takács P., Radics, ill. Szél R., Heged ű s A,- Öttömös-Forráskút 1 - 3
(l-ÍJ/gsz:-S^rVás, ilí. Tarján,
TRepHtíyüíísP.-'ÍC

A C S O P O R T ÁLLÁSA
L Sandorfalva IL
2. Opusztaszer
1 Csengele
4. Károlyi DSE
9. Balástya II.
6. Röszke II.
7. IKV-KIséváros
1. Pázsit SE
9. Pusztamérges
10. Zsombó
11. Forráskút
12. Rúzsa
13. Öttömös
14. Mikrofon Baktó
19. Zákányszék
16. Bäks

7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
9
4
4
4
3
3
3
3
2
3
1

-

1
1
1
-

2
1
1
-

3
-

-

1
2
1

-

-

-

191 32281 192 203 172 193 123 144 232 154 259 119 66 97 8-

-

9
7
9
2
12
9
15
14
17
18
12
23
21
23
37

21
11
16
13
13
12
11
10
10
9
9
9
4
2
1

45

0

B csoport: Algyő SK II.-Ambrózfalva 6-1 (3-1), gólszerzők:
Fejes, Fodor, Gonda, Makra, ill.
Bóna. Maroslele-Ferencszállás
2 - 6 (0-2), gsz: Kovács A., Németh R., ill. Nagy Gy. (4), Juhász,
Simonoff. H.
Astra
FC-Székkutas 0 - 1 (0-0), gsz:
Horváth Cs. Derekegyház-Szóreg II. 5-1 (2-0), gsz: Czibula
(3), Szabó A., Dékány, ill Szabó
T. Nagymágocs-Szentesi Kinizsi
0-0.
Pitvaros-Mártély
0-1
(0-1), gsz: Kovács A. Ferrocolor-Tápé II.-Eperjes 2-1 ( l - l ) ,
gsz: Varga M., Leindler, ill. Tóth
Á. Földeák-Kübekháza
2-4
(1-2), gsz: Katkó, Molnár Zs.,
ill. Szirovicza B. (2), Lakatos,
Sáfár.
A CSOPORT ÁLLASA
1. Szentesi Kinizsi
2. Algyő SK II.
3. Ferrocolor-Tape II.
4. Derekegyhaz
9. H. Astra FC
6. Mirtéiy
7. Kübekhaza
8. Pitvaros

9. Földeák
10. Naarmágocs
11. Székkutas
1 2 Ambriztalva
13. Ferencszállás
14. Szóreg RSEII.
19. Eperjes
16. Maroslele

6
5
5
4
4
4
4
3
3
1
2
2
2
1
1
7 --

1 - 2 8 - 4 19
1 1 2 1 - 4 16
2 1 3 - 14 19
2 1 2 0 - 12 14
1 2 26- 613
1 2 9 - 6 13
3 17- 1412
4 1 0 - 12 9
3 1 4 - 20 9
9 1 1 0 - 12 8
1 3 9- 9 7
9 1 7 - 23 6
4 1 3 - 19 6
2 4 8 - 16 6
9 8 - 17 3
-- í
5 - 40 0
BOKORBÉLA

HORGASZHIREK
A Móra Ferenc
Horgászegyesület értesíti
tagságát, hogy az őszi
haltelepítést október 9-én végzi.
A tilalmi idő 9-én 0 órától 12-én
14 óráig tart. Az őszi
nagytakarítás és karbantartás
pedig 11-én (szombaton)
délelőtt lesz, majd vasárnap
8-tól 12 óráig rendezi meg az
egyesület hagyományos
háziversenyét a tagsági és
területi jeggyel rendelkezők
számára. Gyülekezés a
Sándorfalva felőli végen,
nevezés a helyszínen.
•

