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TÉMÁINKBÓL
POLT PETERT UJBOL
LESZAVAZTÁK
Az országgyűlés többsége tegnap
ismét leszavazta Polt Péter
legfőbb ügyész válaszát, amelyet
egy kormánypárti interpellációra
adott. Ezenkívül a képviselők
vitába keveredtek a K and H
Bank előzetes letartóztatásban
lévő volt vezetőjének
meghallgatása kapcsán.
2. oldal

Két gázpalackkal repítette szét az épületet, majd felakasztotta magát

Egyesek szerint „vigyék haza" a magyarok

Felrobbantotta tanyáját

A Szabadság-szobor
útban lenne Aradon?
Az aradi Szabadság-szobor továbbra is a román közélet egyik
legfontosabb témája. A napokban felvetődött: a „problémás"
műalkotás elemeit át kellene
adni Magyarországnak.

ISKOLAIÁRAT SZEGEDEN
A bérletárak csökkentésével és
iskolajáratok indításával tenné
vonzóbbá a diákok számára a
tömegközlekedési járműveket a
szegedi önkormányzat. A cél,
hogy a gyermekeket lehetőleg ne
szüleik fuvarozzák autóval az
iskolába, hanem a diákok inkább
autóbusszal, villamossal vagy
trolival utazzanak.
5. oldal
KAMARAZENEI FESZTIVÁL
Sokan a világ legjobb
csellistájának tartják Perényi
Miklóst, aki ma este 7 órától
Marczi Mariann
zongoraművésszel ad ingyenes
koncertet a péntekig tartó
negyedik szegedi kamarazenei
fesztivál nyitó napján. Szerdán a
Németországból érkező,
világkarrier előtt álló Horus
Piano Duo lép fel.
7. oldal
MIN DOLGOZIK
KALMÁR MÁRTON?
„Fél szívvel nem lehet dolgozni,
művek csak elkötelezett
szeretetből tudnak születni" foglalta össze Kalmár Márton
szobrászművész a sokrétű,
szellemi és fizikái teljesítményt,
amelynek a végeredménye
egy-egy portré.
7. oldal
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A robbanás és a tűz teljesen megsemmisítette a Vásárhely melletti Sóshalmon a házat.
Öngyilkosságot követett el, de előtte felrobbantotta sóshalmi tanyáját egy 47 éves férfi tegnap
kora hajnalban.
A szomszédok szerint tegnap hajnali fél egykor
még égett a villany B. H. Gábor sóshalmi tanyájában. A 47 esztendős férfi kora hajnalra számot vetett magával és a világgal, majd két gázpalackkal
felrobbantotta tanyáját, aztán öngyilkos lett. A
ház teljesen romba dőlt, B. H. Gábor holttestét a
szomszédos épületben találták meg a környékbeliek.
A sóshalmiak zárkózott embernek ismerték a

megfelelő összeget kapja. A szerencsétlenül járt férfi 1998 óta
havi nettó 4-6 ezer forint közötti
összeggel kap kevesebbet. A levonások miatt az elmúlt öt év alatt
körülbelül 300 ezer forinttal rövidítették meg.

n a k le, m i n t a m e n n y i t kellene. A
Bővebben a 4. oldalon

Ötmilliárd forintos többletkiadást jelent a hazai kórházaknak

Várható a gyógyszeráfa
A tervek szerint január elsejétől
a gyógyszerek után is fizetni
kell majd az általános forgalmi
adót. A kórházszövetség elnöke
szerint mindez ötmilliárd forintos többletkiadást jelent a
1 5 6 hazai kórháznak.
Noha jelenleg teljes áron vásárolják a kórházak a gyógyszereket és vegyszereket, az egészségügyi intézmények nem fizetnek
általános forgalmi adót (áfa) az
áruk után. A tervek szerint
mindez január elsejével megváltozik. A gyógyszerek után fizetendő áfa valamennyi fekvőbeteg-ellátó intézményt sújtani
fogja.
Lapunk kérdésére a Magyar
Kórházszövetség elnöke, Ajkay
Zoltán úgy fogalmazott: a feltehetően 5 százalékos gyógyszeráfa a 1 5 6 hazai kórház számára összesen 5 milliárd forint
többletkiadást
jelent
majd.
Valószínű, hogy januártól a betegeknek is mélyebben zsebbe kell
nyúlniuk, amikor fizetnek a pirulákért.
Fotó: Gyenes Kálmán

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

írásunk az 5. oldalon

Katona kálváriája

biztosító szerint Katona István a

Attila

segélyből élő férfit, B. H. Gábort. Az négy-öt gyermeke után nem fizetett tartásdíjat, így nyáron ingóságait már elárverezték, most pedig a tanyáját
akarták dobra verni. B. H. Gábor emlegette a
szomszédjának, hogy nem lesz belőle földönfutó,
akkor inkább felakasztja magát. A rendőrség adatai szerint is azért robbantotta fel az épületet,
mert nem akarta, hogy azt a válófélben lévő feleségének ítéljék.
Az eset körülményeit államigazgatási eljárás keretében vizsgálja a vásárhelyi rendőrkapitányság.

A rokkant férfi nem tud megegyezni a biztosítóval

A balástyai Katona István egykoron az Alkotmány Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott, 1969 óta rokkantnyugdíjas.
A férfi, aki egy üzemi balesetben
vesztette el mindkét karját, úgy
véli: járandóságából többet von-

Fotó: Tésik

Kétségbeejtik a Szabadság-szobor
fölállításáért dolgozó aradiakat
azok a vélemények, amelyek az
utóbbi időben a román sajtóban
megjelentek. Király András, az
aradi Szabadság-szobor Egyesület
elnöke tegnap lapunknak elmondta: az egyik legújabb ötletet,
mely szerint a szobor elemeit át
kellene adni Magyarországnak, a
román művelődési minisztérium
nem tette magáévá - egyelőre - ,
ám a tárca vezetője, Razvan Theodorescu korábban több helyütt
is hangoztatta: ő nem az eredeti
kompozícióban, hanem egymás
mellett tudja csak elképzelni az
öt allegorikus szoboralakot.
- Egy ilyen megoldás tönkretenné a műemléket. A szobrász
szándékát tiszteletben kellene,

illene tartani - felelte kérdésünkre Kiss Jenő Ferenc szobrászművész, a makói Szent István-szobor és a Pulitzer-portré alkotója.
- Mindkét ötlet ostobaság: hogyan is lehetne áthozni Magyarországra a nemzeti tragédiának
az esemény helyszínén emléket
állító alkotást? Hiszen a Waterlooi csata emlékművét sem lehet
máshová vinni - véli Tóth Attila
szegedi művészeti író. - A trianoni döntés után valóban áthoztak
Magyarországra sok mindent,
így szobrokat, s mint ismert,
egyetemet is. Ám annak rendkívül rossz üzenete lenne, ha ilyesmi még egyszer előfordulna. Abba is érdemes lenne belegondolniuk az ottani politikusoknak,
hogy ezt az emlékművet akkor
állították fel Arad központjában,
amikor az a Ferenc József volt a
Monarchia uralkodója, aki annak idején ldnevezte a tábornokokat kivégző Haynaut.

Kerékpárút
Rókuson
Szegeden tegnap bemutatták a
sajtó képviselőinek a József Attila sugárutat a Csillag térrel majdan összekötő kerékpárutat,
amely várhatóan november végére készül el. - A cél, hogy hálózatba kapcsoljuk a kerékpárutakat. A most épülő szakasz két
meglévő kerékpárutat kapcsol
össze - magyarázta a helyszínen,
a Budapesti körúton, az orvosi
rendelő közelében Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester.
Részletek az 5. oldalon

Az alkotás figuráit a minoriták udvarán tárolják.

Fotó: Gyenes

Kálmán

Lapunk munkatársa betörhet a nemzetközi irodalomba

Darvasi László sikert aratott
a frankfurti könyvvásáron
Darvasi Lászlónak van a legkomolyabb esélye
arra, hogy a már elismert kortárs magyar írók
mellett betörjön a nemzetközi irodalomba, hangzott el a tegnap zárult frankfurti könyvvásáron.
Német nyelvterületen lapunk munkatársának,
Darvasi Lászlónak van a legkomolyabb esélye arra, hogy a már ismert és elismert kortárs magyar
írók, Kertész Imre, Konrád György, Esterházy Péter, Nádas Péter és Dalos György mellett betörjön
a nemzetközi könyvvilágba. Ezt Zentai Péter
László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének igazgatója nyilatkozta, amikor
megvonta a tegnap zárult frankfurti könyvvásár
mérlegét.
- Két újabb könyvem jelent meg az idén németül: A lojangi kutyavadászok és a Szerezni egy nőt.
Az utóbbi, amely a Balkán-háborúról szóló groteszk novellák sorozata, idehaza szinte visszhangtalan maradt, Németországban viszont nagyon jó

a fogadtatása. Sok tényezőtől higg, hogy valaki bekerülhet-e a nemzetközi könyvvilág vérkeringésébe. Nagy szerencsém van a Suhrkamppal, amely
Kertész Imre németországi kiadója is. Valóságos
főnyeremény a lektorom, akivel már nemcsak
szakmai, hanem baráti viszonyban is vagyunk. A
német után most szó van a Szerezni egy nőt szlovén és lengyel kiadásáról is - kommentálta az
MTI hírét Darvasi László, aki személyesen is járt
a frankfurti könyvvásáron. Először egy színházban, majd a vásárban tartott felolvasást. - Ahhoz,
hogy egy szerző folyamatosan jelen legyen a nemzetközi könyvpiacon, regényeket kellene írni. Kuriózumnak számít, hogy a kiadóm a nagyregényem, A könnymutatványosok legendája mellett
kisprózáimmal is foglalkozik, és máris készül
újabb novelláim fordítása is - mondta Darvasi,
akivel ma 18 órakor a Millenniumi Kávéházban
találkozhat a közönség.
H. ZS.
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Kondor

Afideszes Szijjártó Péter nem mondhatta el interpellációját Gyurcsány Ferencről

Ä t a Ismét leszavazták Polt Pétert
A Magyar Rádió Rt. elnöke tegnap délelőtt megtekintette a
múltjával kapcsolatos iratokat
az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában.
BUDAPEST (MTI)

A Népszava című napilap nemrégiben közölte, hogy a birtokában
lévő dokumentumok
szerint
Kondor Katalin 1974-tól 1983-ig
kapcsolatban állt az állambiztonsági szolgálat kémclhárításával.
A rádió elnöke hamisnak nevezte
a lapban közölt dokumentumot.
- Kondor Katalint nem érte
meglepetés a levéltárban, hiszen
Sipos Levente már korábban elmondta a sajtónak, mit találtak mondta Morvái Katalin, a Magyar
Rádió szóvivője az MTI-nek. Az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - a titkosszolgálati iratok átadását ellenőrző háromtagú bizottság soros elnökének közlése szerint - múlt kedden
vette át a Kondor Katalinnal kapcsolatos iratokat a Nemzetbiztonsági Hivataltól. Sipos Levente
akkor elmondta, hogy pár oldalas
iratanyagról, kartonokról van szó,
amelyekben Kondor Katalin „társadalmi megbízott" minőségben
szerepel. Morvái Katalin közlése
szerint Kondor Katalin szakértője
társaságában járt a levéltárban. Ez
utóbbi szakvéleményének elkészülte után a rádió elnöke sajtótájékoztatót tart.

Elfogyott
a pénz
BUDAPEST (MTI)

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ma 12 órától felfüggeszti az agrártermelés
költségeit csökkentő támogatások igénybevételéhez szükséges
igazolások kiadását. Szóllősi Endre, az FVM ágazati költségvetési
kapcsolatok főosztályának vezetője elmondta: az igazolások kiadását azért függesztik fel, mert
kiürült az e célra rendelkezésre
álló 70 milliárd forintos keret.

A parlamentben is szóba került
tegnap Rejtő E. Tibornak, a K
and H Bank előzetes letartóztatásban lévő volt vezetőjének
fogva tartása, illetve tanúvallomása. A szocialisták a gyanúsított ügyészi kihallgatását
kifogásolták, a Fidesz viszont
arról beszélt, hogy az MSZPnek félnivalója van a volt vezérigazgató vallomásától.

pénzét elherdálni - mondta a
képviselő. Azt kérdezte a legfőbb
ügyésztől: számíthat-e a sértett
arra, hogy az igazságszolgáltatás
szervei érvényesítik a Magyar
Köztársaság törvényeit és fellépnek a károkozóval szemben.
Polt Péter válaszában azt
mondta: nem tudja, hogy a képviselő története mennyiben fikció és mennyiben valóság, mindenesetre az ügyészségen „külön
aktát nyitottak Ügyvezető Jánosnak". Hangsúlyozta, hogy ha a
bizonyítékok alátámasztják, és
az ártatlanság vélelme megdönthető, az ügyészség a bíróság előtt
vádat emel. Hozzátette ugyanakkor, ha a nyomozás alapján nincs
lehetőség vádemelésre, a rendőrségnek vagy az ügyészségnek
meg kell szüntetnie a nyomozást. Világosi Gábor a választ
nem fogadta el, és a parlamenti
többség is elutasította azt.

BUDAPEST (MTI)

A szocialista fuhász Gábor megismételte vasárnapi közlését:
Rejtő E. Tibort a kihallgatását
megelőzően, a rendőrség tudta
nélkül az ügyészség előbb a Fővárosi Főügyészségre, majd egy
büntetés-végrehajtási intézetbe
szállította csütörtökön. Pál Tibor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára „nem szokványos esetnek" minősítette, hogy
valakit az ügyészi felügyelet mellett zajló kihallgatása előtt elvisznek a rendőrségi fogdától és
máshol hallgatják ki. Szavai szerint az eljárás nem erősíti azt a
bizalmat, amely a rendőrség és
az ügyészség közötti együttműködésről szól.

Bankbotrány
- Úgy látszik, a szocialista
pártnak komoly félnivalója van
Rejtő E. Tibor volt K and H
Bank-vezérigazgató vallomásától, csak ezzel magyarázható,
hogy most már napi szinten kíván beavatkozni az ügyészség
munkájába - mondta Demeter
Ervin a kormányfőnek feltett

Az őszi ülésszakban már harmadszor u t a s í t o t t á k el Polt Péter (középen) legfőbb ügyész interpellációra adott válaszát.
Fotó: MTI/Rózsahegyi
Tibor
azonnali kérdésében. Demeter
szerint az MSZP egyik vezetője
kétségbe vonta, hogy az ügyészség a bankbotrány vizsgálata során kizárólag a törvény előírásainak és nem a szocialisták elvárásainak kíván megfelelni.
Kiss Péter kancelláriaminiszter
kijelentette: Demeter Ervin eltévesztette a kérdés célját, mert
sem az ügyészség, sem a frakciók
nem kormány alá rendelt szervek. Ugyanakkor arra is kitért,
hogy az ügyészség nem független
hatalmi ág, ezért a parlamenti

képviselőknek jogukban áll nyilvánosan véleményt formálni tevékenységéről.

„Ügyvezető János"
Az országgyűlési többség - 170
igen szavazat, 172 n e m és hét
tartózkodás mellett - ismét leszavazta a legfőbb ügyésznek egy
kormánypárti képviselő interpellációjára adott válaszát tegnap a
parlamentben. Az őszi ülésszakban immár harmadszor utasította el Polt Péter válaszát a Tisztelt
Ház. A szabad demokrata Világo-

Újabb szétválasztott iker
RÓMA (MTI)

Fejüknél összenőtt sziámi ikerpárt választott szét
sikeresen egy római orvos csoport. A 12 órás műtét
után két nappal a négy hónapos görög kislányok jól
érzik magukat, de fertőzésveszélytől tartanak az orvosok - adta hírül az olasz média tegnap, egy nappal azután, hogy amerikai idegsebészek Dallasban
koponyatetőnél összenőtt egyiptomi kisfiúkat választottak külön. A görög kislányok halántékuknál
és szemüregüknél nőttek össze, agyuk azonban
csak egy kis helyen érintkezett. - A műtét során

drámai szakaszok nem adódtak, már csak azért
sem, mert a fontos véredények egymástól függetlenek voltak - mondta Concezio Di Rocco professzor,
a Gemelli kórház vezető főorvosa. A dpa német hírügynökség jelentése szerint a beavatkozás kevésbé
számított bonyolultnak, mint a dallasi műtét.
Az amerikában szétválasztott ikerpár egyébként
gyógyszerekkel mesterségesen előidézett kómában,
de orvosi szemponttól kielégítő állapotban van.
Hetekbe, sőt hónapokba is telhet annak egyértelmű megítélése, hogy az operáció teljes mértékben
sikeres volt-e.

Magas rangú politikusok ellen hajtottak végre merényleteket Irakban

Könnyítést kérnek az adósságokból
Tüzet nyitottak ismeretlenek Bagdadban
egy járműre, amelyben az iraki ideiglenes
kormányzótanács elnökének helyettese és
az ország olajügyi minisztere utazott.
MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Három fegyveres lőtt rá még vasárnap este a
magas rangú politikusokra, akiknek nem esett
bántódásuk. A kormánytagok járműkonvoját
kísérő testőrök viszonozták a tüzet, a támadóknak azonban sikerült elmenekülniük.
A Bagdadtól északkeletre fekvő Dijála tartomány kormányzója ellen is merényletet kíséreltek meg tegnap. Az ő járművét is magába foglaló gépkocsioszlop közelében pokolgép
robbant, de a detonáció a kormányzót követő
járműben utazó rendőrök körében okozott
sérüléseket, ketten súlyosan megsebesültek,
a politikusnak viszont nem esett baja.
Életét vesztette egy amerikai katona tegnap
az iraki Tikrít városában, miután az ellenállók gránátvetőből tüzet nyitottak egy amerikai gépjárműoszlopra. Ezzel 96-ra emelkedett a hadműveletek befejezése óta Irakban
meghalt amerikai katonák száma.
Az iraki kereskedelmi miniszter közölte,
hogy országa az 50 milliárd dolláros kereskedelmi adósságai több mint kétharmadának
elengedését fogja kérni jövőre, amikor tárgyalásokat kezd a párizsi klubhoz tartozó hitelezőkkel. Közben az Európai Unió külügyminiszterei tegnap elfogadták az Európai Bi-

si Gábor egy „tanmesén" keresztül a Millenáris Kht. ügyeiről beszélt és „szimbolikusan" kérte
Polt Péter tanácsát. Történetében a cégvezető „Ügyvezető Jánosra" bízza cége vezetését, aki
hétmillió forintba kerülő karórákat negyven millió forintért szerez be, majd azt adja a vásárlóknak ajándékul. „A cégtulajdonos
végül leváltja Ügyvezető Jánost,
aki százmilliós kárt okozott." - A
tulajdonos szerint a felmentés
nem elégséges büntetés, hiszen
akkor másnak is megérné m á s

zottság javaslatát, hogy a szervezet jövőre
200 millió euróval támogassa Irak újjáépítését. Egyben emlékeztettek arra, hogy az EU,
illetve tagállamai már korábban megígértek
összesen 730 millió eurót az iraki humanitárius helyzet javítására, s a mostani, 200 milliós keret ezen felül értendő.

Ú j határozattervezetet nyújt be Nagy-Britannia és Spanyolország az ENSZ Biztonsági
Tanácsában (BT) Irak jövőjével kapcsolatban
avégett, hogy nagyobb nemzetközi támogatást szerezzenek a békefenntartó műveletekhez és az iraki helyreállítást célzó erőfeszítésekhez.

A fideszes Szijjártó Péter nem
mondhatta el interpellációját,
amelyben
Gyurcsány
Ferenc
sportminiszter nevéhez, illetve cégeihez kötődő ingatlanvásárlások
kapcsán arról akarta kérdezni a
kormányfőt, hogy a Miniszterelnöki Hivatal mikor kívánja viszszaperelni a korábban a közvagyon részét képező, szerinte értéken alul eladott ingatlanokat. Szili
Katalin házelnök úgy ítélte meg,
hogy az interpelláció tárgya nem
tartozik az interpellált személy
feladat- és hatáskörébe, ezért azt a
házszabályra hivatkozva visszautasította.

A szakszervezetek bírálták az oktatási költségvetést

Tiltakozó akcióval
fenyegetnek
Oktatási szakszervezetek bírálták a jövő évi költségvetés tervezetének köz- és felsőoktatásra vonatkozó tételeit tegnap. A
szaktárca szerint 2004 a minőségi és teljesítményalapú bérfejlesztés éve lesz, így azok a
pótlékok növekednek majd,
amelyekhez
többletteljesítmény köthető.
BUDAPEST (MTI)

A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, Kerpen Gábor akciót helyezett kilátásba, ha nem módosulnak a jövő évi központi költségvetés tervezetének oktatást érintő egyes tételei. Részleteket
azonban nem árult el egy esetleges akcióról. A Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) és a
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnökei
kifejtették: elsősorban a tárgyalások hívei, de ha ezek nem vezetnek eredményre, nem zárták ki a
tiltakozó megmozdulások szervezését sem.
A PSZ és a PDSZ egyaránt attól tart, hogy mivel a jövő évi

Iraki munkások ú j bankjegyeket tartalmazó ládákat cipelnek egy páncélozott furgonból.
A fizetőeszközt holnapután vezetik be.
Fotó: MTl/AP/Greg
Baker

Gyurcsány-vita

költségvetési tervezet szerint a
közoktatási normatívák többsége nem emelkedik, nehéz helyzetbe kerülhetnek a fenntartók.
Úgy vélték, újabb intézményeket
vonhatnak össze, zárhatnak be.
Varga László, a PSZ elnöke kifejtette: noha az oktatás „globális
költségvetése" mintegy 5 százalékkal bővül, ez nem éri el az infláció tervezett 5,5-6 százalékos
mértékét. Az érdekvédő bírálta,
hogy a 2004. évi büdzsé tervezetében a bértábla befagyasztása
szerepel.
A minisztérium reagálása szerint a következő évben legalább
két és félszeresére, az eddigi
2000-2500 forintról 5000-6000
forintra emelkedik az osztályfőnöki pótlék összege. A minisztérium közleménye szerint az idei
volt „az általános, minden pedagógusra és felsőoktatási dolgozóra vonatkozó fizetésemelés éve",
míg a következő esztendő az oktatási költségvetés szempontjától a modernizációé és az esélyteremtésé lesz. „Jövőre differenciáltan, a teljesítmény alapján
növekednek tovább a tórek" tartalmazza a közlemény.

Bolgár magánosítás,
magyar részvétellel
A magyar cégek bulgáriai privatizációban való részvétele állt azoknak
a tárgyalásoknak a középpontjában, amelyeket Szimeon
Szakszkoburggotszki bolgár miniszterelnök folytatott tegnap Budapesten. A
bolgár kormányfő és magyar meghívója, Medgyessy Péter miniszterelnök együttműködési nyilatkozatot írt alá. - Magyarország egyre fokozottabban vesz részt befektetőként Bulgáriában, ahol az O T P jelenléte megfelelő hátteret, biztonságot nyújt a magyar vállalatoknak a
további beruházásokhoz - mondta a magyar miniszterelnök a tárgyalásokat követően.
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A természetvédők és a vízügyi szakemberek másképpen gondolkodnak

Kétszer pusztulna az élet
Drasztikus beavatkozást jelenthet a hatékonyabb árvízvédelem érdekében kidolgozott, „A
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése" nevű program a hullámtéri
erdők állományába - nyilatkozzák természetvédelmi szakemberek.
Az árvízi tározók létrehozásáról
született döntés, nem hanyagolva
el a töltésmagasítást, -megerősítést sem. A természetvédők hangsúlyozták: a tározók - túl azon,
hogy ide ki lehet ereszteni az áradáskor keletkező többletvizet, egyszersmind új vizes élőhelyek kialakítására is lehetőséget jelentenek. Itt a halak éppúgy leívhatnak, mint ahogyan a vízi, vízparti
madárvilág képviselői is megtalálhatják élőhelyeiket. Csakhamar
kiderült azonban: a vízügy azt szeretné, ha az árvízveszély elmúltával legföljebb minimális mennyiségű víz maradna folyamatosan a
tározókban, hogy a következő árhullám esetén ismét a lehető legtöbb vizet lehessen megfogni. A
természetvédelem képviselői viszont rámutatnak: ha ez megvalósul, az élővilágnak nem a védelmét, hanem nagymérvű pusztulását jelentené, minden évben kétszer: először az elárasztáskor, mikor a szárazföldi élővilág pusztul,
másodszor a víz-visszaeresztéskor, ami az időközben kialakult vízi, mocsári élőlényközösséget
semmisíti meg. Azt is mondják:
nemcsak az élővilág védelme érdekében kellene bizonyos vízszintet
mindig fönntartani a tározók egy
hányadában, hanem azért is, mert
a tárolt víz - a talaj kapillárisrendszerén keresztül - messzire eljutva helyreállíthatná az évek óta nagyon lecsökkent talajvízszhitet,
így a mezőgazdaság nem küzdene
nyaranta aszállyal, illetve kevesebbet kellene drága pénzért öntözni.
Időközben az is fölmerült: a
vízügy magát a hullámteret is alkalmasabbá szeretné tenni az árhullámok minél gyorsabban való
levezetésére. Ennek érdekében a
folyóval párhuzamosan, sávok-

FARKAS CSABA

A legközelebbi kormányülésen kiderülhet, veszélyezteti-e a hullámtéri élővilágot, az erdőket a továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv.
Illusztráció: Tésik Attila
ban eltávolítanák az erdőket,
megtisztítanák az aljnövényzettől a területet. A természetvédők
erre azt mondják: ez - túl azon,
hogy tönkretenné az élővilág,
különösen a nagy területen zavartalan viszonyokat igénylő, nagyon megritkult fajok, például a
rétisas, feketególya életterét - árvízvédelmi és erdőgazdálkodási
szempontból sem jelentene haté-

kony megoldást. A kitermelt erdők helyén gyorsan és kiirthatatlanul elburjánozna a tájidegen,
gazdaságilag is hasznosíthatatlan gyalogakác, amely az erdőnél
sokkal hatékonyabb „vízvisszatartó" hatással bír.
A fölvetett aggályok nyomán
megkerestük a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumot. Megtudtuk: a napokban tartandó kor-

mányülésen
szó
lesz
a
2004-2007 közötti hullámtéri
beavatkozásokról. A természetvédelmet érintő kérdéseken túlmenően az is kiderül, hogy ezekhez az árvízvédelmi létesítményekhez kapcsolódva milyen területfejlesztési, vidékfejlesztési
intézkedések fogják javítani az itt
élő lakosság életkörülményeit.

Amióta a Tisza vízgyűjtő területén - ami nagyobb, mint Magyarország - fokozott erdőirtások folynak, s mind kevesebb növényzet
marad, mely vissza tudja tartani a havazásból, esőzésből származó csapadékmennyiséget, egyre gyorsabban folyik le a hegyekből
a víz. Az erdők gyökérhálózata híján a talajt is magával ragadja a
lezúduló csapadékmennyiség, így egyre kevesebb a talaj vízviszszatartó képessége is. A lecsupaszított hegyoldalakból az Alföldre
zúduló víztömeg egyszerre éri el a Tiszát, és soha nem látott vízmagasságokat eredményez.
De miért nem lehet hasznosítani a tavasszal haszontalanul tovairamló, árvízi tározókkal részben visszatartható
víztömeget?
Lenne mire, hiszen az utóbbi évek tapasztalatai szerint közvetlenül az ár- illetve belvízveszély után óriási aszály következik. A Tisza-tavi üdülőparadicsom (egyébként több szempontból problematikus, ám nem kezelhetetlen gondokat okozó, s alapvetően
mégiscsak pozitív) példája mutatja: a víz a helyben élőknek munkahelyeket, a vendégeknek kikapcsolódási lehetőséget jelent, a
külföldi turisták révén pénzt hoz be az országba. Egy időben azt
lehetett hallani, hogy a természetvédelmi hozadéka is óriási lesz
a tervezett tározóknak, nagy területeken jutnak ívó-, ivadéknevelő helyhez a halak - aztán pedig azt lehetett hallani, hogy a tározók több ok miatt se lesznek alkalmasak erre.
Például, mert a tervezett árvízi tározók területének elárasztása
nem fokozatosan, hanem egyszerre történik majd, sokméteres
vízoszlopok alakulnak ki hirtelen, és ugyanilyen gyorsan vissza is
áramlik majd, a veszély multával a Tiszába a víz. Mondják, nemcsak azért kell minél gyorsabban visszairányítani a vizet, ahonnan jött, hogy a következő áradáskor megint teljes kapacitással
működhessen a tározó, hanem azért is, hogy a területen gazdálkodók továbbra is végezhessék mezőgazdasági
tevékenységüket.
De szükség van-e erre u tevékenységre, s nem lehetne-e kiváltani
sok mindennel, ami a nem mennyiség-, hanem minőség- és kuriózumorientált uniós piacon gond nélkül eladható ?
A szürkemarhától az időszakos vízborítottságot (persze, nem
hétméteres vízre gondolunk) is bíró, vegyszeres
növényvédelmet
nem igénylő, régi magyar gyümölcsfafajták földolgozott terméséig
számos termékre mutatkozna korlátlan kereslet. Nem beszélve
Európa egyik leginkább természetközeli állapotokat megőrzött
folyójának s élővilágának turizmusvonzó hatásairól. Ezeket mind
biztosíthatná, ha komplex hasznosítással egybekötve próbálnák
meg csökkenteni az árvízveszélyt az illetékesek. Lehet, hogy próbálják is ? Lehet, hogy a leírtaknál sokkalta jobb ötleteik akadnak ?
Csak remélni tudjuk: így van.

Ötmilliárd forintos többletkiadást jelent a kórházaknak

Januártól várható
a gyógyszeráfa hatása

F.CS.

Egyes romániai vélemények szerint vigyék haza szobrukat a magyarok

A Szabadság-szobor útban lenne?
Folytatás az 1. oldalról

T ó t h Attila szerint lemérhető,
hol vagyunk most az akkori
hatalom toleranciájához ké-

pest. Zala György alkotása európai mércével mérve is értékes m ű volt és az is maradt,
szakmai szempontból nonszensz lenne, ha nem az ere-

deti kompozícióban állítanák
föl. Sajnálatos, hogy a főalakban, a Hungáriában ma is napi politikai üzenetet vélnek
fölfedezni.

Zala György alkotását csak akkor védené az UNESCO, ha azt Románia ís kérné.

Fotó: Gyenes

Kálmán

Megoldaná a problémát, ha
a nemzetközi szervezet, az
UNESCO védelme alá kerülne
a Szabadság-szobor. Csak az a
bökkenő, hogy ez nagyon nehezen kivitelezhető. Hiszen a
jog szerint ezt a védelmet Romániának kellene kérnie, vagy
legalábbis az ottani kormánynak egyet kellene értenie a kérelemmel - felelte kérdésünkre Káldi Gyula építész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetője. A határon
túli
műemlékekért
felelős
szakember szerint is „nagy
szakmai baklövés" lenne, ha
nem az eredeti formájában kerülne vissza köztérre az alkotás.
Az RMDSZ egyébként eldöntötte: csak akkor támogatja tovább a kormányzó román
SZDP-t, ha az aradi Szabadság-szobor a helyére kerül a
Tűzoltó téren. A Szövetségi
Képviselők Tanácsának hétvégi
ülésén Markó Béla figyelmeztette Adrián Nastase miniszterelnököt: - Nem érdekel, hogy az
ön művelődésügyi miniszterének tetszik-e a szobor vagy sem.
Nekünk tetszik. Nekünk is jogunk van szobrokat emelni ebben az országban.... Mit szólnának önök, ha elkezdenénk szétszedni Mihai Viteazu, vagy Avram Iancu szobrát és megpróbálnánk külön összerakni a lovat és az embert? Ugye, hogy ez
szentségtörés? Nos, ez a mi álláspontunk is.
BAKOS ANDRÁS

A nem támogatott gyógyszerekért a hírek szerint 5 százalékkal
kell majd többet fizetniük a betegeknek.
Fotó: Gyenes
Kálmán
Folytatás az 1. oldalról

Mivel az összeg nem igényelhető
vissza, a szövetség azt akarja elérni, hogy a kórházak teljesítményfinanszírozásában
kompenzálják a fekvőbeteg-ellátó intézmények anyagi helyzetét továbbrontó többletkiadást.
Az áfával kapcsolatos tervekről
a kórházigazgatók és gazdasági
vezetők csak hírből értesültek.
A makói kórház igazgatója, Takáts István lapunknak elmondta:
intézményének gyógyszer-, illetve vegyszerköltségét az áfa éves
szinten közel tízmillió forinttal
növeli meg.
Az újszegedi gyermekkórház
igazgatója, Tekulics Péter professzor úgy nyilatkozott: a betegellátást nem veszélyezteti a
gyógyszer-áfa, de az intézmény
gazdálkodását érzékenyen érinti

az évi 2-2,5 millió forintosra becsült többletkiadás.
A szentesi kórház főigazgatója, Borzi Márta, mivel hivatalos
információval nem rendelkezik,
kérdésünkre csupán
annyit
mondott, hogy amennyiben valóban kivetnék az áfát a gyógyszerekre, az jelentős többletköltséget róna a szentesi kórházra.
A Magyar Gyógyszerész Kamara Csongrád megyei elnöke, Kőhegyi Ferenc nem hivatalos információja szerint az 5 százalékos áfakulcs a tb által nem támogatott patikaszerek esetében a
betegeket terheli, az egészségbiztosító által támogatott gyógyszerkészítmények áfája - a tervek szerint - százalékos arányban oszlana meg az egészségbiztosító és a betegek között.
K. K.
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KÖRKÉP
BALÁSTYA. A nyugdíjasklub a
soron következő összejövetelét
szerdin délután 2 órakor tartja.
Az idősek a hónap aktuális
köteteivel ismerkedhetnek meg,
ugyanis Kocsisné Renkő Beáta, a
községi könyvtár vezetője lesz a
klub vendége. Az ajánló után a
tagok megbeszélik az aktuális
kérdéseket, majd közös
énekléssel zárul a foglalkozás.
DESZK. A községben
egészséghét kezdődött. A
deszkick helyben mehetnek
laborvizsgálatra, illetve számos
szűrésre: urológiai, szemészeti,
bőrgyógyászati, fogászati,
nőgyógyászati, manimográfiai,
fül-, orr-, gégészeti és
mozgásszervi szűrésre. A
vizsgálatokon kívül egyéb
programok is várják az
érdeklődőket. Az óvodában
tréfás vetélkedőkkel hívják fel a
kiesik figyelmét az egészség
fontosságára. Az iskolásoknak
pedig kerékpáros ügyességi
versenyt, mentős bemutatót
szerveznek, illetve szakemberek
beszélgetnek a diákokkal az
egészséges életmódról és a
drogfogyasztásról. A faluházban
előadások hangzanak el a helyes
táplálkozásról, a
csontritkulásról, az ivóvízről és a
stresszröl.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
ma délután 4 órától A
fogyatékosok Európába mennek
címmel Fekete Albertné, a
Szegedi Mozgássérültek
Alternatív Egyesületének elnöke
tart előadást. Akik
fekete-fehérben látják a világot
címmel szegcdi fotográfusokkal
beszélgetnek este 6 órától a
kávéház klubjában. Dobóczky
Zsolt vendége lesz Bézi László,
B. Nagy Balázs, Frank Yvette,
Gycncs Kálmán, Péntek"László
és Nagy István.
TISZASZIGET. Átfogó
vizsgálatot tart a községben az
önkormányzat és a szakhatóság
az allergiát okozó
gyomnövények
visszaszorítására. A gyomok
elsősorban a gondozatlan
telkeken, útszélekcn
szaporodnak. Törvény írja elő,
hogy a lakóknak nemcsak a
portájukat, hanem az utcafront
teljes szélességében egészen az
utca mértani közepéig lévő
területet kell tisztán tartaniuk.
Aki ezt nem teszi meg, többszöri
felszólítás után pénzbüntetést is
kaphat. A legtöbb gondot az
Aradi és a Dózsa György utcában
jelentik a gyomnövények,
ugyanis itt igen sok a gazdátlan
telek, illetve több olyan porta is
akad, amelynek két utcafrontja
van. Az ellenőrzés nem egyszeri,
2004-től már minden tavasszal
megszervezik az akciót.
ZÁKÁNYSZÉK. Az őszi
betakarítás végeztével a helyi
gazdák valamennyi növényük
esetében beadhatják az
elszámolást a falugazdásznak.
Erre azért van szükség, hogy
felméressék az aszály és a fagy
okozta károkat. Azok a
termelők, akik nem igényeltek
előleget, a végleges elszámolásra

MŰSOR

A rokkantnyugdíjas lábával írt levelet a biztosítónak

A kar nélküli férfi kálváriája
Katona István 1969 óta rokkantnyugdíjas. A férfi, aki egy
üzemi balesetben vesztette el
mindkét karját, úgy véli: járandóságából többet vonnak le,
mint amennyit kellene. A biztosító szerint Katona István a
megfelelő összeget kapja.
A balástyai Katona István egykoron az Alkotmány Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott. Az egyik munkagépet tisztította, amikor a baleset történt,
amelynek következtében vállból
mindkét karját elvesztette. A férfi 1969 óta rokkantnyugdíjas.
Egy évvel később pert indított
korábbi munkáltatója ellen, mivel nem akartak fizetni. Az ügyet
a szövetkezet vezetői a felelősségbiztosítás révén az Állami
Biztosítóra ruházták. A biztosító
fizetett. A termelőszövetkezet
1992-ben jogutód nélkül megszűnt, az ÁB-Acgon Rt. pedig
minden hónapban utalja a idős
férfi járandóságát. - Most már
nem az a gond, hogy nem akarnak fizetni, hanem az, hogy nem
annyit, amennyi megillet mondta Katona István.
Úgy véli, rosszul számolják ki
havi pénzét. Munkabér jellegű
jövedelempótló járadékot kap,
ebből vonják le a különféle járulékokat. - Ez jogos, nem vitatom.
Azzal viszont nem értek egyet,
hogy a járadék mellé járó nyugdí-

A balástyai Katona István 1965-ben egy üzemi balesetben vesztette el vállból mindkét karját.
Fotó: Gyenes Kálmán
jamból is levonják a tb-t. Úgy tudom, hogy ezt a jogszabály szerint nem tehetik meg - állította.
Számítása alapján így 1998 óta
havi nettó 4-6 ezer forint közötti
összeggel kap kevesebbet. A
rossz levonások miatt az elmúlt

Sokat segíthet a bűnüldözőknek

A felvételünkön szereplő fiatalembernél csupán azt vizsgálták, valóban
láthatott-e
ufót.
Fotó: Miskolczi Róbert
A hazugságvizsgálat csak egy a
bűnügyi eljárások során használható szakértői módszerek
között. Csongrád megyében egy
poligráf segíti a rendőrség munkáját.
A közelmúltban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében eltűnt
17 hónapos kisfiú szüleinek
hazugságvizsgálata
kapcsán
került az érdeklődés középpontjába a poligráf, amiről a
laikus azt gondolja, hogy a
műszer csodákra képes, egyér-

s z i n t é n jogosultak. A

telműen megmutatja a bűnöst

és igazolja az ártatlant. Ezzel
szemben az igazság az, hogy a
megtévesztés és az igazmondás eldöntésére alkalmas műszer csak egy, a bűnügyekben
alkalmazott több más szakértői vizsgálat sorában. Eredményét a bíróság közvetett bizonyítékként fogadja el.
Csongrád megyében Schádné Zámolyi Judit, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
pszichológusa végzi a hazugságvizsgálatokat, de nem szívesen beszél a módszer lényegéről, mert mint indokolja: ezzel az elkövetkezendő poligráfos szakértések eredményességét kockáztatná.
A
pszichológusnő
annyit
mond erről, hogy a hazugságvizsgálat elméletileg minden

öt év alatt körülbelül 300 ezer forinttal rövidítették meg.
A balástyai férfi már többször
írt - mivel nincs keze, a lábával a biztositónak, de eddig mindig
elutasították módosítási kérelmét. A szombathelyi székhelyű

ÁB-Aegon Rt. Országos Kárrendezési Központ szakértője szerint ők „a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának állásfoglalása, valamint az egészségbiztosítási és munkavállalói járulék a
baleseti járadék alapjául szolgáló
átlagkereset meghatározásánál a
keresetet a nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegben veszik figyelembe".
A biztosító nem zárkózik el a
járadék felülvizsgálatától, de a
balástyai ügyfél által leírt számadatokat nem látják megalapozottnak. Kisegítő jelleggel júliusban a jövedelempótló járadék
esetében tízszázalékos emelkedést vettek alapul az összeg kiszámításánál. Ezért 2003. január
elsejétől visszamenőlegesen a járadékot bruttó 34 ezer 640 forintra emelték. A különbözetet,
13 ezer 160 forintot átutalták
Katona Istvánnak.
A kárrendezési központ legutolsó, július 29-én kelt levelében mindössze négy sorban tudatja a férfival, hogy kérésének
teljesítésére a jogszabályok nem
adnak lehetőséget és az indokokat nem kívánják megismételni.
A szombathelyi székhelyű hivatalt telefonon megkerestük, de
ott azt közölték, hogy csak postai
levélben írt kérdésekre adnak
írásban választ és akkor is csak
az ügyfélnek.
K.T.

2003. OKTOBER 16.

Tűzgyújtó
tűzoltó
A gyújtogató tűzoltó perét új eljárásban tárgyalja a Szegedi Városi Bíróság. A férfit tavaly erdők felgyújtásáért 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítéltek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó közveszély okozásával vádolt 26 éves Fodor Zsolt
büntetőperében a megyei bíróság
hatályon kívül helyezte a városi
ítéletét és új eljárás lefolytatására utasította a városi bíróságot.
Fodor nem kívánt vallomást tenni, ezért a bíró a vádlott korábban tett vallomását ismertette.
Az ügyészség azt állítja, a férfi
kilenc alkalommal okozott erdőtüzet, aminek következtében tanyák égtek porig, villanyvezetékek rongálódtak meg, póznák
mentek tönkre, valamint emberek élete is veszélyben forgott.
Fodor korábban tett vallomásaiban elmondta: évek óta önkéntes tűzoltó volt. Arról nem tudott nyilatkozni, miért gyújtotta
meg az avart, azt azonban közölte, hogy nagyon szeret tüzet oltani. A tárgyaláson elhangzott,
hogy a 26 esztendős vádlott az
orvosi szakvélemény szerint
pszichopátiás személyiség, az általa elkövetett cselekmények következményeinek
felismerésében enyhe fokban korlátozott. A
tárgyalás szakértők és tanúk
meghallgatásával október 15-én
folytatódik.

Több százezer forintos kárt okoztak a rongálással

Feszültséget mér
a hazugságvizsgáló

zákányszéki gazdáknak a
földművelésügyi minisztérium
kitöltött formanyomtatványát
november 30-áig kell elvinniük a
falugazdásznak.
ZSOMBÓ. Harmadik
alkalommal szerveznek
egészséghetet a településen. Ma
reggel 8 órától a felnőttorvosi
rendelőben laborvizsgálatot
tartanak. A művelődési házban 9
és 13 óra között adhatnak vért. A
védőnői szobában 8-tól délig
nőgyógyászati rákszűrést
végeznek. Tüdőszűrés 9 és 14
óra között lesz a művelődési ház
előtt álló buszban. A
felnőttorvosi rendelőben pedig
déltől délután 2 óráig
bőrgyógyászati rákszűrésre
mehetnek a zsombóiak.

CSÜTÖRTÖK,

Vandái firkálok Algyőn

bűnügy esetén alkalmazható,
ám nem kötelező beleegyezni,
még akkor sem, ha ezt bármely
eljáró hatóság kéri. Fiatalkorúak
esetében pedig nem használható.
A műszer olyan adatokat
szolgáltat, amelyek az eljárás
során használhatók, paraméterei adalékul szolgálnak a
bűncselekmény
felderítéséhez. A több órás vizsgálat során a szakember által feltett
kérdéseket a bűnügy jellege
határozza meg.
- A külön szobában elhelyezett
poligráf az ember akaratától független testi reakciókat, illetve
azok változását rögzíti - magyarázza a pszichológusnő. - A hazugságvizsgáló az előre felépített
kérdésekre adott válaszok közben létrejövő feszültséget, illetve
a feszültségváltozást érzékeli. A
jelzésekből következtetünk arra,
hogy az illető igazat mond, vagy
a megtévesztésre törekszik. A
feltételezések szerint a bűnös
ember nagyobb fiziológiai reakciókkal reagál a kritilcus kérdésekre.

Ismeretlenek összefirkáltak és megrongáltak a
hét végén Algyőn több utcanévtáblát, buszmegállót és szemétgyűjtőt. A kár több százezer forint.
A polgármester feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen.
Vasárnap reggel megdöbbentő látvány tárult az algyői főutcán, a Kastélykert soron, illetve a Vásárhelyi úton kerekezők, sétálók szeme elé. Ismeretlenek ugyanis összefirkálták filctollal az út menti
buszmegállókat, szemétgyűjtőket és a nemrégiben
kihelyezett utcanévtáblákat. Nem kímélték a házak oldalán lévő gázvezetékeket jelző táblákat sem.
- Algyő egyre jobban fejlődik, így az urbanizáció
káros hatásai is elérték - fogalmazott Piri József
polgármester. A település első embere még nem
tudta pontosan megmondani, hogy mekkora a kár,
azt azonban hozzátette, szomorú dolog, hogy a fiatalok egy része örömét leli a rongálásban. Piri József
egyébként tegnap ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett a rendörségen.
A polgármester szerint bár nem gyakran, de nyáron is előfordult, hogy a szórakozóhelyek és a busz-

megálló közötti „haladási útvonalon" kisebb fákat
törtek ki a fiatalok. De a bulik végén a hangoskodás
és az üvegdobálás is gyakori dolog.
Az út menti utcanévtáblák egyébként nemrégiben készültek el. - Sokan dicsérték ezeket. Hasznos dolog, igényes, ízléses és drága. A táblák elkészítése, kihelyezése összesen 1 millió 100 ezer forintjába került az önkormányzatnak, azaz az algyőieknek. A kisebb buszmegállók 400 ezer, a nagyobbak pedig 800 ezer forintba kerülnek - mondta Algyő első embere. Elmondta: megvizsgálják, lemoshatóak-e a firkák, vagy ki kell cserélni a táblákat és
a buszmegállók üvegeit. Megtudtuk a polgármestertől, hogy a Faluvédő Egyesület tagjai rendszeresen járőröznek, és próbálják megakadályozni az ehhez hasonló rongálásokat.
- Hát kérem, jót nem tudok mondani. Ez vandál
munka - jelentette ki az egyik Vásárhelyi úti íiáz
lakója. - Nagyon csúnya dolog ez. A fiatalok hangoskodnak, kiabálnak, az ember meg ki se mer jönni a házból, hogy szóljon nekik - tette hozzá az idős
férfi.
A.T.J.

A poligráfot használó szokásos
eljárásban az első felvételt akkor
készítik, amikor a vizsgált személy nyugodt, a későbbi válaszok értékeléséhez ez a felvétel
szolgál alapszintként.
A szívműködés, a légzés, az
izomfeszülés, illetve az elernyedés, a szemmozgás, a bőrreakciók - például a verítékezés - és a
válaszadás gyorsasága, milyensége mind-mind olyan mutatók,
amelyeket a műszer rögzít. A poligráf által regisztrált paramétereket a vizsgálat után értékelik
ki.
A Csongrád Megyei Rendőr-fókapitányságon évente több száz
hazugságvizsgálatot
végeznek,
egy adott bűnügyben több gyanúsítottat is vizsgálhatnak e módszerrel. Megyénkben egyetlen
poligráf van.
Magyarországon a hazugságvizsgálatot pszichológusok végezhetik. Hazánkban nyolc-tíz,
poligráfos vizsgálatra kiképzett
pszichológus segíti a bűnüldözők
munkáját.
K.K.

A megállót, a szemétgyűjtőket és az utcanévtáblákat sem kímélték a vandálok.

Fotó: Gyenes

Kálmán
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Autó helyett trolival, villamossal, busszal

Olcsóbb bérlet,
ismét lesz iskolajárat
Diákoknak szóló utazási kedvezményekkel és iskolabusz indításával szeretné enyhíteni a reggeli forgalom zsúfoltságát a szegedi
önkormányzat.
A bérletárak csökkentésével és iskolajáratok indításával tenné vonzóbbá a diákok számára a tömegközlekedési járműveket a szegedi önkormányzat - tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A cél az, hogy a gyermekeket lehetőleg ne szüleik fuvarozzák autóval az iskolába, hanem a diákok inkább autóbusszal, villamossal vagy trolival utazzanak.
Nagy Sándor kifejtette: az önkormányzat dönt a tömegközlekedési
tarifákról, így az új kedvezményrendszer átalakításában is szerepet
játszhat - természetesen egyetértésben a busz- és villamostársasággal. Főképpen a minden járműfajtára érvényes kombinált bérletek
árának csökkentését tervezik, mert a tapasztalatok szerint ezt a bérlettípust tudják legjobban kihasználni a tanulók.
Az önkormányzat másik elképzelése szerint a város külső körzeteiből induló iskolajáratokat is igénybe vehetnék a gyerekek. Korábban kísérleti jelleggel - két alkalommal állítottak forgalomba iskolabuszt:
az Újszegedről és Tarjánból induló kocsik több oktatási intézmény
érintésével érkeztek meg a belvárosba. Az ingyenes, mindössze néhány napig közlekedő járatokat egyre többen keresték: a program zárónapján már „telt házzal" mentek a buszok.
A diákkedvezmények reformjáról ezen a héten tárgyal az önkormányzat a Tisza Volán Rt. és a Szegedi Közlekedési Társaság vezetőivel.
NY. P.

A cél: hálózatba kapcsolni a szegedi kerékpárutakat

Összekötő szakasz
épül a körúton
Szegeden tegnap bemutatták a
sajtó képviselőinek a József Attila sugárutat a Csillag térrel
majdan összekötő kerékpárutat, amely várhatóan november végére készül el.
Szegeden mintegy 26 millió forintba kerül egy kilométer kerékpárút építése. Néhány méter híján majdnem pontosan ilyen
hosszú az a szakasz, amit tegnap
mutattak be a sajtó képviselőinek az önkormányzat és a kivitelező cég vezetői, képviselői.
- A cél, hogy hálózatba kapcsoljuk a kerékpárutakat. A most
épülő szakasz két meglévő - a József Attila és a Szilléri sugárúti kerékpárutat kapcsol össze - magyarázta tegnap a helyszínen, a
Budapesti körúton, az orvosi
rendelő közelében Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester.
Az
összekötő
kerékpárút
nyomvonalát úgy határozták
meg, hogy az út menti fákat ne

kelljen kivágni a munkálatok során. Az utat ezért a közel három
méter választja el a járdától. Az
egyik ötemeletes panelépület
előtti reklámtáblát pedig, ami így
belógna a kerékpársávba, hamarosan áthelyezik. A kivitelező, a
Betonút Rt. szakembereinek ígérete szerint a Budapesti körúti
kerékpárutat november 30-ától
használhatják a biciklisek.
Idén egyébként a korábbi években rendelkezésre álló összegnél
többet szánt a városvezetés kerékpárút-építésre, illetve fejlesztési tervek felkészítésére. Az öszszesen 55 millió forintos alapból
a kisebb munkálatok mellett,
mint például a Stefánián átvezető kerékpárút javítása, az előbb
említett Budapesti körúton, a
Belvárosi hídon, valamint - ha
nyernek a pályázaton - Kecskéstelep és Szentmihály között épül
kerékpárút, illetve kerékpársáv tette hozzá az alpolgármester.
A. T. J.