A szegedi Hermán Ottó
Horgászegyesület értesíti
tagságát, hogy október 7-én 1,5
tonna (ebből 600 kg kétnyaras, a
többi kifogható méretű) pontyot
telepít a Keramit-, a Gumis-, a
Tejes- és a Temetó-tó nevű
vizekbe. Ezekben a vizekben ma
10 órától szombat reggel 6-ig
horgászati tilalom van érvényben.
A szokásos környezetvédelmi nap
elmarad. Október 12-én
(vasárnap) a Gumison rendezi
meg az egyesület szokásos
évadzáró hoigászversenyét,
kizárólag tagjainak. Nevezni a
klub irodájában, valamint a
62/441-196-os és a
20/9583-657-es telefonszámon
lehet.
MEGYEI EREDMÉNYEK
Megkezdődtek a Szilánk
Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság küzdelmei.
Eredmények, nők: KSZSE
ifi-Mindszent 35-16,
HKE-Deszk 27-25,
Deszk-KSZSE ifi 1 l - l 1 ; az állás:
1. KSZSE ifi 3,2. HKE 2,3. Deszk
1,4. Mindszent 0 ponttal. Az
Algyő KE ifi még nem játszott.
Férfiak: Domaszék-Röszke
31-23, Marostói SE-SZEPI DSE
31-34, SZEPI DSE-Domaszék
24-30, Marostói SE-Makó KCII.
27-27, Röszke-Algyő KE MOL
37-23; az állás: 1. Domaszék 4,2.
Röszke 2 (60-54), 3. SZEPI DSE 2
(58-61),4.MakóKC II. 1
(27-27), 5. Marostói SE 1
(58-61), 6. Algyő KE Mol 0
ponttal.
DOMASZÉKI DIADAL
NBII-es férfi
kosárlabda-mérkőzésen:
Kiskunfélegyháza-Domaszéki
KE 69-92 (11-24, 19-15, 14-22,
25-31). Kiskunfélegyháza, 50
néző, vezette: Harsányi, Lázár.
Domaszék: VARGA (12/3),
KÁDÁR (10/3), PARÁDY (24/9),
V1TASZEK (19/3), SOÓS (22).
Csere: Bezdán (5/3). A vendégek
i d ő n k é n t látványos játékkal, az

első negyedben szerzett
előnyüket a végére
megduplázták.
IFJÚSÁGI SIKEREK
A legutóbbi két mérkőzésén három
pontot szerzett az első osztályú férfi
ifjúsági kézilabda-bajnokságban a
Tisza Volán SC együttese.
Eredmények: Tisza Volán
SC-Dunaferr 25-25 (14-12), a
hazaiakgólszerzői: Halász 8, Sutka
7, Szentgyörgyi 5, Virág 2, Vancsics,
Kiszel, Balázs. Tisza Volán
SC-Százhalombatta 38-22 (19-9),
a hazaiak gólszerzői: Buday F.,
Balda, Szentgyörgyi 5-5, Berta,
Krasznai, Gálosi 4-4, Savanya,
Ulics 3-3, Sutka, Mison 2-2,
Jártass.
SZENTESI GYŐZELEM
Az NB III-as bajnokságban
szereplő Szentesi Tekézők
Egyesülete a Köbál SK ellen
játszott, s a Kurca-partiak
rendkívül szoros csatában nyertek
5:3-ra (2317-2316). A szentesi
pontszerzők: Garai Tibor 409,
Molnár Péter 405, Farkas László
378 fa. A Szentesi TE legközelebb
október 11 -én 9 órakor a
hódmezővásárhelyi HFTK
együttesét fogadja. Az NB III
megyei rangadóját a Szentesi VTE
nyerte 5:3-ra a Kiszombor ellen. A
szentesiek pontjait Bab, Szabics
és Vígh, a Kiszomborét pedig
Dávid, Tóth és Berek szerezte
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Fénycsíkok, fekete