A városvezetők és a szakemberek tegnap bemutatták az épülő kerékpárutat a Budapesti körúton.
Fotó: Gyenes Kálmán

Felrobbantotta sóshalmi tanyáját, majd öngyilkos lett egy férfi

Nem akart földönfutó lenni
Hétfő hajnalban robbantotta fel
a vásárhelyi határban álló tanyáját, majd követett el öngyilkosságot a 47 esztendős B. H.
Gábor. A tragédia hátterében
családi konfliktus áll.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szomszédja hívta telefonon hétfőn hajnali fél 4-kor a sóshalmi
tanyájában békésen alvó S. Jánost, és azt magyarázta izgatottan: úgy látja, tűz lehet náluk,
vagy a szomszédságukban, mert
nagy a fényesség feléjük. A házból kiszaladó gazdának és feleségének azonnal a szemébe tűnt,
hogy nem az ő házuk ég, hanem
a közvetlen szomszédságukban
álló, romba dőlt tanya lángol.
- Nem hallottam a robbanást,
csak a tűzoltóktól tudtam meg,
hogy két gázpalack is volt odabenn - mondta a gazda, S. János,
aki szomszédját, a 47 esztendős
B. H. Gábort zárkózott, amolyan
magának való emberként ismerte.
A tanyáját két gázpalackkal is
felrobbantó, majd magát a szomszédos épületben felakasztó férfiról a környéken élők sem tudnak
sokkal többet. Annyit azonban
említettek, hogy tudomásuk szerint a férfi a több gyereke után
vagy százezer forint tartási díjjal
tartozott feleségének, s emiatt
ingóságai egy részét nyáron már
elárverezték.
- Nem nagyon sikerült az árverés, ezért a tanyát is dobra akarták verni - vélte tudni a szomszéd, akinek B. H. Gábor több-

Ennyi maradt a tanyából. A szétszakadt újság cikkének címe: Nagyon fáj..
szőr is emlegette, hogy nem várja
meg, míg földönfutó lesz, inkább
felakasztja magát.
A vályogból épült, a sóshalmi
határban álló tanyából nem sok
maradt. A tetőt szétdobta a robbanás szele, mely szilánkokra
törte az ablaküvegeket is, majd
az üvegtörmelék szétszóródott a
környéken. Olyan erővel, hogy a
szilánkok mélyen befúródtak a
műhely nyitott részén lévő limlomokba is. Az épület hátsó részén álló kis ház előtere is romba
dőlt. A robbanás a vastag falakat

Ugrik a félmilliós
városi támogatás?
Vissza kell fizetni az önkormányzati lakástámogatást, ha az
igénylő öt éven belül eladja ingatlanát.
Sajátos csapdába esett Szegeden
egy fiatal anyuka, Cs. A., aki egy
évvel ezelőtt panellakása vásárlásához önkormányzati támogatásban részesült: 475 ezer forintot kapott. Mivel nemrégiben eladta otthonát, az érvényes rendelet értelmében ezt az összeget
vissza kellene fizetnie. A város
ugyanis ötéves elidegenítési tilalmat kötött ki a támogatás megítélésekor.
Másik, nagyobb lakás vásárlása esetén a támogatás „átvihető"
az új otthonra, ám ezt kérvényezni kell a polgármesteri hivatalban. A beadványt előbb az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága tárgyalja, s dönt
arról, hogy elfogadja-e az indokokat, avagy sem. Amennyiben elutasítja a kérelmet, a hivatal a
döntésről határozatot küld az
érintettnek, aki ezt követően köteles 15 napon belül visszafizetni
a pénzt. Hacsak nem kíván élni
fellebbezési jogával.
Cs. A. tehát eladta az egy éve
vásárolt panelt - a család időközben élettárssal is bővült - , s elhatározta: az egyik, még épülő lakóparkba költözik, a lakásért kapott összeget ott fekteti be. Mivel
leendő, 70 négyzetméter körüli
otthonát csak jövő májusban ad-

ják át, végleges adásvételi szerződést sem köthetett. A jogszabályok értelmében előszerződést írt
alá, a lakás árának 20 százalékát
pedig, jelezve elhatározása komolyságát, bánatpénzként letétbe helyezte. Ami azt jelenti, ha
visszalép, ugrik több mint 2 millió forintja.
Ennek biztos tudatában kérvényezte az önkormányzatnál,
hadd vihesse át a kapott támogatást az új lakásra, s ne fizettessék vele vissza. Az egészségügyi és szociális bizottság azonban a beadványt elutasította. Az
indoklásban az szerepel, a bizottság „nem látja biztosítottnak, hogy Cs. A. végleges szerződést köt, a földhivatal pedig
csak ez esetben jegyzi be a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat". Szeged város jegyzője, Mózes Ervin
kérdésünkre azt válaszolta, nem
teheti meg, hogy egyedi ügyről
információt adjon ki. Ványai
Éva, az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke azonban elmondta, sajnos, a törvényi szabályozás csak a végleges szerződést fogadhatja el. S ezt az ügyfél szerinte tudhatta, mivel annak idején aláírta a papírokat.
F. K.

Ledolgozható az egyetemi előkészítő
Ettől a hónaptól kezdve azok is megengedhetik maguknak a felvételi előkészítő tanfolyamokat, akik eddig anyagiak miatt maradtak távol: az egyik diákszövetkezetnél
ugyanis ledolgozható az előkészítő tandíja.
Azok a diákok, akik eddig nem tudták állni a
felvételi előkészítők költségeit, ettől a hónaptól megengedhetik maguknak a különórákat.
A Híd a Fiatalokért Alapítvány és a Meló-Diák megállapodásának köszönhetően ugyanis
a központi felvételi előkészítő évfolyamok
tandíja most diákmunkával ledolgozható. A
lehetőségre azok a tizenegyedikes és tizen-
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kettedikes diákok pályázhatnak, akik jogi és
szociális igazgatási, valamint közgazdasági
és műszaki szakirányra készülnek.
A Meló-Diák Szeged igazgatója, Borics Attila elmondta, kíváncsian várják, mennyien
veszik igénybe ezt a lehetőséget. - Az akció
október 13-án indult el nálunk. Azok, akik a
felvételi előkészítőt szeretnék fizetni a nálunk megkeresett pénzükből, egy külön megállapodást kötnek az irodán az országos akciót szervező céggel. A munkájuk után járó
pénznek egy általuk meghatározott százalékát fogjuk átutalni az előkészítő tanfolyam
bankszámlaszámára - közölte az igazgató.

Hozzátette: nincs meghatározva, milyen
munkát és hány órát kell dolgozni az előkészítő finanszírozásáért. - A lényeg, hogy nálunk legyenek tagokként bejegyezve, legyen
bankszámla- és adószámuk. Abba nem szólunk és nem is szólhatunk bele, hogy milyen
munkával dolgozzák le a diákok az előkészítőjük árát - jegyezte meg Borics Attila.
Az előkészítőn részt vevő diákok a középiskolai ismereteiket a felvételi típusfeladatokhoz és azok javítótanára által elvárt megoldási menetéhez igazíthatják. Az órák lektorált
próbafelvételi tesztsorokra épülnek.
G. SZ. L.

szétrepesztette, s egy részük ki is
dőlt, napvilágra hozva vastag rétegekben a falat alkotó vályogot.
A tűz a tanyában lévő holmit teljesen elpusztította, az elüszkösödött gerendák alatt csak néhány
szék fém váza, illetve a fal mellé
sodródott, megégett papírlapok
maradtak.
A környékén álló, rozsdás autóroncsok árulkodnak arról,
amit a szomszéd is elmondott: B.
H. Gábor autókat, gépeket szerelt, mikor mi jött neki, de alig
volt belőle jövedelme, ezért se-

Fotó: Tésik

Attila

gélyből tartotta fenn magát. Az
évekkel ezelőtt elvált férfi egymaga lakott a tanyában, s nem
nagyon járt hozzá senki. Gyermekei közül az egyik fiát utoljára
a nyáron látták bekarikázni az
udvarára.
Az eset körülményeit államigazgatási eljárás keretében
vizsgálja a vásárhelyi rendőrök. Adataik szerint a válófélben lévő férfi azért robbantotta
fel a tanyát, hogy abból semmit se kaphasson meg a felesége.

Első fokon megszüntették a fegyelmit az ügyvéd ellen

Ábrahám feljelenti
Kupcsulik Pétert
Első fokon megszüntette az Ábrahám László (képünkön) ellen
indított etikai fegyelmi eljárást
a Budapesti Ügyvédi Kamara.
Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szegedi ügyvéd hamis
vád miatt büntetőfeljelentést
tesz a Magyar Orvosi Kamara
volt elnöke ellen.
Mint azt megírtuk, a közelmúltban etikai fegyelmi eljárást kezdeményezett Kupcsulik Péter, a
Magyar Orvosi Kamara (MOK)
volt elnöke Ábrahám László szegedi ügyvéd ellen.
Ábrahám a közszolgálati televízió egyik műsorában egy műhibagyanús ügyben nyilatkozott. A
történtek után a MOK volt elnöke levélben fordult Dobozy Leventéhez, a Csongrád Megyei
Ügyvédi Kamara elnökéhez.
Kupcsulik szerint ugyanis a szegedi ügyvéd megszegte az ügyvédi kamara szabályzatát.
„Az idézett kijelentésben az
ügyvéd gyakorlatilag minden
fenntartás nélkül közli, hogy
okozati összefüggés volt a szülést
levezető orvos telefonálása és a
bekövetkezett káros eredmény
között, továbbá szóba hozza (bár
megemlítve, hogy más okból történt) az újszülött halálát" - olvasható az orvoskamara volt elnökének Dobozy Leventéhez írt
bejelentésében.
Kupcsulik szerint Ábrahám
nyilatkozata azt a látszatot keltette, hogy egy olyan kórházban,
ahol mobiltelefont használnak
szülés levezetése közben, bármi
megtörténhet. Ezt a levelet leközölte a 40 ezer példányban megjelenő Magyar Orvos című folyóirat is.
Az ügyben eljáró Budapesti
Ügyvédi Kamara első fokon, nem
jogerősen megszüntette az Ábrahám László ellen indított eljárást, arra hivatkozva, hogy korrekt módon, a tényekre hivatkozva, ügyvédhez méltón nyilatkozott. Ábrahám ugyanis sem a

kórházat, sem pedig az orvost
nem nevezte meg nyilatkozatában, tehát nem követett el etikai
vétséget.
Ábrahám László lapunknak elmondta: ha a megszüntető határozat jogerőre emelkedik, hamis
vád miatt büntetőfeljelentést
tesz Kupcsulik ellen, mivel ő írta
alá a Magyar Orvosban megjelent, Dobozy Leventéhez eljuttatott bejelentést.
Amennyiben pedig a Magyar
Orvos című folyóirat nem közli le
a megszüntető határozatot, a szegedi ügyvéd személyiségi jogainak megsértése miatt kártérítési
pert indít a lap ellen. - Ezt az öszszeget egyébként a szegedi körintenzívnek ajánlom fel, ahol engem is több alkalommal kezeltek
- tette hozzá a szegedi ügyvéd.
ARANYT. JÁNOS
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Sorban állnak a munkahelyekért a Hódfónál

%

Csongrádon a nyolcvanéves
Megyesi Antal sokat tud mesélni az ősi mesterség, a kovácsolás rejtelmeiről. Az idős
mester még nyugdíj mellett is
űzte a szakmát.
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ló hangulatban dolgoznak a cégnél az emberek.
Ma már 136 csökkent munkaképességű embernek biztosít
munkát, megélhetést, s nem
utolsósorban társaságot a vásárhelyi Hődfó Szociális Foglalkoztató, az igény azonban hatalmas, hiszen hetente újabb
öt-hat álláskereső jelentkezik.
Autóillatosítók ezreinek átható
aromája fogadja a vásárhelyi
Hódfó Szociális Foglalkoztató
egyik telephelyére belépőket. A
nagy asztal körül helyet foglaló
csoport minden tagjának szorgosan jár a keze - csomagolják a kis
fenyőfa alakú terméket. Munkájukat egyetlen pillanatra sem
hagyják abba, de lelkesen igazítanak útba.
Az emeleten Chappon Adrienne, az éppen tizenkettedik születésnapját ünneplő intézmény vezetője fogad. Mint mondja, az
önkormányzatnak és a munkaügyi központnak nagyon sokat
köszönhet a Hódfó, amely ma
már 136 embernek biztosít
munkát, azaz bejelentett állást,
pontosan érkező fizetést és em-
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berséges bánásmódot. A csökkent munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozás állásai
iránti igény azonban hatalmas,
hetente legalább öten-hatan jelzik, hogy szeretnének itt dolgozni. Előfordult már olyan eset,
hogy egy meghirdetett helyért az
udvaron összeverekedett két aszszony.
Az alkalmazottak közt a csupán általános iskolát végzettektől az egyetemi diplomával rendelkezőkig mindenki megtalálható, a közös bennük csak az,
hogy mindannyian rokkantnyugdíjasok, szociális járadékosok, rehabilitáltak vagy nyugdíjasok. Más munkahelyeken,
amint a betegségről értesülnének
a vezetők, valószínűleg azonnal
elutasítanák a jelentkezőt. Itt
azonban családias környezetben
végezhetik munkájukat, behozhatják magukkal gyermeküket, s
nem kell attól tartaniuk, hogy elbocsátják őket, ha táppénzre
mennek.
S hogy miből is áll a tevékenységük? A már említett autóillato-

ÁTTELEPÍTIK A HIMZOMUHELYT
lövő évtől áttelepítik a Hódfóhoz a jelenleg a Városellátó és Beszerzési Kht. keretein belül működő hímzőműhelyt. A képviselő-testület döntésének oka, hogy ha a 15 rokkantnyugdíjas és
nyugdíjas bedolgozóval, valamint 3 főállású alkalmazottal működő hímzőműhely a szociális foglalkoztatóhoz kerül, a megváltozott munkaképességű dolgozók után igénybe lehet venni az állami
támogatást. Jelenleg ugyanis - mivel a Hódfónál a megváltozott
munkaképességűek aránya meghaladja a hatvan százalékot - a
foglalkoztató a munkabérük 135 százalékát kapja állami támogatásként.
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Tóni bácsi veri a vasat

Családként dolgoznak
Hlimni
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Fotó: Tésik Attila

sítók csomagolásán kívül amelyből egyébként Chappon
Adrienne is kiveszi a részét - a
legváltozatosabb papírmunkákkal, gépi hímzéssel, ágybetétek
behúzásával, zászlókészítéssel és
még sok egyébbel foglalkoznak.
Mindennap egy újabb küzdelem,
mondja a vezető, hiszen a megrendelőket nem érdekli, hogy
ezek az emberek betegek, a határidőt tartani kell. Ebből azonban még soha nem volt probléma. Az viszont már szomorú,
hogy a megrendelésekért Pestre
kell menni, a helyi vállalkozók
ugyanis nem nagyon dolgoztatnak velük - teszi hozzá az intézményvezető.
Szinte a kezdetektől a Hódiónál dolgozik
Veszelovszkyné
Srankó Ágnes, míg munkatársa,
Herczeg Istvánné nyolc éve került ide. Az asszony azelőtt háztartásbeli volt, amikor azonban
férjét elvesztette, muszáj volt állást találnia. Csakhogy időközben megromlott az egészsége, így
máshol nemigen akadt lehetőség. A szociális foglalkoztatóban
viszont megtalálta a helyét, s azzal kezdi a beszélgetést is: „Szeretünk itt lenni."
Herczegné ennek okaként elsősorban azt említi, hogy míg
otthon egyedül lenne, itt társasága van. S az a pénz sem elhanyagolható, amit keres. Ahogy a többieknek sem mindegy, hogy csupán valamilyen segélyből vagy
nyugdíjból tengődnek, vagy éppen a napi négy-, illetve hétórás
munkáért kapott fizetés is befolyik a családi kasszába.
SZÖGI ANDREA

A munka, a szakma szeretete
sugárzik a nyolcvanéves Megyesi Antal arcáról, amikor életéről
és a kovácsmesterség fogásairól
mesél. Tóni bácsi - ahogyan ismerősei szólítják - már gyermekkorában beleszeretett e nehéz, ősi szakmába. Mint mondja, a közelben lakó idős kovácsmester munkája nagy hatással
volt rá, sokat is tanult tőle: ez a
tudás és a szakma szeretete aztán egy életre beleivódott. Tizenévesen kezdte a szakmát
megismerni, majd ipari tanulóként három és fél évig koptatta
az iskolapadot is. Mint legidősebb fiú, általános iskola után
otthon dolgozott, de nem sajnálja, hogy ezt a szakmát választotta. Már tanulóként tudta,
hogy a mesterséget nem lehet
rövid idő alatt elsajátítani; örökké tanulni kell, állandóan fejleszteni kell a tudást. így inasévei alatt három műhelyben
dolgozott. Felszabadított segédként megkereste a napi négy
pengőt. Lovat patkoltak, nyaranta a fuvarosoknak dolgoztak,
természetesen nem nyolcórás
munkaidőben.
Addig dolgoztunk, amíg volt
munka - mondja, ami annyit jelentett, hogy reggel öttől este
nyolcig izzott a vas, zenélt a kalapács. A műhelyben kosztoltak,
állva reggeliztek. A heti huszonnégy pengő kereset - melyből húszat haza adott - jónak számított
abban az időben, jelezve: megbecsülték a jó szakmunkát.
A világháború alatt Pesten
dolgozott, majd hazatért Csongrádra. A mestervizsga után nagy
vágya volt, hogy kisiparos legyen. Ki is nézte leendő műhelyének a megfelelő helyet a Do-

hánysoron, a két országút találkozásánál.
- Megvolt rá a pénz, de nem jött
össze az üzlet - idézi a múltat Tóni bácsi, s mivel a lovas kocsis forgalom miatt kulcsfontosságú volt
a jó helyválasztás, nem is nézett
magának másikat. Bár próbálkozott mesterkovácsként, hamar rájött: egy kovács nem tudja elvégezni a pénzesebb munkákat,
mindenképp társ kell hozzá. A
rossz gazdasági helyzet miatt
azonban szinte haszon nélkül
dolgoztak, így 1946-ban elfogadta
a városi tanács ajánlatát.
A tanács karbantartójaként, afféle mindenesnek számított.
Munkája sokrétű volt: lovakat
patkolt, rendbe hozta a fiakereket, zárakat javított és még a virágtartókat is ő kovácsolta.
- Kilenc lova volt a tanácsnak,

volt munkám bőven - emlékezik. Barátilag mindenféle munkát elvállalt, amiért egy kovácstársa fel is jelentette, mondván:
kontárkodik.
Tóni bácsi a nyolcvanas években nyugdíjba ment, ám azóta is
sokan kérnek tőle segítségek.
Szeneskamrájából
átalakított
műhelyében ezernyi szerszám,
már-már muzeális értékű tárgy:
kohó, üllő, patkók, zárak. A falon a mesterlevél, mely jártasságát igazolja. A nyáron kisdiákok
keresték fel, és az idős mester nekik is szívesen mesélt a szakmáról. Manapság már csak szenvedélyből gyújt be a kohóba, bár ha
egészsége engedné, ma is dolgozna. Sok minden más mellett ezt
is érdemes lenne eltanulni az
idős mestertől a maiaknak.
PÜSKI KRISZTIÁN

Ősi mesterség a kovácsoké. Bizonyítja ezt a 80 éves mester, Megyesi
Antal műhelye is.
Fotó: Tésik Attila

Iskolafelújítások Vásárhelyen

Csoportszobákat alakítanak ki
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint húszmillió forintos
hosszú lejáratú, kamattámogatásos kölcsönt nyert el Vásárhely városa A huszonegyedik
század iskolája elnevezésű pályázaton az Oktatási Minisztériumtól. Az egyik támogatást,
9,7 millió forintot 1 milliós önrésszel a Nagy Sándor utcai iskola, valamint az intézmény és
a Szent István Általános Iskola
Vöröskereszt utcai közös épüle-

tének felújítására fordítják.
Lázár ¡ános polgármester elmondta: a Nagy Sándor utcai iskola négy kisebb helyiségéből
két tantermet alakítanak ki, és
felújítanak négy másik helyiséget is. A Vöröskereszt utcai épületben pedig néhány eddigi tanteremből lesz csoportszoba.
A Cseresnyés-kollégium további felújítására is kap a város
11,1 millió forint kölcsönt. Ezt
az összeget 1,2 milliós önerővel
egészítik ki, így két vizesblokkot

és nyolc mellékhelyiséget újítanak fel hamarosan.
Amint arról egyébként korábban már beszámoltunk, a két
legnagyobb, szintén e pályázat
támogatásával megvalósuló beruházás a Tarjáni és a Szent István Utcai Általános Iskola bővítése lesz, összesen több mint
80 millió forintból. Az előbbi
intézmény négy, míg az utóbbi
három tanteremmel lesz gazdagabb a következő tanévkezdetre.

Menekülnének a zajok elől

Zsótérék háza és a mindszenti önkormányzat
Elviselhetetlenné válik az életük,
ha megnyílik házuk szomszédságban az új piac, melynek állatvásári része a kertjüktől néhány
méterre húzódik. A mindszenti
Zsótér család szeretné, ha az önkormányzat mihamarabb megvásárolná az ingatlant, a város viszont most erre nem tud áldozni.
Nem az új piac megnyitása elé kíván akadályt gördíteni a mindszenti Zsótér család, csupán úgy
vélik, jogos kérésüknek akarnak
érvényt szerezni, amikor azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzat vegye meg az elviselhetetlen
környezetbe kerülő házukat.
Mint arról már beszámoltunk:
a képviselő-testület forráshiányra hivatkozva elutasította a kérést, s arról döntött, hogy jövőre
újra megvizsgálja az ingatlan
megvételének lehetőségét. Zsótérékat azonban ez a válasz egyáltalán nem nyugtatta meg, továbbra is azt szeretnék, ha mihamarabb megoldás születne, s
pont kerülne az ügy végére.

- Elviselhetetlen lett az életünk azóta, hogy az új piac építési munkálatai elkezdődtek mondta szomorúan Zsótér Ferencné. - Több mint 20 éve
élünk ebben a házban, mely közvetlenül a Szentesre vezető út
mellett található, így a forgalom

zője hozzátette: a zaj- és a szagszűrés érdekében a kerítés mellé
fákat telepítenek majd.
Ezen elképzelés sem nyugtatja
meg Zsótérékat, akik szerint a házat is nehezebb lesz eladni. A család már próbálkozott az igazságügyi forgalmi szakértővel felbe-

z a j a m á r régen n e m z a v a r b e n -

csültetett h á z értékesítésével, ed-

nünket. Mint ahogy a mögöttünk haladó vonatokat is megszoktuk már, sőt az ugyancsak
hátunk mögött működő állatfelvásárló térre szállított jószágok
bőgését, visítozását is elviseltük.
Az ezekhez társuló majdani vásártér, valamint a néhány méterre az ablakunktól kialakítandó
állatpiac zaját viszont már képtelenek lennénk eltűrni. A város
vezetői közül ugyan ki viselné el
a háza körül ezt a káoszt?! - kérdezte indulatosan Zsótérné.
Az előírásoknak megfelelő, azaz a családi háztól több mint 10
méteres védőtávolságra kap helyet az új állatpiac, mondta el lapunknak Farkas Zoltán. A polgármesteri hivatal munkaszerve-

dig sikertelenül. Azért is ajánlották fel azt az önkormányzatnak,
mert úgy érzik, hogy a piacépítés
miatt végleg ellehetetlenült a helyzetük, de csak többszöri elutasításban volt részük. A már említett
képviselő-testületi döntés előtt
az önkormányzat pénzügyi és
gazdasági bizottság tagjai jártak a
háznál. Szőke Róbert, a bizottság
elnöke elmondta: megérti Zsótérék problémáját, de az ingatlan
láttán a testület úgy vélte, hogy a
család a piaci árnál magasabban
akarja eladni a városnak a házat.
Ennyiért pedig nem tudják megvenni. Reális árért viszont jövőre
megpróbálják megvásárolni az
ingatlant.
S.T.A.

Zsótérné azt mondja, mióta a piacot építik, elviselhetetlen az életük.

Fotó: Tésik Attila
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Ma kezdődik a negyedik szegedi kamarazenei fesztivál

Min dolgozik?

Muzsika aprópénzből
világszínvonalon

Kalmár Márton szobrász

Sokan a világ legjobb csellistájának tartják Perényi Miklóst, aki ma
este 7 órától Marczi Mariann zongoraművésszel ad ingyenes
koncertet a péntekig tartó negyedik szegedi kamarazenei fesztivál
nyitó napján.
A szegedi születésű, Németországban élő zongoraművész, Fritz Rolf
az őszi egyetemi kulturális fesztivál részeként negyedik alkalommal
szervezett rangos kamarazenei koncertsorozatot. A fiatal muzsikus a
financiális gondok ellenére nem adja fel eredeti célját: olyan magas
színvonalú kamarazenei fesztivált szeretne meghonosítani Szegeden,
amely bekerülhet a European Festivals Association (EFA) által is
ajánlott legnívósabb komolyzenei rendezvénysorozatok közé. Zenei
igazgatóként ennek érdekében minél több olyan előadót igyekszik
megnyerni, aki rendszeres résztvevője a már EFA-tag fesztiváloknak.
A rendelkezésére álló szűkös költségvetés egyelőre csak a személyes
kapcsolatok kiaknázása révén teszi lehetővé ezt. Idén csupán a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodájától és az önkormányzattól sikerült némi támogatást szereznie a programsorozathoz. Ezért is nagy
szó, hogy világhírű muzsikusokat is el tudott csábítani Szegedre.
Ma este 7 órakor az SZTE Dugonics téri aulájában a fővédnök, Kozma József alpolgármester nyitja meg a fesztivált. A nyitó koncerten
Perényi Miklós csellóművész és Marczi Mariann zongoraművész
Bach, Beethoven, Schubert, Dvorak, Janacek és Kodály műveit játszsza. A Kossuth-díjas Perényit egyik állandó kamarapartnere, Schiff
András zongoraművész a világ legjobb csellistájának nevezte, a fiatal
Marczi Mariann pedig az utóbbi években számos nemzetközi díjat
gyűjtött be. Szerdán a Németországból érkező, világkarrier előtt álló
Horus Piano Duo lép fel. Az egyiptomi származású, hithű muzulmán
Ahmed Abou-Zahra és katolikus felesége, Emődy Dóra példát mutat
arra, két eltérő kulturális gyökerekkel rendelkező muzsikus hogyan
tud közös művészi programot megvalósítani. Az egyre keresettebb
zongorista páros szokásos fellépti díja 4 ezer euró Nyugat-Európában.
A szegedi fesztivál teljes költségvetése ennek a felét sem éri el, Fritz
Rolfhoz fűződő barátságuknak köszönhető, hogy szinte ingyen eljönnek. Minden évben bemutatkoznak Szegedről elszármazott muzsikusok is: ilyen a csütörtökön este Réti Balázs zongoraművésszel fellépő Varga Gábor, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának első klarinétosa, aki két éve megnyerte a sevillai nemzetközi klarinétversenyt.
A fesztivál a tavaly alapított romániai Trio Katharsis pénteki koncertjével zárul. Fritz Rolf azt szeretné, ha az ingyenes hangversenyekre a
zenebarátok mellett azok is elmennének, akik csak most ismerkednek a rendkívül sokszínű kamaramuzsikával.
HOLLÓSI ZSOLT

Nemsokára hatalmas kőtömeg
tornyosul az alsóvárosi napsugaras ház udvarán, nagy vállalkozásba fog a szegedi szobrász.
Tömörkény István, Somogyi
Károly, Bálint Sándor, Kováts József,
Szent-Györgyi
Albert,
Glattfelder Gyula. Büsztök, reüefek, portrék - Szeged nagyjairól,
Szeged utcáin, terein, épületein.
Az előkészítés stádiumában van
egy foci-monumentum, emlék
az Aranycsapat tiszteletére, amelyet a Tisza-parton kívánnak elhelyezni. Az iskolaépítő egykori
kultuszminiszter,
Klebelsberg
Kunó szobrát nemrég avatták
Mórahalmon. Elegáns, szép,
okos, határozott, komoly. Érzékeny. Talán ezekkel a jelzőkkel
lehet érzékeltetni, milyen vonásokat, tulajdonságokat, karaktert sikerült közvetíteni a szobrásznak.
- Fél szívvel nem lehet dolgozni, művek csak elkötelezett szeretetből tudnak születni - foglalja össze Kalmár Márton azt a
sokrétű, időigényes, szellemi és
fizikai teljesítményt," elmélyülést, ismeretet, elkötelezettséget,
szívós kitartást igénylő folyamatot, amelynek a végeredménye
e
gy- e gy
személyiséget
idéző-megörökítő portré. Vagy emlékmű, mint a balástyai, második világháborús. Meg a kardoskúti, amely a diadalmas és levert
forradalmak égre törő és földre
hulló, fehér és fekete szárnyakkal kifejezett monumentuma.
- Mostanában? Sokat olvasok,
klasszikusokat. Terveket készítek. Nagyméretű kőszobrokban
szeretném megfogalmazni azt a
drámai erőfeszítést, hatalmas
akaratot, végeérhetetlen nekife-

Kalmár Márton: Nagy művek csak elkötelezett szeretetből tudnak születni.
szülést, ami az ember sajátja.
Azt a filozófiai tartalmat, amit
Madách szavaival tudunk kifejezni: küzdj és bízva bízzál.
A hatalmas köveket majd a
Nyíl utcai napsugaras ház udvarán faragja. A műterem zegzugai
viszont már most különféle töredékeket, vázlatokat, részleteket
rejtenek. Előkerül egy erőtől duzzadó, inas-izmos-eres emberi
kar, egy félelmetesen megfeszült,
meglepő plasztikai gazdagságot
mutató nyak. Szétválasztás és
összeköttetés - híd a test és az
agy között.

Közben új kisplasztikái sorozat
is készül, filozófiai gondolattöredékek rögzítődnek. Mindig is
két, egymással párhuzamos vonalon haladt a művész pályája: a
megrendelések,
megbízások,
köztéri alkotások mellett a „saját
kénye-kedvére" választott témát.
Életes élmények ihlették a kisplasztikák sorát, amelyek közül
e sorok írójának a legkedvesebbek a „Kis álmos" sorozat gyermekfigurái.
- Ezeket Provence-ban festettem a 90-es években - magyarázkodik a szobrász, amint észreve-

Fotó: Schmidt

Andrea

szi, hogy lecövekelek az idilli
nyugalmat árasztó akvarellek
előtt. - Folytatni szeretném.
Vannak dolgok, vagy inkább érzetek, benyomások, hangulatok,
élmények, amelyekhez ecset
kell.
Arra gondolok, Kalmár Márton
műhelyében láthatóvá és tapinthatóvá válik - az élet ritmusa.
Erőkifejtés, ellazulás. Dráma, líra. Vitalitás, nyugalom. Szellem,
szerelem. Orkán és szellő, eposz
és szonett. Monumentalitás és
esendő töredékesség.
S. E.

Emléktábla egykori diákoknak A fafaragó
Az 1963-ban végzett évfolyam készíttette azt az
emléktáblát, amelyet a minap koszorúztak meg a
makói József Attila Gimnázium épületében, közvetlenül a főbejárat mellett.

A ma esti nyitó hangversenyen fellépő Perényi Miklóst sokan a világ legjobb csellistájának tartják.
Fotó: Hollósi Zsolt

Elhunyt tanáraink, diáktársaink emlékére - olvasható a közadakozásból készült táblán. Dániel István, aki a D osztály diákja volt, azt mondja, öt évvel ezelőtt, a harmincöt éves találkozón szerettek
volna megemlékezni elhunyt társaikról, de ahányan voltak, annyi temetőben nyugszanak. Akkor
jutott eszébe Cs. Varga Editnek, hogy készüljön egy

emléktábla, amely előtt minden találkozón emlékezhetnek az elhunyt tanárokra, osztálytársakra.
Eredetileg úgy volt, hogy mivel a tábla költségeihez
ez az évfolyam járult hozzá, az is a táblára kerül,
hogy kik állíttatták. Végül mégis úgy döntöttek, ezt
mellőzik. Hiszen akkor egy idő után nem maradna,
aki virágot hozzon rá.
A gimnáziumban elmondták: ez az az emléktábla, amelyet mindig új koszorúk, virágok fognak díszíteni. Hiszen itt szinte minden héten rendeznek
osztály- vagy évfolyam-találkozót.
B.A.

A mulandóság rekvizitumai, múlhatatlanul

Kovács Tamás Vilmos három
festménnyel (Enteriőr jelenet
I-III.) szerepel a tárlaton, mindhárom a mulandóság rekvizitumait láttatja. Szobabelső a képeken, ember sehol, a jelenlévő,
profán tárgyak erre az embertávollétre hangsúlyosan fölhívják a
figyelmet. Az Enteriőr jelenet I. amely az 50. őszi tárlatot bemutató album címlapjára is rákerült
- félfelülnézetből ábrázolt, szegényes szobájának padlója vadvörös, rajta fölborult borospohár,
kiömlött vörösborral, egy pár
öreg papucs (jobboldalt a ballábas, baloldal a jobb-), újság, félig
az ágy alatt, szintén félig az ágy
alatt: egy, hm, éjjeliedény. Maga
az ágy régimódi, vetetlen. Mind-

egyik tárgy szinte fölkiált: de hol
az ember? Akárhol lehet: jó nem
történhet vele, csak úgy süvít a
képből a dráma szele. Hangulatában ugyanez az Enteriőr jelenet
II. is, az ágyon munkásruha,
melyből úgy bújt ki viselője, hogy
nem gombolta ki, a begombolt, s

így emberformáját megőrző ruhából szinte kiáltóan hiányzik az ember. így akkor vet le ruhát
az egyén, ha ujjai alkalmatlanok
apró mozdulatok végzésére akár holtfáradtság, akár alkoholos abúzus okán. Az Enteriőr jelenet III. című képen félbeha-

gyott, nyitott könyv a padlón.
Haladjunk tovább! Szalay Ferenc
Téli alkonyatkor című képe merőben más hangulatú. Tanyabelsőben vagyunk, a mennyezeten a
lehető legegyszerűbb lámpa, a fal
fehér, a gyér fény miatt mégis homályos. A félméternyi vastag vá-

Az 50. vásárhelyi őszi tárlaton rendkívül színvonalas alkotásokat láthat a néző.

Fotó: Tésik

Attila

Segédmunkásként
dolgozott
egy építkezésen, amikor egy lehulló gerendadarabban meglátta egy fekvő juhász alakját. Reggeli alatt kifaragta. A szegvári
Kulbert György munkái a hét
végétől a makói Hagymaházban
láthatók.

lyogfal belső párkányán cserépben teleltetett muskátli, az ablakon túl behavazott táj. Nincsen
sötét még odakünn, ám benn
már föl kellett gyújtani a lámpát.
Mondjuk, december van, délután 4 óra tájt. Az asztalon fazék. Telve van-e még paprikással
- vagy csupán az edény belső falára rakódott paprikás zsír adja a
vörös színt? Étel, vagy emléke? A
Kikelet című, másik festmény hó nélküli, világos erdőben csoportnyi, nyíló hóvirág - jelzi: a
tél után törvényszeíűen jön a tavasz, van remény.
Fodor fózsef szintén két alkotással jelenik meg a tárlaton. A
Csonkoltak című kép fáinak tükörsima vágásfelületei: maga a
merő, vakító hiány. Minden sima, a féligfagyottság határán, az
érzékelhetően mezővárosi járda, a
házfal, a csonkolásfelületek. És az
ablakok. Milyen lehet e zárt ablakok mögött, a sötét szobában az
élet? A Várakozók című festmény: elhagyatott állomásnál álló fiáker - lópokróccal letakarva a
ló -, a beérkezett szerelvény kocsijai viszont tehervagonok. A fiáker mélyén üldögélő alak maga
elé mered. Minden, minden befejezett. Csak a ló néz a vonat felé.

A huszonnyolc esztendős fiatalember gyermekkora
óta
fúrt-faragott, agyagozott és
modellezett. Fafaragással igazán komolyan húszéves kora
óta foglalkozik. Ma már teljes
egészében ez tölti ki az életét előtte, mint elmesélte, több
mint tucatnyi foglalkozása
volt már, többek között tehenész, varrodai dolgozó és muzsikus is. Hogy a zenéhez
mindmáig ért, azt a kiállítás
megnyitóján egy szerzeményének előadásával is bizonyította.
A makói már a sokadik kiállítása. Alkotásai rendkívül mívesek, gazdagok, nagy kézügyességről és mély érzésekről, az
anyag iránti tiszteletről tanúskodnak. Azt mondja, ami tanult, azt az emberektől tanulta,
az építő és az olykor ledorongoló
kritikák segítették addig, ahová
eljutott. Ma már képes hinni
önmagában és nagyon hálás annak a közösségnek, amelyet
művészként az otthonának vall.
Szegvár utcáin mindenesetre
ma már megszokott látvány,
hogy Kulbert György fel-le sétálgat, kezében egy darab fával, keresve az alkotáshoz kellő pillanatot.
A tárlatot lapunk munkatársa,
Blahó Gabriella nyitotta meg. Elmondta, Kulbert munkái azt
üzenik: akár szerethetnénk is a
Földet.

F.CS.

SZABÓ IMRE

Remekművek, műremekek a falon Vásárhelyen

A dráma az emberhiánnyal is kifejezhető - derül ki az 50. vásárhelyi őszi tárlaton a Tornya ¡-plakettet elnyert Kovács Tamás Vilmos festményeiből, melyeken a
puszta szobabelső játssza el a jelenetet. Szalay Ferenc (Endre
Béla-díj)
egyik
képe
az
idill-nemidill határán egyensúlyoz, másik a reménység kifejezője. Fodor József (Galyasi-díj)
alkotásai látszólag még nem lezajlott, valójában azonban befejezett eseményekre utalnak.

Kulbert
dalolt is
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A CSALÁDOK ÉVES JÖVEDELMÜK ÖT SZÁZALÉKÁT KÖLTIK ÖLTÖZKÖDÉSRE

Megterhelő kiadás az őszi ruhavásár
A hazai családok java része még alig heverte ki a nyaralás, majd a beiskolázás költségeit, s máris itt az újabb
jelentős kiadás: az őszi-téli ruhatár beszerzése. Annak
ellenére, hogy egy család felöltöztetése a fizetésekhez és
megtakarításokhoz mérten nálunk drága dolog, a ruházati piac évről évre bővül.
Tavaly a magyarok közel 3,2
milliárd forintot költöttek ruházkodásra, az előző évinél 21
százalékkal többet. Ilyen arányú növekedésre az idén is
lehet számítani, annak ellenére, hogy nehéz előteremteni
a ruházkodásra valót.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai
családok fogyasztói kosarában az öltözködésre fordított
kiadások nem érik el az éves
jövedelem 5 százalékát. Jelenleg a bruttó hazai átlagjövedelem alig haladja meg a 130
ezer forintot, a megyében ez
az érték 111 ezer forintot tesz
ki. Nem nehéz kiszámolni,
hogy
öltözködésre
ebből
mennyi pénz jut.
Erre vonatkozóan a GfK Piackutató Intézet adatai is rendelkezésre állnak, s a szemé-

lyes megkérdezések eredménye nagyjából egybevág a statisztikusok számításaival: tavaly a 3,8 millió magyar háztartás 85 százaléka vásárolt
legalább egyszer ruházati cikket, s egy család évente átlagosan mindössze 98-100
ezer forintot fordít öltözködésre. A legtöbbet felsőruházatra költünk (55 százalék),
majd következik a cipő, 24
százalékos részesedéssel, s az
alsóruhák, fehérneműk, melyekre ruhapénzünk 13 százalékát fordítjuk. Bébiholmira, sportruhára és egyéb szezonális kiegészítőkre összesen
nyolc százalék jut. Ez az öszszeg meglehetősen alacsonynak mondható, amikor egy
őszi, középárű kabát 20-60
ezer forintba kerül, egy félévente szükséges gyerekcipő

ára pedig 5000 forintnál kezdődik.
A divattudatosság, a márkás,

egyedi, vagy minőségi holmik
vásárlása csak a jól kereső családokra, s ott is csak azokra jel-

KÉT ÉV ALATT DUPLÁJÁRA NŐTTEK AZ OTTHONOK NÉGYZETMÉTERÁRAI SZEGEDEN

Drágulás az ingatlanok piacán
megáll, e plafon felett már
aligha lesz helybéli fizetőképes kereslet.
A lakásárak Szegeden kívül
sem csökkentek. Hódmezővásárhely sláger lehet, ott az űj és
használt ingatlanok ára jellemzően 15-20 százalékkal a
megyeszékhelyiek alatt maradt, s vélhetően ez nem változik a jövőben. A település
kedveltségét jelzi, hogy egyre
több régi telek talál űj gazdára,
s egyre kevesebb foghíj éktelenkedik a belvárosi utcákon. Vásárhelyen - csakúgy,
mint Csongrádon, Makón és
Szentesen - mások az igények,
ezeken a településeken a „magánház a ház", így a következő
egy-két évben inkább a régi,
patinás épületek felújítása, a
családi otthonok építése lesz
jellemzőbb, mintsem a társasházi építkezések számának
növekedése.

A helyi ingatlanpiacot úgy tűnik, nem érte el a tavaly beharangozott ingatlanár-megtorpanás. Megyénkben szinte városonként - ha különböző mértékben is, de - nőttek az igények, s velük együtt az árak is.
így, aki hiszi, hogy a tavalyi
összegekért talál ugyanolyan
lakást, inkább lottózzon, ott
nagyobb a siker esélye.
A tavasz és az ősz ingatlanpiaci szempontból is szezonnak számít, legtöbben ilyenkor döntenek a vásárlás, költözés mellett. E rend nem változott, ám szokatlan, hogy egy
éven belül jelentősen növekedjenek a lakásárak. így fordulhat elő, hogy aki régóta
keresgél ingatlant, ám csak
most döntött vásárlás mellett,
kellemetlen
meglepetéssel
szembesül: az áremelkedés
miatt egy év alatt elveszített
egy kisszobát. Pontosabban
egy átlagos lakás egy éven belül nagyjából egy kisszoba árával lett drágább.
Szegeden a jó minőségű,
belvárosi, egyedi fűtésű, használt lakások és az űj társasházi
építkezések viszik a prímet.
Építeni vagy építtetni az elmúlt két évben megérte:
2001-ben 100-110 ezer forintot kértek egy szegedi szerkezetkész állapotú űj lakás
négyzetméteréért, tavaly ez az
ár jellemzően 140-160 ezerfo-

Épülő házak

Algyőn.

rint volt. Idén tavasszal 160
ezer forintos négyzetméterár
alatt kevés helyen lehetett minőségi társasház-építkezésbe
beszállni, őszre pedig 180-190
ezer, s akad, ahol 200-220 ezer
forintra srófolták fel az árat. Az
otthonok befejezése is drágult: míg a szerkezetkész állapottól a kulcsrakészig két
éve
négyzetméterenként
15-20 ezer forintot, tavaly már
30 ezer forintot illett számolni,
addig az idén 35-40 ezer forint
csak a szolid befejezéshez
elég.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Kérdés, mi hűzza felfelé az
árakat, s meddig tartható a
drágulás dinamikája. A lakáshitel-konstrukciók a májusi
hitelrendelet és a szeptemberi, adókedvezményeket érintő
változások dacára népszerűek. A hitel felfelé tolja az árakat, sokan drágábban is megveszik a kiszemelt lakást, hiszen az a havi törlesztőrészletben csak néhány ezer forintos többletterhet jelent. Az
űj társasházi lakások ára helyi
szakértők szerint 250 ezer forint körüli négyzetméterárnál

Említésre méltó a Szeged
környéki kistelepüléseken tapasztalható családiház-építési hullám. Az önkormányzatok
olcsó, közművesített telkeket
kínáltak tavaly, tavalyelőtt jellemzően 1,5-5 millió forint között, s ez sokakat késztetett
"arra, hogy a 9-15, nem ritkán
20 ezer forint négyzetméterárű szegedi telkek helyett kijjebb építsenek. A szép és kényelmes családi házra ugyanannyit kell költeniük, bár később - a csekély kereslet miatt
- nehezebben tudnak majd
megválni tőle.
0. K. K.

lemző, akiknek munkája, társadalmi státusa okán is jól kell
kinézniük. Az alacsonyabb jö-

vedelmi sávokban a vásárlást
általában a szükség motiválja, s
a legnagyobb késztető erő az
árleszállítás: holmijaink közel
negyedét akciókon vásároljuk.
A hazai háziasszonyok egyre
gyakrabban vásárolnak hipermarketben és önkiszolgáló
szakboltban ruhát és lábbelit
egyaránt, így a piacok és utcai
árusok ugyan még mindig vezetik a vásárlóhelyek listáját,
népszerűségük - a kereskedelmi kutatások szerint - visszaszorulóban van. Piacon és utcán leginkább a 30 évesnél idősebb, alacsony iskolai végzettségű, alacsony jövedelmi csoportba tartozók vásárolnak,
míg a hipermarketben felülreprezentált a 29-49 évesek köre, a magas jövedelműek és a
budapestiek. Kisebb, önkiszolgáló és nem önkiszolgáló boltokban a havi nettó 120 ezer forint felett keresők fordulnak
meg leginkább, s ez a vevőkör
30-45 esztendős, diplomás, alkalmazottként dolgozó közép-,
vagy felsővezető, akinek a
munkája miatt is fontos: öltözködése ne csak melegítsen, hanem státusát is szimbolizálja.
KATKÓ KRISZTINA

Áfateher a telkeken
A kormány uniós előírásokra
hivatkozva szeretné jövőre kivenni a tárgyiadó-mentes körből az építési telkeket, így ha
a tervezetet megszavazzák,
akkor 2004. január l-jétől
áfát kell fizetni a telkek értékesítése után.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elképzelhető, hogy jövőre az
építési telkek eladása után is
fizetni kell áfát, ha a területet
egy gazdasági társaság értékesíti. A tervezet csak a cégekre vonatkozik, a magánszemélyeket és az önkormányzatokat nem érinti. Az
ingatlanpiaci szakma érdekképviselete 10 százalékos lakásár-emelkedést
emleget,
akad, aki jóval mérsékeltebb
drágulásra számít, míg mások
egy jól jövedelmező kiskapu
bezárásaként fogják fel a rendelkezést.
Az ingatlanépítéssel foglalkozó cégek jelenleg előszeretettel használják ki, hogy a
telek nem, csupán az épület
áfaköteles, ezért az értékesítés
során a telket fel-, míg az építményt leértékelik. Szegeden is
tapasztalható e tendencia, itt
az űj építésű társasházi lakás
teljes árából a telekár 20-30
százalékos is lehet, s ezt az
összeget készpénzben, amolyan beugróként kérik el a telektulajdonosok a vevőtől,
akinek a nevére csak azután
kerül a telek, földhivatali széljegy formájában. Az unióban
egyébként 10-15 százalékos
egy ingatlan telekár-tartalma.

A rendelettervezetnek nyilván nem örülnek azok, akik a
telkeket üzleti céllal adják-veszik, s építtetőként azokra űj
otthonokat húznak fel. E kör
véleménye szerint a telkekre
kivetett áfa zavart okoz majd
az ingatlanpiacon, ugyanis az
építők áthárítják a vevőkre az
áfából adódó pluszkiadásokat, ami az űj építésű lakások
drágulásához fog vezetni. Mások ügy vélik, a vevő nem lesz
hajlandó az egyébként is borsos árak mellett még e 10-15
százalékkal megnövelt árű
építkezésbe beugrani, így az
építési vállalkozó telektulajdonosok közötti verseny élesedhet, s ami megdrágul a telekáfa miatt, az nem kell majd
a piacnak.
Az Országgyűlés elé benyújtott javaslat - jelenlegi állapotában - az áfa befizetését az
átadáskor teszi kötelezővé, így
azokat is érinti majd a változás, akik már idén megkötötték űj lakásukra az adásvételi szerződést, de az építkezés csak jövőre fejeződik
be.
Az áremelkedést csak a minőségi kivitelű, frekventált helyen lévő luxuslakások esetében lehet biztosra venni, amikor a vállalkozók - különféle
módon - ki tudják majd kerülni az áfafizetést. Az egyik
lehetséges megoldás az lehet,
hogy jövőre már nem közvetlenül veszik meg a telkeket
az építési vállalkozók, hanem
különféle kisebb - direkt erre a
célra létrehozott - cégeken keresztül, amelyekbe apportként vitték be korábban.
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PÉNZBE KERÜL, DE MEGÉRI: BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT

Téli óvszer személygépkocsiknak
Érdemes már most készülni a zordabb téli időszakra, a
havas, kásás, fagyos utakra. Azok, akik télen is hasz-

mm> m mm

nálják autóikat, bizony nem árt, ha mielőbb lecserélik

- A kínálat sokszínű. Ma már
minden gyártó által készített
téli gumiabroncs jó minőségű.
Természetesen a vásárló jó
áron, a legkitűnőbb minőséget
szeretné. A választás attól is
függ, hogy milyen életkorú,
teljesítményű gépkocsira kell a
gumi. Akinek régebbi autója
van, az valószínűleg az olcsóbb árkategóriájú Matadort,
Trayalt vagy Savát választja.
Egy Volvóra azonban inkább
illik a magasabb kategóriájú
Michelin, Goodyear vagy Pirelli - magyarázza egy kereskedő.
Tanácsos a téli abroncsokat
külön keréktárcsákra felszereltetni, így csak a komplett kerekeket kell kicserélni, és megtakaríthatjuk az átszereléssel és
a kiegyensúlyoztatással járó
költségeket. Áz acél keréktárcsák ára: 5x13-as 8400 Ft, míg
egy 6xl4-es 9600 Ft. Ugyanez
alumíniumból 20 ezer 135 és
22 ezer 912 Ft körül mozoghat.
- Takarékos megoldás a
használt gumiabroncs, de csak
ideiglenes megoldásként, s akkor is a 80-90 százalékos profilmélységű gumikat érdemes
megvenni, az ennél kisebb
mintázatmélységű gumik már
nem téli gumik, és veszélyesek
- figyelmeztet Marosi Attila
cégtulajdonos. - A felújított

185/85 R U

195/65 R15

| BARUM
| KORMORAN
§ MICHELIN
1 MATADOR
j PIRELLI
¡SAVA

S.S20 F t 12.400 F t

14.610 F t

17.490 F t

11.380 F t 11.400 F t

17.210 F t

21.840 Ft

23.850 F t 29.328 F t

36.790 Ft

40,231 Ft

8.583 F t 11.030 Ft

11.988 F t

15.930 Ft

17.218 F t 22.635 F t

29.408 F t

31.725 Ft

11.910 F t

17.280 Ft

23.300 Ft

Jövőre 293 milliárd forint szolgálja az agrár- és
vidékfejlesztés támogatását, ehhez 157 milliárd
forintot a magyar, 136 milliárd forintot az
európai uniós költségvetés biztosít - közölte
Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesz-
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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.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, várjuk
minden érdeklődő jelentkezését a 62/486-987-es
telefonszámon.

HACCP-képzés
a kamarában
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanfolyamot indít a HACCP-rendszer bevezetésének témájában.
A HACCP rendszere 2004. május l-jével kőtelezően bevezetésre kerül minden élelmiszert forgalmazó vállalkozásra vonatkozóan is. Tapasztalatunk szerint a vállalkozások számára problémát
jelent a követelményrendszer megismerése és a
felkészülés, így kamaránk HACCP felkészítő képzést indít tagjai és nem tagjai számára egyaránt,
várhatóan 2003 novemberében, 5 munkanapot
igénybe véve.
Célul tűztük ki, hogy a vállalkozók megismerjék
a rendszert, és ha indíttatást éreznek, saját ma-
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UJ NYÁRI GUMIABRONCS

abroncs ma már nem nagyon
ajánlatos. Elsősorban a városi
közlekedésben és könnyű terepen alkalmazható ez az olcsó
és környezetkímélő megoldás,
de vidéki terepen, hegyi utakon, különösen a gyakorlatlan
sofőrnek mindenképpen az új
abroncs ajánlott.

tési miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón.
- Ez több mint kétszerese a 2000-es 141 milliárd forintos támogatási összegnek, és 58 milliárd forinttal haladja meg az idei keretet,
nagyban szolgálva a gazdálkodók versenyképességének javítását - tette hozzá.

KAMARAI HÍREK
Í r

14.750 F t

h o s s z a b b a f é k ú t télen nyári

Növekvő agrártámogatás
BUDAPEST (mm)

175/70 R13

155/70 R13

nyári gumiabroncsaikat, kerül, amibe kerül.

A téli óvszerek, ahogy szellemesen egy közérdekű reklám nevezi őket, nemcsak speciális bordázattal (legalább 4
mm profilmélységi rendelkeznek, hanem az anyaguk is különleges. Rendkívül alacsony
hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak és egyértelműen jobb tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek, mint
nyári társaik.
Minden autós tudja és el is
ismeri, hogy a téli abroncs
nem luxus, hanem a biztonságos közlekedés legfontosabb tényezője.
Évről évre nő a téli gumival
közlekedők száma, amit az eladási statisztikák is alátámasztanak, hiszen 1999-ben 402
ezer darabot értékesítettek az
országban, 2000-ben 523 ezer
darabot, 2001-ben 496 ezret és
tavaly már több mint 644 ezret.
Figyelemmel a nyári gumik eladására - 1999-ben 716 ezer,
2002-ben 780 ezer -, azért még
mindig nem eleget. Holott három-négy évi használat után
célszerű a gumiabroncsokat
cserélni. Ha valaki vásárol egy
téli garnitürát, akkor hat, nyolc
év után kell cserélnie, s emellett
sokkal biztonságosabban közlekedhet. Árban ez mindössze
10 százalék többletet jelent.