Kártérítés
aszfalton egy csikkért

.,Hólapát", mondta magában Thakács este olvasva, lámpácska fénye mellett (Á. tévét nézett,
macskájuk, Chittagong Nguyén Thrai, a kék szemű sziámi, karba tett kézzel üldögélt, lágyan fotoszintetizáltak az akváriumban az élénkzöld növények, narancspirosan libegtek a plattik, ezüstszínűén a mollik, vibrált a mennyezeten a levegőztető keltette hullámzás), igen, hólapát tompa-karistoló hangja hallatszott a nyitott ablakon
túlról - meleg volt még, megjött vénasszonyok
nyara, ugyanaz, mint tavasszal a fagyosszentek,
csak forilítva -, „hogy kerül ide hólapát 1" Aztán
máris eszmélt Th.: nem hólapát, persze, a szemközti házban eresztik le a redőnyt. Eresztenék, de
nem ereszkedik: folyton megakad valamiben a
lefelé gördülő lécek sora, újra s újra föl kell húzni,
és megkísérelni ismét az óvatos-lassú leengedést.
(Thakácsnak eszébe jutott: valamelyik este a fogadalmi templom nagyharangját vélte megkondulni - nem azt, ami minden délben hallható, s
észleltére az ember előtt azonnal megjelenik egy
tányér forró leves, cérnametélttel, gőze a fölé hajoló, a kanál tartalmát óvatosan fújó egyén arcára
tapad -, hanem ami csak nagy ünnepekkor lép
működésbe, kiúönlegesen mély, rezonáló, jelentős hang, a fém-a-fémnek-ütödés szinte észlelhetetlen bongása után hosszan zengő, alig megszűnni akaró. Aztán kiderült: repülőgép hangja
ez, éjjel szálló, lassú nehézbombázóé,
éppúgy
nem, nem akar gyengülni - egy-egy pillanatra
vissza is löki a hangot a szél, újra fölerősödik -,
mint a ritkán szóló harangé.)
Másnap reggel... Ahogy haladt a töksötét, ám
népes-forgatagos éjszakában Thakács, feketén
fénylett a járda. „Hat óra", észlelte. (Ugyanilyen

világos volt tegnap késő este - mint amilyen sötét
a mai, kora reggel -, mikor Th. hazafelé igyekezett a kísérteties, néptelen busszal, a sofőr leoltotta az utastér-világítást, s amint a jármű ment, búgott a fekete mezők között, fénnyel keveredett az
ég, sugárzott a csaknem teljes, csálé mandula alakú Hold.) Ám most reggel van, habár látszólag éjszaka, teljes a nagyüzem, lámpafénycsíkok tükröződnek a fekete aszfaltfelületen, amint megy a
pályaudvar iránt az esőben Thakács. Az úttesthez
tapadva világító, tojásdad akáclevelek. - Th., miközben nadrágszára kezd átázni, azt nem védi az
ernyő, világosan érzékeli: évről évre előrébb halad a szárazság: tavaly még látványosságként tartott számon egy-egy, nyári álomba merült, zörgő
drapp koronájú, szeptemberre új, élénkzöld leveleket fejlesztő hársat a főutcán, most szinte minden második fa kiszáradva, akad, amelyik el is
hullajtotta levélzetét, és sehol a másod-levélgeneráció.
A színes-fekete pályaudvaron, miközben jöttek-mentek a buszok, csalóka elragadtatás fogta
el Thakácsot, képes volt úgy látni e helyet, mint
egy festményt, a hidegzöld lámpafényben hidegzöld csíkokként esett az eső, szél nem moccant,
langyos volt a lég. Aztán átért ebbe a másik városba - az antennán, az ólomüveg ég előtt megszólalt egy ki tudja, honnét idekeveredett seregély,
hangja nem játékos, tavaszi-csacsogó volt, hanem őszi, egykedvűen csörgő -, s nyirkosán, szürkén, nyomorúságosan világosodott az ég, gombnyomásra kialudt a káprázat és narancsszín közvilágítás, eltűntek a fénycsíkok a járdáról, szomorúsárga, hajnali szobafények látszódtak az ablakokból, a varázs végetért.

KÉK hírek
KEREKPAROKAT LOPTAK
Szegeden, a Faragó utcában lépcsőház korlátjához volt láncolva
egy 20 ezer forint értékű kerékpár, amit valaki ellopott. Szintén
20 ezer forintos bicikli tűnt el,
ami a Szent Ferenc utcában folyosókorláthozvolt láncolva.
ÓCSKAVAS ÉS GÁZOLAJ
Egy szegedi ipartelep raktárába
hatoltak be ismeretlenek, akik
mintegy 80 ezer forint értékű
ócskavassal távoztak. Egy traktorból pedig ötven liter gázolajat
vitt el egy tolvaj, aki ezzel több
mint 10 ezer forint kárt okozott.
TÁSKA ÉS BŐRDZSEKI
Egy Liszt utcában parkoló Nissanból az első ülésen hagyott, 30
ezer forint értékű bőrdzsekit lopta el ismeretlen tolvaj. Egy szegedi szórakozóhelyről pedig a pulton őrizetlenül hagyott táska
tűnt el. A tulajdonos kára összesen 82 ezer forint.