• • • • •

guk is felkészülhessenek, felkészíthessék vállalkozásaikat, képesek legyenek a javasolt 6
havonkénti belső felülvizsgálatot, illetve a rendszer kétévente kötelező felülvizsgálatát önállóan
elvégezni és jegyzőkönyvezni.
A képzés során foglalkozunk a törvényi-jogi háttérrel, követelményekkel, kötelezettségekkel,
működési feltételekkel. Sor kerül csoportos konzultációra, saját példák áttekintésére, majd
utánkövetés formájában egyéni konzultációra is.
Kéljen bővebb információt a képzésről kamaránk oktatási igazgatóságán a 62/486-987/172es telefonszámon, vagy jelezze részvételi szándékát az info@csmkik.hu e-mail címen.

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

- Vannak, akik úgy gondolják, hogy elég az is a biztonsághoz, hogy csak a meghajtott kerekeket cserélik le téli
abroncsra. Rosszul gondolják.
A négy keréknek együtt kell
dolgoznia. Nem szabad ezen
spórolni. A hosszú távú, biztos
megoldás mindenképpen a

négy téli gumiabroncs felszerelése - véli Hatvani
Tamás,
aki szintén közel harminc éve
foglalkozik gumiszereléssel. Ha a hőmérséklet tartósan 10
fok alá esik, már érdemes a
nyári gumikat lecserélni. Fontos a helyes guminyomás is.
Tévedés, hogy a téli abroncsok

Eltérő számítások

AzM5-ös
alapítványt
támogatja a kamara
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a jovo evi reálberrol

MUNKATÁRSUNKTÓL

BUDAPEST (MTI)

A Szegeden tavasszal létrehozott M 5 - Ö S Autópálya Alapítványhoz csatlakozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely az országos érdekvédelmi szervezetek közül
elsőként fejezte ki egyetértését
a matricát követelőkkel - közölte Horváth István. Az alapítvány elnöke elmondta: a
kuratórium konkrét javaslatot
tett a szaktárca asztalára az
M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő mielőbbi bevonására. Ebben az
áll, hogy a szaktárca készítsen
elő egy úgynevezett fix díjas
útdíjárbevétel-megváltás alkalmazását
lehetővé
tevő
rendszert, aminek értelmében
az állam a jövő esztendőben éves szinten, a tárgyalások befejeztéig - 8,5-10 milliárd forint fix árbevételt biztosítana
havi vagy negyedéves kifizetéssel az AKA Rt. számára. Ezzel egyidejűleg az útdíj beszedési joga az államot illetné
meg.

Eltérő eredményre jutott a
kormányzati és a munkavállalói oldal az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) múlt
pénteki plenáris ülésén az átlagosan 6 százalékos bruttó
béremeléssel és 5,5-6 százalékos inflációval jövőre elérhető reálbérnövelést illetően.
A Pénzügyminisztérium szerint az 5,5 százalékos inflációval számolva, az adójogszabályok révén átlagosan 0,9
százalékos reálbérpozíció-javulás biztosítható a javasolt 6
százalékos bruttó béremeléssel. A szakszervezeti számítások szerint viszont ezek a

A számítások szerint ezzel a
megoldással akár december
elsejétől megtörténhetne az
M5-ös bekapcsolása az egységes matricás rendszerbe mondta Horváth István. Ismertetése szerint az alapítvány kérte a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumtól,
hogy a jövő évi költségvetés-tervezetben ezt a tételt külön szerepeltessék, és név szerinti szavazással döntsenek
róla.

nyomásának a nyáriénál alacsonyabbnak kell lennie. A túl
alacsony nyomás ugyanis befolyásolja a profil öntisztuló
képességét.
Legelőnyösebb,
ha a nyomás a téli gumikban
0,2-0,3 bárral magasabb, mint
a nyári abroncsokban.
HEUER LÁSZLÓ

vniT.
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feltételek legfeljebb a reálbérek szinten tartását, de inkább
0,5 százalékos csökkenését jelenthetik. Ez viszont elfogadhatatlan a szakszervezeteknek. A munkavállalói oldal
több javaslatot fogalmazott
meg az adójogszabályok módosítására, hogy javítsák a
dolgozók nettó, így a reáljövedelmét. A javaslatok közül
többnél a kormányzati oldal
lehetségesnek tartotta a megegyezést. így például az adómentes étkezési hozzájárulás
emelésénél, a természetbeni
juttatások adókedvezményénél tartanak további szakmai
egyeztetést.

A LAKOSSÁG TÖBBSÉGE JÁR JÓL
AZ ADÓTÁBLA MÓDOSÍTÁSÁVAL?

KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT

MINDIG LECSERÉÜAUTÓJA GUMIJÁT
VgS89
m l *

Válaszát SMS-ben küldje el a
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számra!
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CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY I VAGY EGY N BETŰ.
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segítségével adjuk meg!

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
NAPI MELLEKLETEK

GYOGY-IR
SZERKESZTI:

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS,
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Szerda RAHOEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek OÉLMAOÁft
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
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KOVÁCS ESZTER, A WING TSUN KUNG-FU HARMADIK MESTER FOKOZATÚ SZEGEDI OKTATÓJA A HARMÓNIÁRÓL

A belső kisördög feletti győzelem

A mediterrán
étrend előnyei
Nemzetközileg elismert tény,
hogy a mediterrán étrend kü-

A keleti kultúrából származó harcművészet több ezer éves
múltra tekint vissza. A sportág sajátos filozófiájából adódik, hogy az izmok fejlesztése mellett egészséges életmódra nevel és a nyugati sportoktól eltérően nem a külső
ellenfél legyőzésére, hanem a belső nyugalom megteremtésére hivatott.
A harcművészet legkülönfélébb válfajainak közös vonása, hogy mindegyik legnemesebb célja - a testkultúra
ápolása mellett - az emberi
pszichikum fejlesztése. Az a
szellemi erőfölény, amellyel
a torreádor legyőzi a nálánál
jóval erősebb fizikumú bikát, jelenti a harcművészetekhez vezető út kulcsát. A
szellemi erőnlét elengedhetetlen feltétele a test és lélek
tökéletes harmóniája, amely
a belső béke megteremtésén
alapul.
A kínai Shaolin-kolostor
szerzeteseinek hagyományát
őrző wing tsun kung-fu harmadik mesterfokozatú szegedi oktatója, Kovács Eszter szerint a harcművészet gyakorlása
egészséges
életvitelt,
meghatározott életformát követel. Ez a sport mindenekelőtt megtanít arra, hogy gondolatainknak és akaratunknak
ne végrehajtói, hanem irányítói legyünk. A sajátos gondolkodás mellé a gyakorlati
életben egy megtisztult, káros
szenvedélyektől mentes életmód járul. Azaz a dohányzás
és az alkohol élvezete éppúgy
tilos, mint a koffeintartalmú
italok fogyasztása.

A távol-keleti filozófiák - a
buddhizmus, a taoizmus és
a konfucianizmus - gyökereiből táplálkozó kung-fu bizonyos etikai morálok betartását is megköveteli a tanítványoktól. Mivel a kung-fu
családrendszeren
alapul,
minden tagja testvérként
tiszteli egymást. A család, az
idősek és a másik ember
tisztelete szintén természetes követelmény. A fiatal oktató szerint ezt a tiszteletet
azonban csak önmagunk legyőzésével, azaz a belső kisördög, az ego felett aratott
erkölcsi fölénnyel lehet kiérdemelni.
Az önfegyelem, amelyre a
kung-fu megtanít, a civil
életben is jól alkalmazható,
mivel fokozottabb összpontosításra,
koncentrációra
tesz képessé. Ez a tudás
éppúgy hasznosítható egy
nagyobb
bevásárlásnál,
mint például az egyetemisták esetében vizsgaidőszakban. Az optimális koncentráció elérését segíti elő az a
formagyakorlat, amelyet a
résztvevők a tréningek elején végeznek. A mindössze
néhány percig tartó meditativ jellegű mozdulatsor, a

Siu-nim-tau segít kikapcsolni a hétköznapok problémáit. A gyakorlat egyébként
a nap bármely időszakában
elvégezhető, ha az ember
felfrissülésre vágyik.
A
testi-lelki
harmónia
megteremtéséhez
egészséges önbizalom is szükséges,
mivel ez teszi az embert alkalmassá arra, hogy legyőzze saját agresszióját, és minden energiáját a külsőségek
helyett önmagára fordítsa. A
külső hatásokkal szembeni
hatékonyabb ellenállást fokozza az a mozdulatsor,
amelyet
a
kung-fuban
Chi-kungnak,
életenergia-megőrző
gyakorlatnak
neveznek. A Chi-kung végzésekor lassú, egyenletes
légzés segítségével áramoltatják az életenergiát az
egész testben, mely a szervezetet pozitív energiával
tölti fel és mentesíti a negatív hatásoktól. Eredményeként jobbak lesznek a reflexeink, fokozza a teljesítőképességünket és ellenállóbbak leszünk a betegségekkel
szemben. Bár ezt a gyakorlatot rendszerint csak az oktatók végzik a tréningek előtt,
de a megtanulása senki előtt
sem tabu. Kovács Eszter szerint korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlott, hiszen rendszeres gyakorlása elvezet a belső nyugalom megvalósulásáig, ezáltal kevésbé leszünk idegesek a különféle stresszhelyzetekben.
NAGY KRISZTINA

MEDIFAT* ELETREND
PROGRAM

A Róna utca 8. sz.
alatt üzemelő szaunába
szeretettel várjuk kedves
vendégeinket!
Bejelentkezés:

483-401
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Tesuúlycsökkrntés
Alakkorrekció
Elméleti és gyakorlati oktatás
Intenzív m o z g á s p r o g r a m
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tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,

dr. Moldovay Géza fogszakorvos
Szeged, Vitéz u. S.
Tel.: 30/9357-841
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SZAKORVOSI INTÉZET
MEDITEAM SZEGED KFT

Szeged, Petőfi sgt. 39.
TeUfax: (62)
http://www. mediteam. hu
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Hermann Optika (Tesco)
Szeged, Rókusi krt. 42-64.

(62) 557-040

SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4.

PIKKELYSÖMÖR KEZELÉSE
világszínvonalon,
többéves tapasztalattal,

|

TAJ-KÁRTYÁVAL
INGYENES!

f

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

Bőn-. NEMIGYÓGYÁSZAT,
K0ZMET0LÓGIA
Dr. Tóth Kása Izabella főorvos
IDEGGYÓGYÁSZAT
Dr. Dlbó György főorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr. Boncr István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA, LÉZERTERÁPIA
Dr Sonkodi Gábor szakorvos
KARDIOLÓGIA
Dr Túri Piroska főorvos
ÉRSEBÉSZET
Dr Szabó Tamás érsebész

62/326-739

RÓGYÓGYÁSZÁT, SZÜLÉSZET
Prof dr. Szabó Elek
Dr Varga-Tóth Andrea
egyetemi tanársegéd
Dr. Kormányos Zsolt
„
klinikai szakorvos
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
3
Dr Agai Zsuzsanna főorvos
FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT,
HALLÁSVIZSGÁLAT
Dr. Pintér Olivér egyetemi adjunktus Dr Tőrök Klára főorvos
Dr Csenke Zoltán főorvos
AMBULÁNS m ű t é t e k

BELGYÓGYÁSZAT
Dr Búzás Edit lőorvos.
magas vérnyomás kezelése
Dr Csajbók Éva
egyetemi tanársegéd
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY.
GASZTR0EHTER0LÓGIA
Dr Lénád Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd
UR0LÓGIÁ

F ~ COSMETIC CENTER

I H I G H - CARE

Szeged, Bárka u. 1.
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Fogorvosi
rendelő

Tel.: 62/ 422-254

8000
• Ultrahangos fogkö-eltávolítás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, mügyókér-beültetés

a szemvizsgálat
es 1 5 %

Egész cvben szere

JÍAPPY

(O ¡o
JD
-O

Csak a Demkonál

6720 Szeged, Tisza L. Krt. 52.

vásárol

Bejelentkezés: munkanapokon 9-17 óráig. Tel.:

M

A koleszterin és a szív-, koszorúér-betegségek kapcsolatát vizsgáló tanulmányok bebizonyították, hogy az ilyen
jellegű krónikus megbetegedések csak minimális kockázatot jelentenek azokra az emberekre, akik a mediterrán
medencében élnek.
- Az élelem nagy részének
növényi eredetűnek kell lennie, beleértve a gyümölcsöket,
zöldségeket, gabonamagvakat
- általában főtt tésztát és rizst
- , továbbá babot, dióféléket és
egyéb magvakat.
- Az élelem nagy részének
frissnek vagy szezonálisnak
kell lennie.
- Az egyéb zsírok és olajok
helyett használjunk olívaolajat; ezzel különösen ízletes
ételeket készíthetünk. A zsírok
nem haladhatják meg a kalóriabevitel 30 százalékát, továbbá csak 8 százalékuk lehet
telített zsír.
- A baromfi- és tojásfogyasztást tartsuk alacsony szinten,
fogyasszunk valamivel több
halat, vörös húst csak havonta
néhány alkalommal ajánlatos
enni.
- Bort ihatunk, azonban
csak étkezéskor. A maximális
mennyiség napi négy deciliter
lehet.
- Használjunk kapribogyót,
olajbogyót, friss fűszernövényeket, citromot és narancsot.
Az ételek ízesítésére lehetőleg
ne használjunk sót.

INGYENES számítógépes gerinc beméréssel
egyéni biomatrac és ágybelső ajánlás!
Gyapjú akció!

G A L E N U S szakorvosok magánrendelője

BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

FOTÓ; SCHMIDT ANDREA

UJ !
K Ö V E mwÁ*
MEGJEL

c
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kényelem és szaktudás
időveszteség nélkül

közben.

szemüvegkeretet üzletünkben,

te

HITELRE IS!

Kovács Eszter gyakorlat

„Dr. Clark"-féle terápia

—

KAMATMENTES

szetes módja az étkezésnek.

PRAXIS

Adjon magának
4 hetet a változásra !

• Egészscgmeirőr/és

lönösen egészséges és termé-

hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62)426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

LEZERES
VISSZÉRKEZELÉS

Szeretne Ö n eljutni
Párizsba e g y
hosszú hétvégére?

(pókhálóerek) és

2003. október 15-től
minden 10 000 Ft után
1 db sorsjegyet kap, mellyel
a Hlgh-Care párizsi utat sorsol ki!

tartós szőrtelenítő m ó d s z e r

Sorsolás: 2 0 0 4 . január 6 - á n .
H o g y Ö n is eséllyel i n d u l h a s s o n ,

EPILÁLÁS
FORRAS
MAGÁNKLINIKA

PLASZTIKAI SEBÉSZET

október 17-én minden szolgáltatás
25%-os árengedménnyel vehető
igénybe.

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

Bejelentkezés tel.: 62/547-197

GYÓGY-ÍR

Kedd, 2 0 0 3 . október 14
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AZ ÍRISZEN MINDEN SZERVÜNKNEK SAJAT HELYE VAN

Vizsgálat a szemünk tükrében

és nyombélfekély
A stressznek legjobb lenne az okát megszüntetni, de ha
az ok az ősz, elég nehezen szüntethető meg. Meg kell
várni, amíg elmúlik, illetve amíg a szervezet át nem áll a

A szem szivárványhártyája valóságos térképe pszichénk-

nyári, napfényes, kötetlen, szabadságolással egybekötött

nek, belső szerveinknek és

időszakról az őszi borongós-esősre, amikor ráadásul még

azok működési folyamatainak,

A jobb szem iridolőgiai ábrája

ezért a gyógyításban nagyon

dolgozni is kell.

fontos a szem ezen részének
A napfénymentes, esős-szürke, lehangoló idő és a mozgáshiány külön-külön is leverően hat, s mivel e kettő általában együtt jár - esőben az
ember ki sem tud mozdulni a
szobából, ha ki is tud, akkor
sincs hozzá sok kedve -, negatív hatásuk is megkétszereződik. Hogyan segíthetünk a
szervezetnek a stresszmentesítésben? - Sokféleképpen,
például
gyógynövények
igénybevételével. A citromfű,
a levendula, az orbáncfű kitűnő stresszoldó, a belőlük készült gyógytea jótékony hatású - mondja Gáborné Asztalos Anita egészségfilozófus,
természetgyógyász tanár.
Különféle relaxációs, lazító
technikák is léteznek, melyet
be lehet vetni a stressz ellen.
Ma már könnyen hozzájutni
meditációs zenékhez, ezek
önmagukban, szöveg nélkül is
nyugtató hatásúak. Az agykontroll időtakarékos: nemcsak
megszüntetheti
a
stresszt, de ráadásul gyorsan
teszi, öt perc alatt olyan hatást
gyakorolhat, mint több órányi

alvás, mondja Gáborné Asztalos Anita. Hozzátéve: régebben kimondottan üzletemberek technikája volt, akiknél az
idő - köztudottan - pénz. Hatása: „alfa-állapotba" juttatja
az agyat, mely ezen az állapoton
intenzíven
pihen.
Masszázstechnikákkal szintén
oldható a stressz. Ugyancsak
megemlíthetők a légzőgyakorlatok - ezek például a jóga,
továbbá a thai-csi, a csi-gong
nevű harcművészeti technikák alapjai. Ősszel menetrendszerűen érkezhetnek a fekélyes megbetegedések, így a
gyomor- és nyombélfekély.
Megelőzésükre kitűnő savlekötő szer a burgonyáié - csak
gyümölcscentrifuga kell hozzá, és minden reggel egy-egy
szem burgonya. A már kialakult fekélyre nagyon jó hatást
gyakorolhat az édeskáposzta-kúra. Mindennap egy egykilós káposztát le kell centrifugálni, és levét két héten át
meg kell inni. A káposztában,
mint bármely gyomorfekélygyógyszerben, rengeteg az
U-vitamin, ugyanakkor filmszerű bevonatot alkotva a gyomor falán, megakadályozza,
hogy a gyomorsav a sebbel
érintkezésbe kerüljön.
Persze az is jó hatású, ha az
ember tudatosítja magában:
az ősz nem az elmúlás, hanem
az átmeneti nyugalomba vonulás időszaka a minket körbevevő világ nagy részének.
Ebben az évszakban nemcsak
szürkeség van, hanem hihetetlen színek orgiája is jelentkezik, nyáron sosem tud olyan
kék lenni a ég, mint októberben, s a kék kimondottan
megnyugtató szín.
F.CS.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

300 m2-en

• Ginsengkivonat (9 éves gyökérből) 10x10 ml 8 1 9 F t
• Béres Actival gyermek,
felnőtt, senior multivitamin
9 9 9 Ft-tól
• Gyógynövényes cigaretta 20 db
719 F t
• Dr. Theiss Tobacovit caps. 30 db
(dohányosoknak)
929 Ft
• Lándzsás útifű szirup, bonbon (hurutoldó,
köhögéscsillapító)
339 F t
• Lysosym torokfertőtlenítő tabl. 20 db
• Top Form diétás turmix italpor
(eper, vanília, kakaós)
• Almicare sampon 1 I

519 F t
2699 Ft

(gyógynövényes, lecitines, napi használatra) 3 9 9
• DINA krémek (körömvirág, vadgesztenye,
alpesi, árnika, vazelin, kéz-, köröm-, lábápoló)

Ft

100 ml
199 Ft
• DIGITÁLIS LÁZMÉRŐK, FÜLHŐMÉRŐ
6 9 9 Ft-tÓI
• VÉRNYOMÁSMÉRŐK
(félautomata, automata)
9 9 9 0 Ft-tól
• Háztartási
és fürdőszobamérlegek:
999-2690 Ft
• ALOE cserepes növény (nagy)

alapos vizsgálata. Az íriszdiagnosztika segíthet időben
észlelni a még lappangó betegségeket, akár a rákot is.
A szem nemcsak a léleknek, de
a test fizikai állapotának is
csalhatatlan, igazmondó tükre. Erre elsőként Péczely Ignác
magyar orvos jött rá, valamikor az ezernyolcszázas években. Felfedezése egy törött lábú bagolynak köszönhető,
amelynek az íriszén egy fekete
vonal jelent meg. Ez a vonal a
törött végtag kezelésével egy
időben változni kezdett, majd
teljesen eltűnt. Péczely később végzett megfigyelései is
alátámasztották a szivárványhártya - más néven írisz egyes pontjai és a különböző
szervek közötti összefüggéseket.

A tortaszeletek cikkei
Mint ahogy az már akkoriban is szokás volt, a monarchia keretein belül az orvost nem támogatták kutatásai folytatásában. A felfedezésnek azonban híre kelt, az
orvosok Svájc és Németország
mellett Oroszországban, később pedíg Kanadában is kutatni kezdtek. Bebizonyosodott, hogy az írisz tortaszeletekhez hasonló cikkekre és
gyűrűkre tagolódik. Minden
terület és pont a test egy részéhez vagy működési fünkciójához rendelhető. Azt feltételeznénk, hogy a két szem
térképe megegyezik, de ez
nem így van. A májnak megfelelő rész például csak a jobb
szemben található meg.
Manapság a nyugati orszá-

pajzsmirigy
gerinc
mai

gok kórházainak zömére jellemző, hogy minden orvoscsoportban részt vesz egy iridológus is. Amikor az úgynevezett nyugati típusú gyógyítás módszereivel az orvosok nem tudják megállapítani
a betegség eredetét, az íriszdiagnosztikához fordulnak segítségért. A vizsgálat, amely
nálunk egyelőre a természetgyógyászat keretein belül vehető igénybe, gyors és teljesen
fájdalommentes. A terapeuta
egy íriszlámpa segítségével,
amely megvilágítja és felnagyítja a szemet, könnyen megvizsgálhatja a szivárványhártyát. A másik módszer, amikor
teleobjektíves felvételt készítenek az íriszről és azt elemzik.

A csillogó szemek
Héjjá Ildikó, szegedi egészségfilozófus és természetgyógyász tanártól azt is megtudtuk, hogy a sikeres analízisnek ez a vizsgálat csupán
egy része. Állapotfelmérésről

tt
gyomor

húgyhólyag

láb

van szó, ezért a terapeuta először elbeszélget a pácienssel
annak panaszairól és életviteléről, majd szemügyre veszi
az arcát és a szemek környékét. Ez rengeteget elárul a beteg pszichés állapotáról és
szerveinek még rejtőzködő
problémáiról. Nem is gondolnánk arra, hogy a látás zavarait a máj elégtelen működésének tulajdonítsuk. Pedig
az összefüggés a szakember
szerint egyértelmű. A kidülledő, csillogó szemeknek, a
szemöldök formájának és a
kifeszülő érhártyának is fontos üzenete van.
Az analízis további részeként az iridológus a talpak
reflexpontjait is ellenőrzi,
majd az egész test energetikai állapotának felmérésével
válik teljes körűvé a diagnózis. - A problémák felderítése
után rendszerint gyógyteákat
ajánlok a páciensnek a szervezetben lévő mérgek kimosására és a gyulladások csökkentésére - folytatja a természetgyógyász, aki szerint ez

minden gyógyulási folyamat
alfája.

A vetélytársak célja
- Ezután megbeszéljük a beteggel, hogy milyen alternatív
gyógymódok
alkalmazására
van szüksége. Mindez azonban semmilyen hatást sem fog
elérni, ha a beteg nem hisz
nagyon erősen a gyógyulásában - teszi hozzá a szakember.
- Kitartó, és a nyugati orvoslás
módszereivel
összehangolt
kezelésekkel, valamint hatalmas akaraterővel még az
olyan betegségek is gyógyíthatók, mint a rák.
- Sajnos nálunk még sok
orvos tekinti vetélytársnak a
természetgyógyászokat és elzárkózik módszereiktől. Mégis
egyre több azoknak a száma,
akik felismerték az együtt gyógyítás fontosságát, hiszen a cél
az, hogy a beteg újra egészséges legyen, akár a két gyógymód együttes alkalmazása révén.
MÁTÉ ERZSÉBET

Szeged, Kárász utca 9.

PRAXIS

A z Á t r i u m Üzletházban
gyógynövények
?*teák, gyógyteák
/•»gyógyhatású készítmények
^reformtáplálkozás, bioételek
f> natúrkozmeti ka

DR. OCSKÓ M A R I C A
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-eletro-mágneses energia reguláció) terápia

H natúr
kozmetikumok
közül
kiemelkedő

Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön 17-18 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.
02S2S3137

UNKDUE

termékek
Szegeden
csak nálunk
kaphatók!

Az Yves Rocher terméket vásárlókat
karkötővel ajándékozzuk meg.

KOZMETIKA és HAjSTÚDIÓ

Ingyenes

Szeged, Gyergyói u. 6. Tel.: 6 2 / 4 3 0 - 9 9 1

minden

Tökéletes bőrmegújítás: MICRODERM ABRASION
A bőrproblémák számtalan fajtájánál alkalmazható:
- sebhelyek, pigmentfoltok kezelésére
- durva, kérges, ráncos bőrök, tágult pórusű, aknés bőrre
- műtéti és égési helyek halványítására
- terhességi csíkok
- faggyúmirigy működési zavarainak kezelésére.
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gyógymasször

hozzánk,
szaktanácsadásunkat!

Állandó kedvezmény nyugdíjas,
diák és kismama vásárlóinknak!
Nyitva hétfőtől péntekig 9-től 19 óráig,
szombaton 9-től I 3 óráig

899 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 H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!
m
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GYÓGY-ÍR

Az orbánc nem az orr
A baktériumok, melyek szabad szemmel nem
látható, de teljesen önálló parányi élőlények, a
természetben mindenhol megtalálhatók. így az
ember bőrén, haján, tápcsatornájában, kívül-belül is.

HARMINC EVE HATIZSAKNYI NAGYSÁGÚ VOLT

Az inzulinpumpa jövője

Láz és hidegrázás

Az 1920-as évek, az inzulin

Az orbánc kb. 2-5 nap lappangási idő után
fellépő, szinte kizárólag az ún. Streptococcus
haemolyticus nevű baktérium által kiváltott,
akut fertőző betegség. Általános tünetek, láz,
hidegrázás kísérik. Klasszikus esetben a fertőzött egyént hirtelen kirázza a hideg, láza akár
40 fokra is felszökik, melyet néhány órával
később követ a jellegzetes bőrtünet megjelenése. A megbetegedett bőrterület fénylő,
duzzadt, vörös lesz, a pír éles határral, a nyirokereknek megfelelően lángnyelvszerüen terjed. Bármelyik bőrterületen kialakulhat, de a
leggyakrabban az alsó végtagon.

A kezelésről

Az orbáncos bórterület fénylő, duzzadt,
és a pír éles határral, a nyirokereknek
megfelelően lángnyelvszerüen terjed.

vörös,

Bőrünk védekezik a kórokozó baktériumok
ellen. Barriert képez, melynek fontos része az
ún. savköpeny (faggyú, a verejték és a szaruzsírok együttes vegyhatása savas). Fontosabb a „száraz köpeny", vagy barrier, mivel sok
kórokozó baktériumnak nagy a nedvességigénye. Egészséges ember bőrén is előfordulnak átmenetileg olyan, nem kórokozó baktériumok, melyeket tisztálkodással el lehet távolítani, de ilyenkor sajnos a bőr normál baktériumflórája is sérül. Pedig az is akadályozhatja a kórokozók megtelepedését, szaporodását a kültakarónkon.

A fertőzés egészséges egyénnél, ép immunrendszer mellett régen kezelés nélkül - ha nem
számítjuk a pihenést, vizes borogatást stb. - is
lezajlott 7-10 nap alatt. Manapság, amikor
antibiotikumok százai közül válogathatunk, a
kórokozó ellen hatékony antibiotikum adásával lerövidíthető a gyógyulási idő és megelőzhetők az esetleges szövődmények.
A szövődmények közül a leggyakoribb a végleges nyirokduzzanat, ödéma, melynek legsúlyosabb formája az ún. elefántláb. Természetesen ez utóbbi nem alakul ki egy alkalommal lezajlott fertőzés után. Ödéma akkor
lép fel, ha gyakorta visszatérő fertőzés miatt a
nyirokerek tönkremennek, elzáródnak, így
nem tudják elszállítani a kötőszövetből a felesleges fehérjedús folyadékot. Hajas fejbőrön
átmeneti hajhullás léphet fel a gyulladás lezajlását követően, de ritka kivételtől eltekintve
3-€ hónap alatt rendeződik.
A teljes gyógyulásig pihenés, ágynyugalom
javasolt. A gyulladásos tünetek lezajlása után
lehet az érintett területet masszírozni, tornáztatni, mozgatni. Az orbánc kezelése orvosi
feladat, de kórházi ápolást nem igényel, csak az
orvos által megállapított, szövődményes, súlyos esetben.
DR. KISS ZSUZSANNA
BŐRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS
FŐORVOS

Fertőzés a bőrben
A kórokozó (patogén) mikrobák egyik nagy
csoportját alkotják a gennykeltő baktériumok.
Az ezek által okozott bőrbetegségeket nevezzük pyodermáknak. Attól függően, hogy a fertőzés milyen mélyre terjed a bőrben, megkülönböztetünk felületes és mély pyodermákat. Ez utóbbiak, miután a mélyebb bőrrétegeket is érintik, rendszerint heggel gyógyulnak. Nem így a felületes fertőzések (idetartozik az orbánc is), melyek heg nélkül
gyógyulnak.
RITKA O R V O S I

A baj megelőzhető
A kórokozó magától nem jut be a szervezetbe,
csak ha nyílt kapu fogadja. Ez lehet alsó végtagon, lábujjközökben kipállás, lehet egy tüske,
amibe belelépünk, belenyúlunk. Előfordul, hogy
arcon az orrnyálkahártya idült fertőzése lesz a
kiindulási kapuja az orbáncnak. Mindezekből
kiindulva a legfontosabb feladat, hogy a bőr
épségére, tisztaságára ügyelnünk kell!

A dohányosok
sérülései

BEAVATKOZAS

A kövérség műtéti kezelése
A kóros elhízás (obesitas) világszerte millió embert érint Az
obesitas cukorbetegséggel, szívbetegséggel, magas vérnyomással,
bizonyos daganatos betegségekkel és egyéb betegségekkel járhat
együtt.
Orvosi nyelven kóros elhízásnak nevezik az igen nagyfokú
kövérséget. Az orvostudományon belül a bariátria szakosodott az
elhízás kezelésére. A bariátriai műtétek olyan műtétek, amelyek
kifejezetten a kóros elhízás megoldását célozzák. Mivel hosszú
távon igen nehéz kezelni az obesitast, az orvosok és a kutatók új
módszereket keresnek e krónikus betegség gyógyítására. A
bariátriai műtétek a súlyosan elhízottaknak jelenthetnek alternatív
megoldást.
A túlsúly, az elhízás és a kóros elhízás fogalmai nem pontosan
definiáltak. A testtömegindexet (BMI) a testmagasság és a
testtömeg alapján számítják. A kilogrammokban mért testsúly és a
méterben megadott testmagasság négyzetének hányadosa adja a
testtömegindexet. Ha a BMI értéke 25 vagy annál több, akkor
túlsúlyról beszélünk, 30 vagy afölött elhízásról, 40 vagy afölötti
értéknél pedig kóros elhízásról. A bariátriai sebészetben többféle
műtétet végeznek. Az összes ilyen műtét a gyomor méretét
csökkenti. Azok az emberek, akiknél ezt a műtétet elvégzik, ezt
követően egyszerre csak kis mennyiségű ételt tudnak elfogyasztani
a gyomor kis befogadóképessége miatt. Azoknál a betegeknél jön
szóba a bariátriai műtét, akik megfelelnek a kóros elhízottság
kritériumainak (BMI 40 vagy annál több), és akiknél az orvosi
kezelés, beleértve az életmód-változtatást is (egészséges étkezés,
testmozgás), nem vezetett gyógyuláshoz. A bariátriai műtétek
nemcsak a kórosan elhízott betegeknek ajánlhatóak, hanem olyan
35 és 40 közé eső testtömegindex esetében is, amikor egyéb
kísérő betegség (diabétesz, magas vérnyomás) is fennáll, melynél
előnyös lehet a testtömeg műtéti csökkentése.

2003. október 14, kedd

Eddig is tudtuk, hogy a dohányzás milyen károsodásokat
okoz szervezetünknek. Most
tovább bővült a nikotin „bűnlajstroma".
MTI

A Test-Santé című egészségügyi havilap egy olyan dán
kísérletről számolt be, amelynek az eredményei azt mutatják, hogy a dohányzók sérülései nehezebben gyógyulnak be, mint a nem dohányzóké.
A kutatók 78 (48 dohányzó
és 30 nem dohányzó) önként
jelentkező hátán ejtettek egy
kisebb vágást, majd 15 héten
át
követték
figyelemmel
gyógyulásukat.
A 48 fős dohányzó csoport
felét ráadásul arra kérték,
hogy átmenetileg függessze fel
a cigarettázást. A megfigyelés
során kiderült, hogy az aktív
dohányzóknál a sebek 12 százaléka elfertőződött. Míg a
többieknél (idetartoznak a
nem dohányzók) ez az arány
csak 2 százalék volt.

gyógyászatba bevonulása óta
keressük azt a lehetőséget,
mely leginkább biztosítja inzulinhiányos cukorbetegeinknek a normális vércukorértéket, és ezzel együtt lehetővé
teszi a szövődmények megelő-

Ma leginkább elterjedt a bőr
alá (szubkután) adott inzulin,
intenzív kezelés formájában.
Ez azt jelenti, hogy főétkezések előtt, gyors („hagyományos") vagy azonnali hatású
(„analóg") inzulint adagolnak
(bólus) a betegek maguknak,
naponta 3 alkalommal. Ezenkívül az étkezések nélküli
időszakokra
a
vércukor-emelkedés meggátlására
naponta egy, két, ritkán három alkalommal közepes hatású inzulin (bázis) adása tartozik még az intenzív kezelési
rendszerhez. A hagyományos
inzulin mellett napi 5-6-szori, az analóg inzulin mellett
3-szori étkezés szükséges. Ez
a ma legtökéletesebb rendszer, azonban néhány esetben nem tesz lehetővé megfelelő beállítást, ilyenkor jön
szóba az
inzulinadagolópumpa-kezelés.

Automata adagoló
Az inzulinpumpa, mikor az
1970-es években először alkalmazták, hátizsáknyi nagyságú volt, ma kisebb egy sétálómagnónál. Általában a has
bőre alá bevezetett műanyag
csövecskén (kanül) keresztül
adagolja az inzulint, ezt időnként cserélni kell. Jórészt mindenhol a világon analóg, vagyis azonnali hatású inzulint
alkalmaznak a pumpakezeléskor. Az alapinzulinszintet biztosító, „bázisinzulin" mennyiségét a készülék 24 órán ke-

Az inzulinpumpa
viselőjének.

helyes használata

resztül folyamatosan adagolja.
Természetesen
ennek
mennyisége napszakonként és
egyénenként változik. Ennek
megállapításához gyakori vércukormérés szükséges a beállítási időszakban. Főétkezés
előtt, ugyanúgy, mint a tűvel
történő inzulinadáskor, a beteg minden esetben beprogramozza az adandó mennyiséget az aktuális vércukorérték
függvényében. Láthatjuk tehát, hogy a készülék csak a
bázisinzulint adagolja automatikusan, tehát naponta minimálisan 3-4 alkalommal kell
ennél a kezelési módnál is vércukormérés.

Kinek ajánljuk?
Csak az alkalmas a pumpakezelésre, aki maga is hajlandó aktív szerepet vállalni
saját kezelésében, gyakran
méri vércukorszintjét, feljegyzi ezeket az eredményeket és a
beadott inzulinmennyiséget,
számon tartja szénhidrátfogyasztását, valamint együttműködik kezelőorvosával. Ma
már korlátozott számban Magyarországon is hozzáférhető
a pumpakezelés l - e s típusú

biztonságot

ad

diabéteszben szenvedő betegek számára. Jelenleg kb. 100
betegnél alkalmazzák.
A pumpakezelés akkor jön
szóba, ha legalább 3 éve l-es
típusú, jól kooperáló, rendszeres önellenőrzést végző cukorbetegnél, korrekt kezelés
mellett is nagyfokú vércukor-ingadozás, jelentős reggeli vércukor-emelkedés („hajnali jelenség") vagy gyakori
vércukoresés áll fenn.

A biztosító
támogatja
Az inzulinpumpa felírására
az 5 „pumpacentrum" valamelyike jogosult, ebből az
egyik a győri. A kezelés jelenleg 90 százalékos társadalombiztosítási támogatást élvez, de a költségek így is eléggé
nagyok. A készülék ára meghaladja a 100 ezer forintot, és a
havi költségek is kb. 10 ezer
forintot tesznek ki. A jövő a
folyamatos vércukorszint-érzékelővel egybeépített inzulinpumpáé lehet, de ilyen készülék még jelenleg nincs.
DR. STRÉNYER FERENC
BELGYÓGYÁSZ, KARDIOLÓGUS
FŐORVOS

Ízek pikánsán és franciásan
Az egészséges táplálkozás híveinek kínál a
MediFat® Wellness Centrum orvosai által öszszeállított étrend kalóriamentes, finom és élvezetes finomságokat.
POSÍROZOTT HARCSA

Hozzávalók: 1,9-2,2 kg harcsa, só, 8 szem bors,
2 fej vöröshagyma, 2 szegfűszeg, 1 zellergumó,
1-2 sárgarépa, 1 petrezselyemzöld, 3 szem
szegfűbors, 1 babérlevél, 1 késhegynyi szárított
kakukkfű, 1 1 fehérbor, 8 ek ecet, 1-3/4 1 víz. A
harcsát megtisztítjuk, kibelezzük alaposan
megmossuk és egyenletesen besózzuk. A hagymát megtisztítjuk és beleszurkáljuk az összes
szegfűszeget. A zellergumót meghámozzuk és
darabokra vágjuk. A sárgarépákat és a petrezselyemgyökeret megtisztítjuk. A póréhagymát szintén megtisztítjuk és megmossuk. A
petrezselyemgyökeret sárgarépákat és a póréhagymát szeletekre vágjuk, a borsszemeket
szétnyomkodjuk. A petrezselyemzöldet megmossuk, és durvára aprítjuk. Ezután a zöldséget, petrezselymet és a fűszereket a borral,
ecettel és vízzel együtt edénybe öntjük és
felforraljuk. A halat a forró zöldséglébe helyezzük és lefedve, alacsony hőmérsékleten,
méretétől és korától függően 20-35 percig posírozzuk. A harcsát egészben, tálcára helyezve,
azonnal tálaljuk. 1 adag. 583 kcal.
ZpLDBORSÓ FRANCIÁSAN

Hozzávalók: l - l fej jég- v. fejes saláta, 450 g
mélyhűtött borsó, 2 újhagyma, 1 tk cukor, 2 ek
vaj, só, fehér bors. Megtisztítjuk és 2 cm széles
csíkokra vágjuk a salátát, majd a felét közepes
nagyságú serpenyőbe tesszük. A borsót forró
vízben kicsit kiolvasztjuk, majd a salátához
adjuk. Megtisztítjuk és felaprítjuk az újhagy-

mát, majd a cukorral együtt a borsó-saláta
keverékre szórjuk. Rátesszük a vajdarabkákat
és a saláta másik felét is beletesszük a serpenyőbe. Lefedjük az edényt, a keveréket 4-5
percig pároljuk, amíg a borsó meg nem puhul.
Időnként rázogassuk meg a serpenyőt. Végül
sóval, borssal ízesítsük a borsót, és azonnal
tálaljuk. 1 adag: 131 kcal.
PIKÁNS ZÖLDBAB

Hozzávalók: 350 g zöldbab, 1 fej közepes
nagyságú vöröshagyma, 1 kisebb zöldpaprika, 1
kis konzervdoboz hámozott paradicsom, só, 2
szelet szalonna, 1 tk cukor ízlés szerint, fekete
bors. Megtisztítjuk és 4 cm hosszú darabokra
vágjuk a babot. Felaprítjuk a hagymát, a paprikát szintén, miután megmostuk és eltávolítottuk belőle a magokat és az ereket. Szűrőben lecsepegtetjük a paradicsomot. Nagy lábasba 2,5
cm magasan vizet töltünk, majd felforraljuk.
Megsózzuk a vizet, beletesszük a babot, lefedjük a lábast, majd időnként megkevergetve kb 8
percig gyenge lángon pároljuk, amíg megfő, de
nem lesz túl puha. Szűrőben lecsepegtetjük a
babot is és melegen tartjuk. A szalonnaszeleteket serpenyőben ropogósra sütjük. A kisült zsír
a serpenyőben hagyjuk, a szalonnát konyhai
papírtörlőn lecsepegtetjük. A megtisztított és
felaprított vöröshagymát és paprikát a serpenyőbe tesszük és kb 4 percig pároljuk, amíg meg
nem puhul, de nem barnul me.g Hozzáadjuk a
paradicsomot és cukrot, majd időnként megkevergetve 15 percig főzzük. Hozzátesszük a zöldbabot és sóval, borssal ízesítjük. A szalonnát
szétnyomkodjuk, rászórjuk a babra és azonnal
tálaljuk. 1 adag: 119 kcal.
Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási
Rendszer része. Rendelkezésre bocsátotta dr.
Bólya László és dr. Gajdács Ágnes.
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FIGGONYVASAR

a Tappancs Állatmenhely
beindítását és fenntartását:

RENAULT

Sötétítő, dekor-, szövött
é s csipkefüggönyök

• A N Y A C I TÁMOGATÁST NYÚJTÓ CÉGEK: Agriment Kft.: 152 500 Ft, 1741 adományvonal - INVITEL RT./V-FON
RT.: 65 360 Ft, Szopkó Anna dr. (Pagoda Étterem): 40 000 Ft, Lapcom Kft.: 18 170 Ft, Zs & T Kereskedőház Bt.:
10 000 Ft, Karády István dr.: 5000 Ft, Bóna Péterné: 1000 Ft.

akciós áron
Október 15-én (szerda), 9-16-ig
Szeged, Bálint S. Művelődési
Központ (Temesvári körút)
I. o., folyóméteres, spanydl,
német és Gardénia függönyök
óriási választékban.

0)0295672
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Most cserélj? be öreg autóját:
Thalia Prestige akár
5 8 0 0 0 0 Ft árelőnnyel!

Szegedi

Géza, Prágai M á r i a , Pávó Ibolya K a t a l i n . Rigó Jázon dr. és AH k u t y u s . R o z g o n y i I l d i k ó . R o z g o n y i T i b o r , Rácz László,

ki k i c s o d a ?
benmíu

Randevú

október 1 - deccmbcr 31.

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók
Mindenki, aki Szegeden

számit

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés

Akciónk

ideje alatt

öreg

vagy értéktelen használt autóját rendkívül kedvező

feltételekkel
vásárlásakor! Ha a Thalia Prestige

felszerelt limitált szériát az akcióra
veszi meg, őszesen 580000 Ff

speciálisan

árelőnyt adunk'

A részletekről és

érdeklődjön márkakereskedő-

sünkben? i m a M u
k». htfftm *j»t,t{ YSw*. «-9tM-f,*;CÜj-MsOiU»i&ah

w w w . d e l m a g y a r , hu

iuffktei

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237
SZEGED2004

regiszter

• A N Y A G I TÁMOGATÁST NYÚJTÓ M A G Á N S Z E M É L Y E K : Ácsai Tamás, Andrejcsikné Kiss Mária. Antal András dr.. Bakos Péter. Balla József. Balla Melinda, Barna Ferencné, Barta Istvánné özv., Barta Éva, Bartos Dávid, Battancs Emma,
Beke Sándorné dr., Ben-Redouane Gabriella dr., Beznoszka Ildikó, Bitó Istvánné, Bodor Istvánné, Bogdán Andrea,
Bán Imréné, Bánhegyi Beáta, Bérezi Béláné, Bónis Bernadett, Csamangó Éva. Csonka Zoltánné, Csáki Teodóra.
Csákyné Gera Ágnes, Csányi Istvánné, Czagány László dr., Czagány Lászlóné dr.. Dobó Tibor, Dömötör Katalin, Engi
Attila, Faragó Aurél Jánosné, Farkas Judit dr., Fehérváry Mariánné, Filep Lászlóné, Fodor Gabriella, Fodor Ágnes,
Födi Imre, Galgóczy Károlyné, Gombos Tamás, Hajnal Zsuzsa, Hegyeshalmi Lászlóné, Hutterer Aliz, Jakab Ilona,
Jaksa Diána Sarolta, Judik János id„ Kaszáné Lantos Erzsébet, Katona Júlia, Kecskeméti Illés, Kersch László, KisBonyár Árpád, Kiss Béláné, Kiszelyné Merényi Nicolette, Kocsis Istvánné, Komáromi Jánosné dr„ Korsós Mihályné,
Kovács Arthur, Kovács Bertalanná, Kovácsné Gyuris Magdolna, Lengyel Istvánné, Lázár Jenöné és Lázár Zsuzsanna,
Lévai Antal, Makó Georgina, Marofka Ferenc dr„ Mata Erzsébet, Mezei Jánosné, Molnár Ferencné, Motika Annamária dr.. Murányi Lajosné, Mélykúti Mihály, Mészárosné Szirovicza Györgyi, Nagymihály Mária, Nikolényi Istvánné dr.,
Nyilasi Katalin, Nádasdi Szilvia, Oláh Julianna dr.. Palotás Ferenc, Paluska Vilmosné, Paplógó Istvánné, Papp Csaba,
Perényi Anna, Pesti Ferenc, Pinczés Gabriella, Pinczés Jánosné, Plavecz Beatrix Zsuzsanna, Poór Lajosné, Prilenszky
Rózsa Péter, Rózsavölgyi Istvánné özv., Schiller Ilona, Simándi Istvánné dr., Sipos Zoltán dr., Skumát Istvánné, Stefanik László, Szabó G.Viktória, Szabó Galiba Tiborné, Szekeres Istvánné, Szepes Zoltánné, Szőke István dr., Szőnyl
Józsefné, Szűcs Ibolya, Sándor Klára, Sánta Gyuláné.Tajti Csaba,Takács Krisztina,Takács Miklósné.Takó Ernő.Tanács
Béláné, Tosevski Beatrix, Trischler Nóra, Tóth Antalné özv., Tóth Béláné dr., Tóth Erzsébet, Tóth Pál, Túri Csaba,
Túriné Szirbik Zsuzsanna, Varga Lídia, Vincze István, Virág Attila, Vágó Ildikó, Vígh Mária, Zelenák Istvánné, Zsolnai
Tibor, Zsögön Miklósné, Ábrahám Edit.
• TERMÉSZETBENI F E L A J Á N L Á S O K : Zsuzsi és Bandi Kft.: hullámpala, beton járdalap, mész kiszállítással. Lubicka Bt.:
épületgépészeti munkák. Rappai Csavar Kft.: Kötőelelemek, OSB-lapok kutyaházaknak méretre vágva. Alternatív
szakiskola diákjai: épület vasszerkezetének festése. Kertisz Bt.Vanyó Sándor: betonra felületkezelő anyag biztosítása. Snooker Kft. Rostás Mihály: Kárcher tisztítógép kölcsönzése. Szőreg-FAÉP Kft.: faanyag, vasanyag. Simon Miklós
teherfuvarozó: szállítási kapacitás. Szabó G.Viktória: 300 literes mélyhűtő.
TAPPANCS ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
Továbbra is várjuk állatszerető magánszemélyek, cégek, vállalkozások természetbeni és anyagi támogatását.
Tappancs Állatvédő Alapítvány, Postabank és Takarékpénztár Rt.
11998006-06289010-10000001
Befizetési csekk a Délmagyarország és a Déli Apró ügyfélszolgálatánál kérhető.

DÉLMAGYARORSZÁG

Érdekli

DÉLMAGYARORSZÁGicégregíSZter - hogy legyen választása!

FM95.4^-Rádió88
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•
Alapítványok
Állást kfnál
Autó
Bútor

5

Egyéb

6

EMrtraníke, műszáki cikkek

7

Építési telek

S

Építőanyag

9
io

Hagyaték

11

Hirdetmény

12

Könyv

13

Közlemény

• BRILLIANCE Vegyipari
Kft felvételt hirdet területi
képviselő állás betöltésére.
Csongrád megye területére,
ipari tisztítószerek, higiéniai
termékek és takarítógépek
forgalmazásához A pályázatokat: 5600 Békéscsaba.
Szőlő u. 114/4 címre kérjük

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

14

Magánház

15

Munkaeszköz

16

Növény

17

Oktatást vállal

994

18

Pénz, értékpapír

19

Régiségek

20

Rendezvény

21

Ruházat

22

Szakképzés

23

Számítástechnika

• GÉPJÁRMÚTECHNIKUST
felveszünk
autóalkatrészüzletbe. Pályakezdő, katonaviselt. nem dohányzó jelentkezőt várunk Jelentkezni
október 18-án. szombaton,
10-kor a Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged)

24

(30396553)

Szolgáltatás

25

Tanfolyam

26

Terményt takarmány

27

Tüzelőanyag

281 Ozlethelytség
29
1

Vállalkozás
Alapítványok

• TOLDI u t c a i Ó v o d a
Gyermekeiért Alapítvány a
2001 évi sz|a 1% lelajánlásából
285.903
Ft-ért
gyermek öltözőszekrényeket
vásárolt. Köszönjük a támogatásukat. (30296355)
2

• MULTINACIONÁLIS
részvénytársaság, direkteladásban és csapatépítésben
jártas értékesítési vezetőket
keres kecskeméti és szegedi munkahelyekre 300.000
Ft jövedelemlehetőség mellett Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten
belül, az Ahico Alig Lile
6721 Szeged, Pusztaszeri u.
27. címre várjuk. SMJ10
jeligére. (30194061)

• MÜANYAGABLAK gyártó
üzem gyártási technológiában jártas munkatársakat
keres.
06-70/33-91-822.
(30295600)

• NÉMET részvénytársaság
munkatársakat keres vezetői, oktatói munkakörbe
Vállalkozói múlt előny. 0620-945-4380.
06-70/5123984. Szeged. (30296495)

Állást kínál

A Délvilág c. napilap
kézbesítésére,
előfizetőkkel t ö r t é n ő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolításéra k e r e s ü n k

munkatársat
Fábiánsebestyén |
területére.
1
Érdeklődni:

06-30/998-73-75.
• ASZTALOS szakmunkásokat lelveszünk azonnali
kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint. Érd.: 62416-891 (Szeged) (30396556)
• BETANÍTOTT nöi és férfi
munkaerőt keresünk több
műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel. Zala
megyébe. Szállás biztosított.
Érd 06-70/544-32-13, 0670/559-05-04. 06-30/59888-21 teleionokon. (30295699)
• CO HEGESZTŐKET lelveszünk azonnali kezdéssel.
Nyugdíjasok is jelentkezhetnek 06-20/943-7320, Szeg e d . (30295768)

(30296024)

• OTTHONÁBAN végezhető. egyszerű munkát ajánlok! Válaszborítékért tájékoztatom! 6800 Hódmezővásárhely. Róka u. 1Q/A,
SÓS Péler. (30296152)
• PÉKSÉGBE sütő szakmunkást vagy
betanított
munkást felveszünk. Állandó
nappali műszak is megoldható!
06-30/985-2622.
(30296438)

• PÉNZINTÉZET munkatársat keres főkönyvi könyvelő,
statisztikus munkakörbe Alkalmazási feltétel: felsőfokú
szakirányú végzettség Jelentkezés:
"Pénzintézet
030295801" jeligére a hirdetőbe. a megjelenést követő
1 héten belül. Szeged
(30295601)

• SZAKKÉPZETT, gyakorlott virágkötőt (elveszek, 0630/466-1754. (30296446)
• SZEGEDI munkahelyre
CO-hegesztö, ált. lakatost
keresünk.
62-494-624
(30296322)

Gratulálunk

E E

3 0 . (30296384)

• TOMPÁRA és Röszkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30296094)
• TÁVMUNKA LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat!
G.I.L.
Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út
14. (25292833)

• VADOHATÚJ, világszínvonalú termékekkel induló
MLM-céghez tapasztalt vezetőket
keresek, 06-70/
3 8 1 - 7 1 6 4 . (30296050)

• ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett.
gyakorlattal
rendelkező pénztárost keresek
(elvételre
Szeged,
Csongrádi sgt. 64., 06-30/
2 0 2 - 9 4 8 4 (30296319)

3

Autó

• AUTÓÁTIRÁS, blztosftáskötés. Szeged, Gyöngyvirág
u. 14/B. GAFIB Bt. 06-30/
2 8 7 - 5 4 5 8 . (30295017)

• CITROEN Xsara Braek
1.6, 2000. áprilisi, 64.000
km, sötétkék metál, full extrás (4 légzsák, ABS, elektromos ablakemelő, klíma, új
gumik, színezett üveg), kiváló állapotban eladó. Ár:
2,5 M Ft. Érdeklődni: 62444-493.
8-12
óráig.
(30396516)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT,
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410. (30193640)
• FORD Mondeo 1.8i 16V
GLX 1998 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák. ABS. légkörid., riasztó, el. abl., hifi,
kp zár, ködlámpa, alufelni
új gumikkal + téli gumigarnitúra acélfelnivel, mo.-i
szervlzkönyves,
sérülésmentesen, kifogástalan állapotban.
magénszemélytől
eladó. Hitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (30295654)
4

Bútor

• ANTIK BÚTOROK, RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged. (30193657)

<!Boldog
1 Születésnapot
50 éves lettél.'
Nagyon jó
egészséget,
sok
örömöt
és
boldogságot
kívánunk!
Zsuzsa, Peti és Tibi
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

Elektronika

• MŰSZAKI cikkek lelvásárlása. "BÉTA" Szeged,
Szilágyi u. 2., 62/424-175.
(30194715)

7

Építési t e l e k

• MAGÁNHÁZ és ikerház
építésére alkalmas telek
eladó.
06-30/9650-555,
Szeged. (30296332)
8

Építőanyag

• BONTÁSBÓL e l a d ó k
ajtólapok, redőnyös ablak 3
részes, csillárventilátor, radiátorok 62-416-470, 0630/254-6360 (30295110)
• HULLÁMPALA br 250 Ft/
nm-től, hullámlemez 990 Ft/
nm-töl, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
dekornád, OSB-lap, ajtó,
ablak, tüzelőanyagok és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62/476-876. (30295745)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 621
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)
9

Gépjárművezető-képzés

• ATI Császárné Bt. moped, motor, személy, teher,
nehézpótkocsi, Eu-konform
árufuvarozó vállalkozó, Eukonform buszos vállalkozó,
nehézgép-,
könnyűgép-,
targonca-, ADR, TIR, belföldi buszvezető, belföldi
árufuvarozó,
taxivezető,
taxivállalkozó és undortkeltő
tanfolyamokat indít TANDÍJ
30%-ára, max. 60 E Ft, a
vonatkozó jogszabályok értelmében
ADÓKEDVEZ
MÉNY i g é n y b e vehető.
OKÉV Tsz: 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt 16. Tel.:
62/422-240, 20/9431-444.
(30194139)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (30193678)
• KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 62-492682. OKÉV: 06-0122-03.
(»193673)
• TÓTH Autósiskola Szeged. Petőfi sgt 10. 62-450974. (»294960)
10

Hagyaték

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

383-7116. (30193311)

g e d . (»193656)

Konyhabútor
• Stúdió

Vásároljon
nálunk a
Miele

teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3.