Kétmillió dollár kártérítést fizet
az amerikai Philip Morris dohánykonszern
egy
cigaretta
okozta tűz miatt. A pénzt egy 13
éves texasi kislány, Shannon
Moore kapja. A lányt még 11 évvel ezelőtt, 21 hónapos korában
egyedül hagyta az anyja az autójukban. Lángba borult a kocsi és
a lányka bőrfelületének 77 százaléka megégett. A kislány két
kezének minden ujját, a hallását
és részben a beszédkészségét is
elveszítette. A kártérítést követelők ügyvédje a bíróság előtt a tűzoltóság jelentésére hivatkozott,
amely szerint a tüzet parázsló cigarettacsikk okozta, amelyet az
anya leejtett az autóban. A lány
ügyvédje az édesanyát is felelősségre akarta vonni, ettől azonban
a Philip Morris céggel kötött
egyezséget követően eltekintett.

ISTEN ELTESSE!

MÜNCHEN (MTI)

Papírpénzzel, nevezetesen vécépapírpénzzel akarja csökkenteni
Hans Eichel német pénzügyminiszter az államadósságot: terve
szerint vécépapír-tekercsenként
2,5 eurócent folyna be az államkasszába. Ennyivel viszont drágább lenne minden guriga, a vevő
azonban pluszt is kapna a vécépapírra: karikatúrákat és csípős
megjegyzéseket. Mindez nem a

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: M, K, I, N, K. 11. Repedő (jég). 12. Régi
tustoll márkaneve. 13. Híres hegedükészítő család lakóhelye. 15. Völgyben. 16. Sportszer.
17. Zamat. 18. Évtizedekig. 19. Fél atamán! 21. Q. 22. Köszörül. 23. Katekizmus röviden.
24. Divatos tánc volt: one... 26. Feltételes kötőszó. 27. Valaha páratlanjai! 28. A megfejtés
második sora. Zárt betű: K. 30. Parányi. 32. Veretes fémdarab. 33. Tlltószó. 34. Néger népcsoport. 36. Rangjel. 38. Rádium. 40. Bőrfejű. 42. Hivatali beadvány. 46. Divat idegen szóval.

Ejtőernyős csapatugrás
nában eddig még soha nem ugrott le senki ilyen magas épületről. Világrekordot azonban nem
sikerült elérnie a kizárólag férfiakból álló csoportnak, azt ugyanis egy 16 országból összeverbuválódott 59 tagú ugrócsoport tartja,
amely a Kuala Lumpur-i Petronas-torony, a világ legmagasabb
épületének 73. emeletéről ugrott
le. Az épületekről, hidakról és
sziklafalakról történő ejtőernyős
ugrást a nagy veszély miatt a legtöbb országban tiltják.
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a felhőzet, túlnyomóan napos, a hajnali, reggeli ködfoltoktól eltekmte száraz idő lesz.

Szerda

Csütörtök

Max:12°

Max:16
Min:7°
Zápor

Pántok

l ' n » "
Min: 10°
Esős

Max:20
Mln:ll
Napos

Szombat

Max:17°

Mrk9°

Vízállás:
A Tisza Szegednél 101 cm (hőtoka 17,8 C°), Csongrádnál-137 cm,
Mindszentnél -10 cm. A Maros Makónál -91 cm.
A Nap kel: 6.50, nyugszik: 18.13, Hold kel: 17.04, nyugszik: 4.41.
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csarnokok kivitelezése

Lindab Family könnyűszerkezetes házak kivitel

Eredeti német ötlet

REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., 28. és függőleges 13. számú soraiban egy futballdrukker megjegyzése olvasható.

A NAPOS OLDALRÓL. Balassa Zoltán huszonnégy éves. A szegedi fiatalember masszírozóként dolgozik. Először a lányok miatt
tetszett meg neki ez a szakma, később azonban levizsgázott. Zoltán szeretne komolyan, profi szinten foglalkozni ezzel a mesterséggel, bővíteni vendégkörét, valamint szívesen modellkedne is.
Szabadidejében korcsolyázik és motorozik.
Fotó: DM/DV

Eleinte száraz, majd egyre nedvesebb levegő érkezik térségünkbe. Délelőtt még sok
napsütés, száraz idő lesz, majd gyakran megnövekszik a felhőzet és elered azeső.