25- házassági évfordulójuk alkalmából
köszöntjük és jó egészséget kívánunk.
Gyermekeik:
János, Ildikó, Gábor, Zsanett

6

• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemút, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324 , 30-

Csanyteleken,

PINTÉR
ISTVÁNT
és ALBERT
ILONÁT

is)

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

H M M R H H R H B M M I M B M B M M H B a B a i H H B n B

Kedves Apus, Apa,
Kisfiam, Bátyus, Egy szem
sógorom, Józsi bácsi, Jocó, I
keresztapu és halak réme! '
50. születésnapod
alkalmából
szeretettel
köszöntünk!
jf^^^kS/Jm

(izeaetrigzítí

Apróbörze
• TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-74-

Tel.: 62/542-470
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged.
Rókusi 25. 62-489-603
(25292646)

5

Egyéb

SZEGED. 8AKAY NÁNDOR II. 29.

CSŐ és MS

ZARTSZELVENYK
I
• • •

IKÜLÖNLZ6ES MÉRETEKBEN

M
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
mm-ig
• V A G Y AKAI FAMINTAS
M É R E T R E V Á G V A IS I

3621541-770

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnerrWt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (»193314)

• DEMASZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetösége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 15-én, 8.00-tól 14.00
óráig áramszünetet tart Derekegyház. Istvánmajor, Ördöngös, Kláramajor, Vidatanya és Tompahát község
egész területén és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (30296371)
12

2003. OKTÓBER 14.

CSÜTÖRTÖK,

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

elküldeni. (30296026)

• BÉBISZITTERNEK 18-27
évesig lányokat keresünk
Londonba, alapfokú nyelvtudással
Közvetítési
dtj
utólag Nyelvtanulási lehetőség 62-416-470. 06-30254-6360. (30296108)

H I R D E T É S «

Könyv

M TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók, fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szóreg, Magyar u
214 62/405-812. Bármikor!
(»193961)

17

Oktatást vállal

M SZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380.
(30296505)

• HASZNÁLTKÖNYV FELVÁSÁRLÁS, KÓNYVHAGYATÉKOK,MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 62-3153 2 2 . (»193641)

1 8 Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *

* LEGKEDVEZŐBB ÁB FOLYAMON.
NÁdix. Kárász u 8.0G 20/321 -4489

24

Szolgáltatás

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62^185-774.
(»1935»)

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel. 06-

30 9457 577, 06-62-533-

Tanúsítási s/ám: 07-0041-02

- Pü. és számviteli
ügyintéző
OKJ 52 3432 04

999. SZÁSZ PÉTER (25292668)

- Mérlegképes
könyvelő

M AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-70-

- Pénzügyi és számviteli szakellenőr

OKJ 54 3436 03

Uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
Vi/sgakedvezményekkel
OKJ 54 3436 04

3 1 6 8 - 8 1 7 (25292653)

M GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (»194298)
M GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍ
TÁS. Hétvégén Is! 30-1810411. (Szeged) (30296453)
M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537 Szeged. (25292075)

- MinőségbizL
felülvizsg. és L
OKJ 53 5401 05

- Tb-ügyintéző
OKJ 52 3435 05

- Tb-szakelőadó
OKJ 54 3435 04
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/h.

M KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel./fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(»193779)

13

Közlemény

YEDMStSmn

Jlfdffs István Kpíliíipari
SnkUripnkih
Miktíkrrlü-fi, IS éráiéi

NYÍLT NAPOT
min
Szeged, Htnálh Mihály u. 2.

19

Régiségek

M ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNVEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (»193662)

M LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat. rekeszeket biztositok! 62-497-358, 30-6304690. (Szeged) (»193904)
M REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.

•2-401-318. 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (25292613)

M FISHER RÉGISÉGKERES
• ÜVEGEZÉS, képkereteKEOÉS vásárol antik búto- zés! SZILÁNK*! Szeged. Terokat, porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot, réz u. 42. Tel.: 62/425-555.
tollnemút azonnali készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron. (Szeged) 621 2 5 Tanfolyam
249-296, 62/247-269, 30/
375-5419,
70-505-9040.

fcri

(30295922)
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Magánház

H BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-047 4 . (»193459)

M SZEGED, Makkoserdő
sori, kétszintes ház 83 és
85 négyzetméteres szintekkel, 671 nm-es telekkel, 85
m* + tetőteres melléképülettel, kocslbeállóval, kiváló
műszaki állapotban eladó,
kiadó. Az udvarban medence. Vállalkozás részére is
előnyös. Ár: 38 millió Ft.
Érd.: 30/230-4368. (»295455)
M SZEGEDEN vagy 20 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012, Soltiné. (»296070)
15

Munkaeszköz

MRAKODÓLAP
1000x1200-as
méretben.
380 Ft/db áron eladó. 0670/311-9538. (25191722)

M KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokai,
lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat,
órákat, tollnemút, teljes hagyatékot. Azonnali fizetés,
vidékre is díjtalan kiszállás!
06-62-216-324,
06-30-

M CRONOS BAL október
18-án, a FORRÁS Hotelben
Jegyek rendelhetők: 624 3 0 - 8 1 4 . (»193523)

21

M HASZNÁLTRUHA üzletek
maradvány árukészletének
felvásárlása.
62/238-580
munkaidőben. (30295980)
22

1 6 Növény

Ruházat

Szakképzés

M INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ O K J - s
szakképzés Indul október
31-én Szegeden. Épületbejárás, vizsgáztatás, részletfizetési kedvezmény. Tel.:
• FENYŐK, tuják, díszfák. 06-62/544-179, 06-30/358Megtervezzük,
beültetjük. 6664, Kovácsné. (Ny. sz.:
Újszeged, Derkovlts 53. 621 07-0493-02.) (30295637)
431-705, 06-30/915-23-73.
M DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék.
Szezonnyitási akció
1050%! Szeged, Algyői út 34.,
06-70/516-3745 (»194851)

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: www.tanulok.hu
Tel: 62/425-805,9-16 óráig

tanfolyamot indít

Akkrcditiciós lajstromszám:

0010

2003. októberében

OKÉV nyilvántartási szám:
07-0065-02

Az előadó Karczag János,
a Magyar Bármixer Unió elnöke.
Munkanélküliek a munkaügyi
központ támogatását kérhetik !
Adókedvezmény,
részletfizetés!

Tel.: 62/425-805.
Akkredilációs lajstromszám: 0010
OKÉV nyilvántart sz.: 00-0065-02.

(»193573)

Rendezvény

Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.
RÉSZLETFIZETÉSI
ÉS ADÓKEDVEZMÉNY!

s

M I X E R

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

0

- ABC-eladó
- Ruházati eladó
- Vendéglátó
üzletvezető
- Mixer
- Kereskedőből tvezető
- Kereskedelmi
menedzser
- Pénztárgépkezelő

,

A KIT Kft.

3 8 3 - 7 1 1 6 . (»295845)

20

Sikerszakmák
adókedvezménnyel I
A KIT ószi OKJ-s
képzési programjai:

M ANGOL, 120 órás tanfolyam indul kezdőknek. Érdeklődni: KURZUS Bt 62/
442-694. OKÉV: 06-00900 2 . (30396561)

H INTENZÍV gépírótanfolyamok
06-20-370-2087,
Szabopress.
(Szeged)

2 6 Termény, takarmány
• KUKORICA szállítva eladó Érd 06-30-436-0693.
(»194118)
27

Tüzelőanyag

M KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással. 72/371988, 06-30/479-7435. Pécs.

(»194144)
28

Üzlethelyiség

(30296455)

M SZEMÉLY- és vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, a
Deák F. u. 22. szám alatt,
december 8-án, 8 órakor,
fegyverismereti
vizsgával.
Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv Elhelyezkedésüket
elósegitjük. Információ: 420898 (délelőtt),
325-294,
452-537 (délután). Latencia
Oktatási Stúdió Szeged.
OKÉV nyt. száma: 060 1 0 3 - 0 6 . (30295103)

M SZEGED, Makkoserdö
sori, 40 négyzetméteres, két
helyiségből álló, vizesblokkal, teakonyhával ellátott,
két utcai ablakkal, bejárattal
rendelkező üzlethelyiség eladó, kiadó! Ár: 9,5 millió Ft
+ áfa. Érd.: 06-30-23929

Vállalkozás

M KÖVETELÉSBEHAJTÁS
cégek és magánszemélyek
részére, rövid határidővel.
Érdeklődni telefonon: 0620-250-4533,
06-70/5494 7 7 1 . (30296497)

(»296168)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.
(»295927)

1 1 Hirdetmény
•

D É M Á S Z Rt

Szentesi

Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 17-én, 7 OO-től 16.00
óráig
áramszünetet
tart
Csongrádon, az Erkel F. u.,
Szentesi u., Dózsa téri
butiksornál és környékén.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését. (30296336)
• DÉMÁSZ Rt Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 29-én és 30-án, 7.00löl 16.00 óráig áramszünetet
tart Szentesen, a körforgalom után, a Fáblánl út széli
tanyák egy részén és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (30296339)

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó nem v á l l a l f e l e l ő s s é g e t !

• FŰSZERPAPRIKÁT v á sárol a Hamar Gabriella Kft.
Zöld-kormos-piros pap
rikát egyaránt. Kedvező
áron. Érdeklődni: 62/4208 0 8 . (»294992)

23

Számítástechnika

Számítógép helyszíni
javítása 0 - 1 4 éráig.
Profnuioniln szintrn. tgrny ucnitö hawnálL
új itbeuukM. HY
ÍÁSM HMHOE MEGTEL
06-10/510-6419.

• OSZLOPOS luják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI

áron.

T O R - , N Y O M T A T Ó JA VÍ

Bolgár

Díszfaiskola

Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991 Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (»194700)

1 3

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567
Szeged
(»194516)

Közlemény

A DÉMÁSZ Rt. Makói Űzemeltetésvezetósége értesíti a
•ilL—L„.
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón hálózatfelújitási mun~
kék miatt
• 2003. október 21-én, 8.00 árától 16.00 óráig a Ráday utcai transzformátorállomás ellátási körzetében a Kálvin utcában (52. sz.-tól az 58. sz.-ig és a 33.
sz.-tól a 39 sz.-ig). a Ráday utcában (2. sz.-tól a 18 sz.-ig és az 1. sz -tói a 27.
sz.-ig), a Petőfi utcában Ráday és Batthyány u kőzött, a Batthyány utcában (2.
sz.-tól a 10. sz.-ig és az 1 sz.-tól a 9 sz.-ig). a Hunfalvi utcában (2. sz.-tól a 8.
sz.-ig és az 1. sz.-tól a 17. sz.-ig)
• 2003. október 22-ón, 8.00 órától 16.00 óróig a Kálvin utcában (30 sz.-tól a
58. sz.-ig és a 15 sz.-tól a 39. sz.-ig), a Ráday utcában, a Petőfi utcában a Ráday és Batthyány u. között, a Batthyány utcában, a Hunfalvi utcában (2. sz.-tól
a 8. sz.-ig és az 1. sz.-tól a 17. sz.-ig). a Kígyó utcában (29. sz.-tól a 28. sz.-ig
és a 27. sz.-tól a 41. sz.-ig), az Erdei F. téren, Kinizsi utcán, a Hold utcán, a Szirbik M. utcán, a Hédervári utcán, az Új utcán, a Rákóczi utcán 2. sz. -tót a 6.
sz.-ig, a Kisköz utcában, a Nap utcán, a Bajza utcán a 2. sz.-tól a 32 sz.-ig, az
1. sz.-tól a 33. sz.-ig, a Meskó utcán a 2. sz. -tói a 20. sz.-ig. az 1. sz-tól a 9.sz.ig, a Simonyi utcán, a Megyeház utcán a 20. sz.-tól a 36. sz.-ig a 33. sz.-tól a
47. sz.-ig, az Aradi utcán 2. sz.-tól a 18. sz.-ig az 1. sz-tól a 21. sz.-ig, az Arany
J. utcán a 2. sz.-tól a 28. sz.-ig 1. sz.-tól a 19. sz.-ig és a Szigligeti utcán iramszünet lesz. Fagyasztóink megértését köszönjük.
( n n w , ?

H o g y miért é r d e m e s

apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az a\ár már a
másnapi lapszámban
m e g j e l e n t ü l !

Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb
múltú napilapját!
Délmagyarország
és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon
és telefonon is!

62/567-835

TÖRTÖK,

•

2003. OKTÓBER 16.

K A P C S O L A T O K "

15

MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT

Eleget keresnek-e az orvosok ?

CSÖRÖG A PANNON GSM

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

PARKOLAS
T. Géza jelezte, hogy a Belvárosi
híd irányába nehéz haladni,
mert a Híd utcában szabálytalanul parkolnak az autók. Hasonló
a helyzet a Dugonics téren is, a
cukrászda közelében.

MÉSZÁROS KATALIN
nyugdíjas:
- Szerintem nem. A hazai orvosok meglehetősen keveset visznek haza tisztán. Külföldön persze sokkal többet keresnek. Véleményem szerint a kórházban
dolgozók fizetését kellene elsősorban emelni, hiszen áldozatos
munkájukért magasabb összeget
is kaphatnának.

IIB

KOVACSNE AGOCS EDIT
virágkötő:
- Véleményem szerint az orvosok fizetése korántsem kielégítő,
viszont a kis borítékot legtöbb
esetben elfogadják a betegektől.
A mellékkeresetük is jelentős,
így azt gondolom, nem panaszkodhatnak, hiszen ezáltal havonta sok-sok forint összegyűlik
a zsebükben hálapénz gyanánt.

Hal vagy háló i?

Eleget keresnek-e
az orvosok?
Következő kérdésünk:
Van-e elég erdőnk?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS

IGEN

NEM

számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

wvw.delmagyar.hu

E-MAIL ÜZENETEK

A jelzőlámpa
nak az autók, sokszor már a rendelkezésre álló kanyarodó sávból
kilógva, szinte egészen a Tesco
áruház felé haladók kanyarodó
sávját is elfoglalva. Korábban az
egyenesen haladók zöld jelzése
után néhány másodperc múlva a
kanyarodok is zöld jelzést kaptak
(a délutáni-esti időszakban),
most viszont körülbelül három
zöld jelzés után engedik csak a
kanyarodókat elhaladni. Remélem, hogy ez a hiba csak a sok eső
miatt alakult ki, és nem szándékosan állították át a jelzőlámpát.
STEINER EDIT

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

DOMJAN ZOLTÁN
bármixer:
- Nem tudom, hogy mennyit keresnek az orvosok, de megdolgoznak a pénzükért, az biztos.
Nagyon felelősségteljes a munkájuk és ezt meg kell fizetni.
Azonban úgy gondolom, vannak
még hasonló munkabeosztásban
dolgozók, akiknek szintén járna
a magasabb fizetés.

P0STAB0NTAS

Mára kérdeztük:

Egy jelzőlámpa szokásostól eltérő
működésével kapcsolatos észrevételemet szeretném önökkel
megosztani. Szegeden lakom a
Nyitra utcában. Pár napja tapasztaltam, hogy (a Kossuth Lajos sgt.
felől haladva) a Rókusi krt.-ról a
Csáky utcába balra kanyarodó
sávban a jelzőlámpa sokkal ritkábban ad zöld jelzést az autóknak, mint korábban. Mivel ott lakom, fezért naponta többször járok ebben a kereszteződésben, és
szinte minden alkalommal nagyon sok időt kellett várakoznom
a lámpánál. Hosszú sorban áll-

FODOR OTTO
tűzoltó:
- Az átlagemberekhez képest sokat keresnek. De ha az uniós bérekhez viszonyítjuk, igencsak keveset visznek haza. Szerintem az
országban az lenne igazán jó megoldás, ha megkapnák az egészségügyben dolgozók a megfelelő bérüket, ugyanakkor etikátlannak
tartom, ha a zsebüket tartják.

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

s.o.s.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .

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

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

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

Újságot olvasva, televíziót nézve eszembe jut az ókori bölcselet: folyó
mellett éhezőnek nem halat kell adni, hanem hálót. Mit is láttam, olvastam- Vegyük sorra: az időjárás évről-évre egyre extrémebb, Európa
középső része, a Kárpát-medence az elsivatagosodás felé halad. Ritkán
van eső, az is kevés, a mezőgazdaság egyre kevésbé nyereséges. A gazdák
az aszálykárok enyhítésére segélyt kémek a kormánytól, ha a termőföld
nem fizet eléggé. De ez lenne az egyetlen megoldás? Szerintem nem.
A vásárhelyi Mucsi professzor Brazíliában járt, s ott egy félsivatagos
tájon a legközelebbi folyóból az állam több százkilométeres csatornarendszert építetett, a mezőgazdasági termelők orra elé vitte a vizet.
Azok azt olcsón használhatták, s a sivatagból üde oázist csináltak. És
nálunk nem lehet ezt a megoldást választani? Egyik vízügyi szaktekintélyünk beszélt a XIX. század Tisza-szabályozó zsenijéről, Vásárhelyi Pálról, aki az akkori magyarországi Duna-szakaszon ö.t duzzasztógátat álmodott Pozsonytól Zentáig. Ebből kettőt Pest fölött
(Bős-Nagymaros?), egyet Adonynál, egyet Fajsznál s egyet Zentánál.
S mi van most a Tiszán? A néhai átkosban két vízlépcsőt építettek: a
tiszalökihez kapcsolódik a Keleti-főcsatorna, amely hatalmas területek öntözését teszi (tenné) lehetővé, de nélküle nem megoldott Debrecen vízellátása. A kiskörei duzzasztó révén újabb területek öntözését lehet(ne) megoldani, de a Tisza-tó szenzációs üdülőterületet képez. Mellesleg mindkét helyen áramot is termelnek, ami szintén nem
hanyagolható el. Tervben volt egy harmadik duzzasztó építése Csongrádnál, de annak építése anyagi és politikai okokból elmaradt.
A Duna magyarországi szakasza nehezen hajózható. Feljebb duzzasztók tucatjai küszöbölik ki e problémát. A Vásárhelyi Pál által tervezett duzzasztók közül kettőt nemzetközi összefogással terveztek meg,
de mi, magyarok politikát/belpohtikát viszünk a dologba, s kiszálltunk.
A szlovákok az ő oldalukon tovább építették, ők tudják, miért. Nagy
butaság volt kiszállni, ezt szaktekintélyek halkan, félve kimondták.
Szükség volna a Vásárhelyi által megálmodott másik két duzzasztóra
is! Az egyikre ott, ahol egy tervezett Duna-Tisza-csatorna megépülne,
s ehhez csatlakozna egy Duna-Tisza közötti öntözőrendszer. A másikra a Sió-csatorna alatt, a megemelkedett vízszint révén akár alulról is
lehetne táplálni a Balatont! A harmadik álmodott duzzasztó Zentánál
már határainkon kívül esik. E duzzasztók révén végig hajózhatóvá válna a Duna, lehetővé válna az összeköttetés a Tiszával, mellesleg áramot is lehetne termelni. A rácsatlakozó fő- és mellékcsatornák, a kicsi
és még kisebb csatornák révén a termőföldekig érne a víz.
Ha a magyar gazda orra elé viszi az állam a vizet, abból az méltányos összegért öntözhet, akkor se joga, se lehetősége nem lehetne arra, hogy aszálykárenyhítésért folyamodjon, s akkor nem kell Mucsi
doktornak Brazíliába mennie, hogy félsivatagban üde oázisra leljen!
ALFÖLDI BARNA, SZEGED

Magyar mezőgazdaság
Örömmel olvastam a lapokban,
hogy a Bábolnai és a Mezőhegyesi Állami Gazdaság tervbe vett
privatizációja ellen több elismert
mezőgazdasági
szaktekintély
mellett művészek és a magyar
mezőgazdaságért aggódok emelték fel szavukat és tiltakoztak.
Ha ezt szélesebb körben is népszerűsítették volna, biztos, hogy
több százezer ember csatlakozik
hozzájuk. A
mezőgazdasági
nagyüzemekből már csak ez a
kettő maradt meg (a többit jól értesültek már privatizálták), amivel az EU-ban büszkélkedhetnénk és bemutathatnánk a magyar mezőgazdasági kultúrát.
Tudjuk, hogy az állam rengeteg
pénzzel dotálta e két nagyüzemet, de ha delegáció érkezett
külföldről, biztos hogy a kettő
közül valamelyiket bemutatták a
vendégeknek. Visszatérve a tiltakozáshoz, örömmel láttam, hogy
a demonstrálók között ott volt a
80-as évek mezőgazdasági mi-

nisztere, Romány Pál is, aki
megérdemelné a mezőgazdasági
Nobel-díjat. 76 éves vagyok, a
mezőgazdaságból éltem, sőt még
az őseim is, így tudom és emlékszem rá, hogy az ő minisztersége
alatt a magyar paraszt biztonságban élt és termelt. Ő nem csak
ígérgetett, hanem adott is a parasztságnak. Nem ígért segélyt,
adott viszont biztos árakat és
biztos piacot. Az olasz kereskedők korlátlanul vették a magyar
tarka hízóbikát, hízólovat, pecsenye csikót. Hol van a sok üzletkötő, a menedzserek, az értékesítési szakemberek. Abban az időben nem képeztek ki ennyi fiatalt erre, mégis zökkenőmentes
volt a leadás és a kifizetés. Még
aznap megkaptuk az állatokért
járó pénzt, ide-oda utalgatás nélkül. Nem voltak a rendszerbe fölöslegesen beiktatott nepperek,
illetve haszonlesők.
KOVÁCS SZILVESZTER
SZEGEDI ŐSTERMELŐ

STADION
A 30/429-1170-es telefonról érkezett SMS írója szerint európai
színvonalú stadiont kell építéni
Szegeden. A „szépítgetések" látszatmegoldások.

VILÁGÍTÁS
A 430-067-es telefonról jelezték,
hogy a Bertalan híd újszegedi oldalán, a lépcsőfeljárónál nem égnek a lámpák.

ÉLELMISZERBOLTOK
Csákiné - Szegedről - kifogásolja, hogy az élelmiszerboltok, pékségek jelentős részében nem fordítanak figyelmet a légyinvázióra, ezért vélhetően az egyéb fertőzést okozó bogarakra sem.

ÁREMELÉSEK
A 20/9494772-es telefonról küldött SMS írója úgy véli, az MSZP
nem tartotta be választási ígéreteit, mert az áremelkedések egyre jobban ellehetetlenítik a családokat. A korrupciók felszámolása pedig nem eléggé hatásos.

CSANÁDI UTCA
Szegeden, a Csanádi utca 15.
előtt lévő játszótéren életveszélyesek a hinták, a homokozó szemetes, jelezték SMS-ben a
30/229-5907-es telefonról.

SZEMÉT
Csamangóné a Plaza környékén
lévő szétszórt szemét rendszeres
össze takarítását'szorgalmazza.

PAD
K. János az idősek nevében kéri,
hogy a Belvárosi temetőnél a villamosmegállóban helyezzenek ki
egy padot.