Folytatódik a meglehetősen mozgalmas, változékony őszi időjárás. Eleinte gyakran

AMALIA
Amália az Amal- kezdetű germán női nevek becézéséből önállósult. Jelentése az Amal gót királyi családra utal. A két világháború közötti időszak híres bűncselekménye volt Leirer Amália
meggyilkolása. A mindig hófehér
ruhában megjelenő, egy bútorgyáros kedveseként élő nőt saját
szobalánya és annak barátja ölte
meg. Verdi Álarcosbál című operájának női főszereplője Amelia
(a név angol megfelelője), akinek
szerelmére vágyik a tragikus véget érő helytartó gróf. Egyéb névnap: Baksa, Bekény, Engelbert,
Berold, Girót, Mária, Márk,
Márkus, Rodion, Szergiusz, Vendelina. Baksa lehet régi magyar
személynév, utalva a hím állatra,
vagy szláv eredetű, önállósult becenév, török származtatása esetén pedig jelentése: regős. Mára
inkább vezetéknévként maradt
fenn.

Foci és focifilozófia

Kína legmagasabb épületéről vetette magát a mélybe egyszerre
15 ejtőernyős a hét végén. A 358
méter magas sanghaji Zsin Mao
toronyból „aláhullókat" nézők
ezrei csodálták. A kötelék nemzetközi volt: mexikói, norvég,
svéd, amerikai és holland ejtőernyősökből állt, akik a leugrás
után nyolc másodperccel nyitották ki ejtőernyőjüket és mintegy
fél perc elteltével értek földet. Kí-

Késrftítte.

AUSTIN (MTI)

FARKAS CSABA

SANGHAJ (MTI)

Felhős, szeles, változékony idő

pénzügyminiszter agyából pattant ki, hanem - a Focus című
német magazin hétvégi száma
szerint - Georges Hemmerstoffer saar-vidéki vállalkozóé az ötlet. Hemmerstoffer reklámcége
gondoskodna a vécépapír ellátásáról karikatúrákkal és csípős
megjegyzésekkel. A pénzügyminiszternek annyira megtetszett a
vécépapírprojekt, hogy minisztériuma már számlaszámot is
adott a vállalkozónak.

A NAP VICCE
Két jól táplált bankár találkozik a
brókerbotrány után.
- Hogy vagy? - érdeklődik udvariasan az egyik.
- Megvagyok. És te?
- Én is, de már köröznek...

Téves tévés
tűzoltás
LÜBECK (MTI)

Tévéadásban vetített tűzhöz riasztotta a tűzoltókat egy idős
hölgy Lübeckben, mert azt hitte,
hogy kigyulladt a készüléke. Az
asszony elbóbiskolt a tévé előtt,
ám hajnaltájt - amikoris a Super
RTL csatorna mindig egy égő fatuskót sugároz - a hölgy felébredt és riadtan „látta", hogy lángol a készüléke. Azonnal telefonált a tűzoltóknak, ráadásul fellármázta egész szomszédságát nehogy bajuk essen. A tűzoltók
rohantak, ahogy csak tudtak, ám
valószínűleg pályafutásuk legkönnyebb esetével volt dolguk:
felkapták a tévé távkapcsolóját
és egyetlen gombnyomással sikerült eloltaniuk a tüzet...

FÜGGŐLEGES: 2. Nyugtalanított. 3. Soha Németországban. 4. Hölgy idegen szóval. 5. Moreno fele! 6. Mezőhegyesi félvér lófajta. 7. Naplóz. 8. Feltakarított. 9. Ókori görög épület. 10.
Horgany.
13. A
megfejtés harmadik sora. Zárt betűk: N, I, T. 14.
Ama. 20. Dumas
egyik testőre. 22.
Irányunkba.
25.
Hegyes eszköz. 26.
Nemi jelleg. 28.
Lásd a 16. számú
sort! 29. Ókori germán néptörzs. 31.
Hajlíthatatlan. 34.
Lábvég! 35. Fonalat erősít. 37. Élet.
39. Annál alacsonyabbra. 41. Értékes kártyalap. 43.
Autójel Brassóban.
44. Hobbiállat. 45.
Megbízott. 46. Aktuális nap. A z O r i z ú g a y \ é i, \ Kön^vta
.

Csongrád megye szomszédságában, a szerbiai Palicson, a fürdő állatkertjében elszabadult egy tigris. Rendőrök végeztek a ketrecé-

HÉTFŐI r e j t v é n y ü i M t o g t a j & f t y i j & M i $ ' M ^ f t homokosok rád hagyják a nőket!

ből kiszökött ragadozóval.
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