OLAJBÁNYÁSZ TÉR
Meddig rontja a környék látványát a szegedi Olajbányász téren
lévő felvonulási épület?

PANNON GSM
A i élvonal.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

VÁSÁRHELY

PINTÉR NORMAN

FULE DORINA

Október 12., 13 óra 4 0 perc, 3840 g. Sz.:
Mészáros Tímea és Pintér Gyula (Forráskút).

Október 12., 16 óra 5 perc, 3 1 5 0 g. Sz.:
Gyovai Viktória és Füle Attila (Vásárhely).

SEBESTYÉN CINTIA

Október 12., 2 2 óra 15 perc, 4000 g. Sz,:
Molnár Anita és Székely Levente (Vásárhely).

Október 13., 0 óra 10 perc, 2840 g. Sz.:
Nagy Karolina és Sebestyén Zoltán (Mórahalom).

SZENDREI RÉKA
NOÉMI

SZÉKELY LEVENTE
LOSSRAULCSABA
Október 13., 5 óra 10 perc, 2 6 2 0 g. Sz.: Gábor Edit és Loss Csaba (Vásárhely).

Október 13., 1 óra 35 perc, 2 6 0 0 g. Sz.: Kovács Noémi és Szendrei János (Szeged).

MAKÓ

MATIJEVIC KATA

Október 13., 9 óra 10 perc, 3 1 5 0 g. Sz,: Bakó Gabriella (Makó).

Október 12., 15 óra 5 0 perc, 3 5 2 0 g. Sz.:
Pallag Rita és Matijevic Róbert (Szeged).

BAKÓ LAURA

CSIKÓS NIKOLETT KITTI

SZENTES

Október 10., 13 óra 0 perc, 3 6 8 0 g. Sz. : dr.
Gurka Ágnes Gizella és Csikós Gábor (Szeged).

Október 10., 7 óra 5 perc, 2 7 8 0 g. Sz. : Grászik Tímea és Homlok László (Szegvár).

HOMLOK NIKOLETT TÍMEA

BODÓ BENCE LÁSZLÓ

BOLLA NORBERT

Október 12., 2 0 óra 12 perc, 2 6 7 0 g. Sz.:
Kovács Márta és Bodó László (Szeged).

Október 11., 1 óra 48 perc, 4 0 0 0 g. Sz.: Botos Krisztina Tünde és Bolla Iván Miklós
(Csongrád).

BERTA GÁBOR BENCE
Október 13., 7 óra 9 perc, 3 5 6 0 g. Sz.: Deme Beáta és Berta Gábor (Kiskundorozsma).

BODOR KATA
BARBARA
Október 13., 8 óra 5 0 perc, 3 9 3 0 g. Sz.:
Slezák Szilvia és Bodor László (Szeged).

CSERHALMI ÁDÁM DEZSŐ
Október 11., 4 óra 46 perc, 3080 g. Sz.: Dávid Hajnalka és Cserhalmi Dezső (Szentes).

ZAKAR ZÓRA ESZTER
Október 12., 11 óra 5 5 perc, 3 3 6 0 g. Sz.:
Szabó Eszter és Zakar Gábor (Felgyő).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
j KOS: Érzelmi élete szinte sohasem jut
A J nyugvópontra. Erősen függ hangulataitól, érzelmeitől. Cselekedeteit inkább kifinomult ösztöne és intuíciói irányítják, mint a tudatos akarata. Kapcsolatában kétségek gyötrik.

/ Ü \ | MÉRLEG: Keményen megdolgozik
V v lázért, hogy saját hibájáról, amelyeket még magában sem hajlandó elismerni,
elterelje a figyelmet. A tökéletességre való
igyekezete erősen kihat a magánéletére is.

« M w i BIKA: Egy nagy feladatot szeretnéI nek önre bízni, aminek súlya akkora,
hogy legszívesebben még a gondolatától is
menekülne. Mégse fusson el, vállalja el, mert
sok kedves munkatársa jövője függ döntésétől.

J SKORPIÓ: A magányosok hamaI rosan révbe érnek, feltéve, ha reálisak az elvárásaik, nem követelnek lehetetlent jövőbeli partnerüktől. így megtalálják a
megfelelő arányt, az élettapasztalatot.

D ( k j IKREK: Szokatlanul viselkedik, úgy
™ v lérzi, hogy jogos valaki ellen a haragja és ellenségesen bánik az illetővel, aki
nem ártott önnek semmit. Törekedjen harmóniára a szomszédokkal.

¿ s r NYILAS: Ma felmerülhetnek a hai r * i raggal kapcsolatban olyan kérdések, amelyeket hasznos lehet feltennie. Ha
dühöngve nem ér el semmit, hogyan viselkedjen másképp? Kerülje a perpatvart.

^ t f i | RÁK: Nagyon vigyázzon a főnökeiW r Ível vagy az ügyfeleivel való kapcsolattartás minőségére, mert harciassága és
tapintatlansága aligha teszi önt barátságos,
szívesen látott személlyé.

£
BAK: Ha felfordul fenekestül a világ
Z Z k ' ö n körül, ne csodálja. Tudja, hogy
minden önért van, s ezek a változások lehetőségek az ön számára, hogy egy új életet
kezdjen. Pozitív energiák veszik körül.

A L | OROSZLÁN: Anyagiak tekintetén
I ben kifejezetten szerencsés ez a
hét. Lehet, hogy kisebb változás lesz munkájában, illetve a munkahelyén. Lehet, hogy
jók az elképzelései, vigyázzon irigyeivel.

^ f f t VÍZÖNTŐ: Olyan lendülettel veti
4 Ü I bele magát a munkába vagy a tanulásba, hogy ámulatba ejti környezetét. Ha
már így nekifogott, legyen kitartó. Nem baj,
ha belefeledkezik a munkába.

t k ; SZŰZ: Ne próbálkozzon olyan dol• A igokkal, amikben nem érzi biztosnak
magát. A céltudatosság nem egyenlő a magabiztossággal. Ha valamiben ön a legjobb,
az úgyis kiderül, nem kell bizonygatnia.

«

y

;

HALAK: Tele van ambícióval, jó
I esélye van bevétele növelésére.
Nyeremény is lehetséges, ha megkísérti
szerencséjét, őrizze meg vidám hangulatát,
mosolygós jókedvét, előnyére válhat.
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« H I R D E T É S «
Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszJumtáruháznak!

CSÜTÖRTÖK.

Gyászközlemények

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ K I T .
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
Boci t á b l á s c s o k o l á d é

149 F t

1490 Ft/kg

5/11

Üdítő 4 ízben

219 Ft

43 Ft/S

21

Pepsi Cola

199 F t

100 Ft/l

680 g

Vegyes befőtt

169 F t

241 Ft/l

400 g

Dobozos e g é s z g o m b a

205 Ft

513 Ft/kg

680 g

Almapaprika (Sámson)

149 F t

219 Ft/kg

360 g

S ü r i t e t t p a r a d i c s o m (Eko)

110 F t

306 Ft/kg

65 g

S z á r n y a s m á j k r é m (Szeli)

34 Ft

523 Ft/kg

340 g

Csemegekukorica

89 Ft

262 Ft/kg

340 g

Sárgabarackdzsem

125 F t

368 Ft/kg

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk hirtelen, de gondolatainkban és szívünkben örökké velünk maradsz."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett Édesapa, élettárs, rokon,
FEJES I S T V Á N M E N Y H É R T
56 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 17-én, 10 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló gyermekei: Enikő, István és élettársa Zsuzsa

T Ö R Z S V Á S Á R L Ó I K Á R T Y Á R A T O V Á B B I KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

-4%

Kereskedői törzsvásárlói k á r t y á r a

-8%

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

100 g

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

2003. OKTÓBER 16.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. KIRÁLY
JÓZSEFNÉ
ZOMBORI A N N A
életének 94. évében elhunyt Végső búcsút október 17-én, 11 órakor veszünk Tőle a Belvárosi temetőben.
a»*».™
Gyászoló család

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

A SOLE Hungária Rt. a szegedi ü z e m é b e .
a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
munkakörönként több munkatársat keres az alábbi
munkakörökbe:

(pneumatikában, automatikában jártas)

géplakatos

Mély fájdalommal tudatom, hogy
GODA KÁLMÁNNÉ
TÖRÖK ROZÁLIA
október 10-én, 81 éves korában
elhunyt. Temetése október 20án, 13 órakor lesz az Újszeged: temető ravatalozójából.
Gyászoló élettársa
mmuxoH

(ív-, lánghegesztői vizsga előny)

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.
Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Czollner Sándor műszaki vezetőnél.
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

PCT1
A SOLE H u n g á r i a Rt. a szegedi ü z e m é b e ,
a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
munkakörönként több munkatársat keres az alábbi
munkakörökbe:

pasztőrös,
tejipari szakmunkás,
vegyszerkezelö,
targoncavezető.
Ö l t Ö Z Ö Ő r (férfiöltözőbe),

üzemi segédmunkás.

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TERHES SÁNDORNÉ
ÁDÁM ERZSÉBET
életének 80. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 17-én, 13 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából,
„»»«x.
Gyászoló család

villanyszerelő

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy férjem, szeretett apukánk,
papikánk, dedink,
VARASDI
GYULA
október 9-én, rövid szenvedés
után eltávozott közülünk. Temetése okt. 16-án, 14 órakor
lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Gyászmisét a dorozsmai
templomban 13 órakor tartunk.
Amikor a lelki üdvéért imádkozunk, megköszönjük a Teremtőnek, hogy a miénk volt, és kérjük, adjon erőt, hogy tudjunk
nélküle élni.
Szerető családja: felesége, fia,
leányai, veje,
unokái, dédunokája

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZAKÁL M I H Á L Y N É
OLTVÁNYI MÁRIA
93 éves korában elhunyt. Temetése október 16-án, 10 órakor
lesz a Domaszcki temetőben.
Előtte gyászmise 9 órakor az új
templomban.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Ö Z V LELE JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, anyós,
ERDÉLYI I M R É N É
LIPTAY MÁRIA
92 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 17-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
OLÁH MIHÁLY
türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, 71 éves korában elhunyt. Temetése október 15-én,
15 órakor lesz a Röszkei temetőben. Előtte gyászmise 14 órakor.
Gyászoló család

ntnmrcáii
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MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezem drága Feleségemre, aki itt él a szívemben
és örökké élni fog.
PAPP ISTVÁNNÉ
ORBÁN ILONA
halálának 1. éves évfordulóján.
Szerető férje

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
VÖRÖS S Á N D O R N É
SZKLENÁR JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 88.
szám alatti lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése október 15én, 13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben,
ám,««,
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
S Z A B Ó LAJOSNÉ
KISS ESZTER PIROSKA,
Mártély, Fő u. 55. szám alatti lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 16-án, 9
órakor lesz a Mártélyi temetőben.
0.10.W6MJ
Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Fognánk még a kezed, simogatnánk, könnyünk hiába hull, utadra indultál, drága feleségem, édesanyánk."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama,
SZABÓ ISTVÁNNÉ
GERA JULIANNA,
Makó, Nagycsillag utcai lakos 69
éves korában, türelemmel viselt
betegség után hirtelen elhunyt.
Temetése október 16-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a makói
Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család, Makó

„Kihűlt a drága szív, elnémult a
száj, nagyon fáj, hogy ily fiatalon
minket elhagytál."
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretettfiú,testér, unoka és rokon,
PAPLUKÁCS G Á B O R ,
Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 34. szám alatti lakos szíve életének 24. évében, hosszú
betegség után örökre megszűnt
dobogni. Szerettünktől október
16-án, délelőtt fél 11 órakor veszünk végső búcsút a vásárhelyi
Dibnka temetőben.
(«02962«)
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, testvéreknek, unokáknak, dédunokáknak, ükunokáknak, sógornőknek, sógoroknak, keresztfiainak, szomszédoknak, posta dolgozóinak, gyermekei barátainak, akik
Ö Z V KIS I M R É N É
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
nw-iajoa*
Gyászoló család

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy
FEJÉR F E R E N C
nyugdíjas tanár
életének 65. évében elhunyt.
Hamvaitól 2003. október 18-án,
14 órakor búcsúzunk a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban.
Gyászoló családja

030296039

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
RACZ KATALIN,
Szentes, Dónát 184. sz.
alatti lakos 52 éves korában elhunyt. Temetése október 16-án,
csütörtökön, 11 órakor lesz az
alsó református temetőben.
(HU963.)
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
V I D É K I JÁNOS,
szentesi lakos 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 16-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a szentesi Bánomháti temetőben.
Gyászoló család, Szentes
tntuxciu

'

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.
Tisztáit Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Vörösmarti Katalin termelésvezetőnél,
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

H a Ö n most apróhirdetését
napilapunkban

4

HÁROM
alkalommal megrendeli,

a NEGYEDIK

megjelenést a j á n d é k b a kapja.

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

Akciónk

2003. március

1-től

érvényes.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.:
62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.:
6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 ,
6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima
F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.:
63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.
Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u.
1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged,
Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722
Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.
Tel.: 62/246-605, 62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkez é s i Bt. 6 6 0 0 S z e n t e s , S i m a F. u. 3 1 . T e l . / f a x :
63/400-889.
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SZEGED
NEMSZET1 SZÍNHÁZ
Du. 5 óra: 120 éves a Szegedi
Nemzeti Színház - városi
vetélkedő. Jelenkezés: a kávéházi
esteken és a helyszínen.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra; Szellemjárta mese.
Szendi-bérlet.

15.45, 18, 20.15 óra. Olasz meló:
13, 15.15, 17.30, 20.15 óra. Bad
Boys 2: 13.45, 16.30, 19.15 óra.
Mindenóó: 13.45, 15.45, 17.45,
20 óra. Terminátor 3: 15, 19.45
óra. Rettegés háza: 17.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Doktor
Szöszi 2. Színes, m. b. amerikai
film; este 8 óra: A fülke. Színes
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Margó királyné. Színes
francia film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt. Színes,
m. b. amerikai romantikus
vígjáték; este 8 óra: Terminátor 3
- A gépek lázadása. Színes
amerikai-angpl-japán-német sci-fi.

MOZI

KÖZÉLET

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. 3, háromnegyed 6 és este fél
9 óra: Bad boys 2 - Már megint a
rossz fiúk. Színes, m. b. amerikai
film
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 óra: PL Ff. amerikai
film; este fél 7 óra: Rengeteg.
Színes magyar film; este
háromnegyed 9 óra: Jazz filmek.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra óra: Kóla, puska, sült
krumpli. Színes amerikai film;
este negyed 7 óra: Novo. Színes
francia film; este fél 9 óra:
Anyádat is. Színes mexikói film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: fadviga párnája. Színes
magyar film; este 7 óra: A
„Litera.hu " online folyóirat
bemutatkozása; este fél 10 óra:
Esti Kornél csodálatos élete.
Színes magyar film.
AZ OLASZ KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN (Dugonics tér 2.)
du. 6 óra: Retrospettiva del
cinema itahano (Visszatekintés az
olasz filmművészetre) - Gli
uomini, che mascalzoni (1932)
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. 7híkkös fiúk:
15, 17.15, 19.30 óra. A Karibtenger kalózai: 14, 16.45, 19.30
óra. Amerikai Pite 3: 14, 16, 18,
20 óra. Segítség hal lettem: 14.30,
16.30 óra. Doktor Szöszi 2: 18.30,
20.30 óra. A szövetség: 13.30,

SZEGED
A Somogyi-könyvtár szőregi
fiókkönyvtárában (Szeged-Szóreg,
Magyar u. 14.) de. 9 órakor:
Képzeletbeli barangolás a
népköltészet világában - Andóczi
Balogh Éva vezetésével.

A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) du. 6 órakor:
Darvasi László író felolvasóestje.

A rókusi katolikus klubban
(Kossuth L. sgt. 53.) este fél 7
órakor:
Pajor András katolikus lelkipásztor, író Ifjúság és a nemzettudat címmel előadást tart.
A Juhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
du. 3 órakor:
Látogatás a világ híres
múzeumaiba címmel
Gimesiné dr. Dudás Irén
idegenvezető előadásában

KONCERT

SZEGED
A Miu Miuban (Londoni krt. 3.)
este 7 órakor:
Bouble Bass - Krzysztof
Scieranski és Vasvári Pál
koncertje.
A Tamási Áron klubban
(Boldogasszony sgt. 6.) este 7
órakor:
A Konzervatórium Gitár
Tanszakának bemutatkozó
hangversenye.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
12.) este 7 órakor:
Perényi Miklós (cselló) és Marczi
Marianna (zongora)
hangversenye.
Az alsóvárosi ferences
templomban (Mátyás tér) este 7
órakor:
Giovanni Fanton orgonaművész
hangversenye.
A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) este 8 órakor:
A Hajnal zenekar koncertje.

A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
du. 6 órakor:
A gyermekszívek gyógyulásáért
jótékonysági estet rendeznek.

A Millenniumi Klubban
(Dugonics tér 12.) du. 6 órakor:
Akik fekete-fehérben látják a
világot. Szegedi fotográfusok beszélgetősorozat. Házigazda:
Dobóczky Zsolt.

ismeretterjesztő-útiélménybeszámolót tartanak.

A régi zsinagógában (Hajnóczy
u. 12.) este fél 9 órakor:
Folkestra-koncert.
A SZOTE klubban (Dóm tér 13.)
este 9 órakor:
Jamie Winchester és Hrutka
Róbert koncertje.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Szegedi Nemzeti Színház
Foyer-Galériájában megnyílt:
Ábrahám István festőművész
Grimaszk című kiállítása.
Megtekinthető: november 7-éig,
előadási napokon 18 órától.
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.

QPOszi

Kulturális,

Fesztiw

2003. október 1 - 2 1 . Szeged
Millenniumi Kávéház Dugonics tér 12. • Október 14., kedd,
18.00 DARVASI LÁSZLÓ ím felolvasóestje
Millenniumi Klub Dugonics tér 12. • Október 14., kedd,
18.00 Akik fekete-fehérben látják 3 világot. Szegedi
fotográfusok - beszélgetéssorozat III. rész
Londoni krt. 3. • Október 14., kedd, 19.00 Double
Bass - KRZYSZTOF SCIERANSKI és VASVÁRI PÁL koncertje
Tamási Áron Klub Boldogasszony sgt. 6 • Október 14.,
kedd, 19.00 A Konzervatórium gitár tanszakának bemutatkozó
hangversenye
SZTE aula Dugonics tér 13. • Október 14., kedd, 19.00 IV.
Szegedi Kamarazenei Fesztivál. PERÉNYI MIKLÓS (cselló) és
MARCZI MARIANNA (zongora) hangversenye
Alsóvárosi Ferences Templom Mátyás tér • Október 14.,
kedd, 19.00 Collegium Musicum Orgonahangversenyek
GIOVANNI FANTON orgonaművész hangversenye
Alsóvárosi Knrttnrház Rákóczi u. 1. • Október 15. Szerda
17.30. KIS KRISZTIÁN BÁL INT „Szín-élmény" című"
kiállításának megnyitója Megnyitja: MADURKA GYÖRGYNÉ,
a Juhász Gyula Művelődési Ház igazgatója
Millenniumi Klub Dugonics tér 12. • Október 15. Szerda
18.00 Tengerfenéktől a hegycsúcsokig Szegedi fotográfusok beszélgetéssorozat IV. rész Vendégek: BARANYAI ANTAL,
KÁRMÁN BALÁZS, KOVÁCS PÁL, PUSKÁS JÁNOS, VADÁSZ
SÁNDOR Házigazda: DOBÓCZKY ZSOLT
SZTE Aula Dugonics tér 13. • Október 15. Szerda
19.00 IV. Szegedi Kamarazenei Fesztivál
A Horus Piano Duo (Németország) koncertje
Tamási Áron Klub Boldogasszony sgt. 6. • Október 15.
Szerda 19.00 Apatheatnim - Esterházy Péter Búcsúszimfónia
című műve alapján
Szegedi Dóm Dóm tér - Október 15. Szerda
19.00 Orgonahangverseny a Király-König Péter Zeneiskola
növendékeinek közreműködésével
Fellépnek: NAGY-GYÖRGY JUDIT (orgona), GÁBOR TAMÁS
(orgona), 0RCSIK LÍVIA (orgona), KOPASZ GYÖNGYI (ének)

Grand Café Kávézó Deák Ferenc u. 18. • Október 15. Szerda
20.30 A Diszkurzor (ex-Szótár) bemutatkozó estje
Millenniumi Klnb Dugonics tér 12. • Október 16. Csütörtök
16.00 A Millenniumi Sakk-klub előadása TOMPA JÁNOS:
Gép elleni harc a sakktáblán
SZTE Aula Dugonics tér 13. • Október 16. Csütörtök
19.00 IV. Szegedi Kamarazenei Fesztivál VARGA GÁBOR
(klarinét) és RÉTI BALÁZS (zongora) hangversenye
Móra Ferenc Kollégium Közép fsor 31-33. • Október 16.
Csütörtök 19.00 Régi idők bulija
MiuMiu Londoni krt. 3. • Október 16. Csütörtök 20.00
G.Ö.R.CS. Görögök Összes Regéi és Cselekedetei
- kész tragédia Alsóvárosi Kultúrház Rákóczi u. 1. • Október 16. Csütörtök
20.00 Detot Berbecs és a Cinkák koncertje és táncháza
Millenniumi Kávéház Dugonics tér 12. • Október 16.
Csütörtök 20.00 FEKETE JENŐ (Muddy Shoes) és barátai
autentikus world-blues koncertje
SZOTE Klnb Dóm tér 13. • Október 16. Csütörtök 21.00
Volvox koncert Fesztiválbuli Patkóssal
SZTE Aula Dugonics tér 13. • Október 17. Péntek 19.00 IV.
Szegedi Kamarazenei Fesztivál A Trio Katharsis (Románia)
koncertje CATINA DAN FLORIN (klarinét), B0B0ICI0V
SEBASTIAN (fagott), CSIBI ANDREA (zongora)
Szegedi Vár Stefánia sétány Október 17. Péntek 19.00
Mrozek: Emigránsok Játsszák: SZERÉMI ZOLTÁN és
MEGYERI ZOLTÁN Rendezte: JANIK LÁSZLÓ
Millenniumi Klub Dugonics tér 12. • Október 17. Péntek
19.00 A Fosszília lapbemutató estje
Millenniumi Kávéház Dugonics tér 12. • Október 17. Péntek
20.00 Peter Pan koncert BALÁZS PÉTER, LENGYEL TIBOR
Szegedi Dóm Dóm tér • Október 18. Szombat Virrasztás
a Dómban Európa egységéért és a csatlakozás előtt álló
nemzetekért.

Grand Café Deák Ferenc u. 18. • Október 15. Szerda
19.00 Beszélgetés KERESZTURY TIBORRAL

Alsóvárosi Ferences Templom Mátyás tér • Október 21.
Kedd
19.00 Collegium Musicum Orgonahangversenyek
PAPP SZILVIA orgonaművész hangversenye

Millenniumi Klub Dugonics tér 12. • Október 15. Szerda
20.00 Cum Deo pro Patria et Libertate GIRICZ LÁSZLÓ
diaképes, zenés költészete

Móra Ferenc Múzeum Díszterme Roosevelt tér 1-3.
• Október 21. Kedd 19.00 A Duo Medici hangversenye
KARÍN LEITNER (fuvola), DUCCI0 LOMBARDI (hárfa)

DÉLMAGYARORSZÁG
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik! 10.05
„Nem csak a 20 éveseké a világ"
Szenes Iván írta (ism.) 11.00 A széles puszta gyermekei - Mongolok a
Góbiban Francia dokumentumfilm
(16) 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Savannah Amerikai tévéfilmsorozat, 10. Apa csak egy van
[16) 14.00 Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 14.25 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Esély Segítőtárs - sérült emberek műsora
15.30 Trikiek Spanyol rajzfilmsorozat. Kolumbusz Kristóf 16.00 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 130.
Az utolsó utáni csepp 16.50 Maradj
velünk! Találkozás Jézussal 17.00
Katolikus krónika 17.30 Navigátor
Ismeretterjesztő magazinműsor |16]
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30
Mozi zongorára - Mikrokozmosz Dohányzók 18.40 Kachorra - az
ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 25.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték Kívánságműsor
21.05 T akta Tornóczky Anita
műsora (16)
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.30 Panoráma [16]
23.05 Sorsok - Emberek
Dokumentumfilm
23.35 Az élet csodái
Vietnami-francia film (ism.)

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Magyar történelmi arcképcsarnok 9.00
Fleadway a Duna TV-ben 9.30 Falak Magyar játékfilm 11.00 Királyhelmec templomai 11.10 Patakok
muzsikája 11.50 Hűek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.25 Euroszkóp
12.55 Heuréka! Megtaláltam!
13.30 Északi madarak 13.35 Végtelen napló 14.00 Mediterráneum
15.00 Legendák földje 15.30 Auszt
rália természeti világa 16.25 Az én
Európám 16.30 Régiók - Pozsony
16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.10 Orfeusz és Eurüdiké
Magyar játékfilm
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport,
meteorológia
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Kerekasztal
23.45 Caligula Magyar játékfilm
0.35 Szín-játék A Duna Műhely rövidfilmje 0.55 Vers 1.00 Himnusz,
műsorismertetés 1.05 Híradó, sport
1.30 Patakok muzsikája 2.10 Népek, nyelvek, kultúrák, közösségek
Európában 3.25 Nótacsokor 3.40
Nyári mozi

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.00
Napnyugta 18.35 Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts maga- 20.40 Ablak-praktikus
don! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 21.05 Határátkelő Közéleti
7.15 Laza© Szórakoztató, vidám
szolgáltatómagazin határon
reggeli csevej 8.50 Stafil konyhája
innen és túl
9.00 Tripla vagy semmi Telefonos 22.05 Reménytelen gyilkosok
játék, extra nyereményekkel 9.25
Német film |18]
Maria Del Carmen Mexikói filmso- 23.40Záróra
rozat, 30. 10.25 Teleshop 11.25 0.45 Őrangyal Olasz vígjátéksoroJátszd újra az életed! Amerikai film- zat, 12. Az igazság pillanata 1.35 Pasorozat, 21. Harry és a többiek (12] noráma |16] 2.10 Úton Európa-ma12.25 Felnőttmesék Amerikai csa- gazin 2.40 Horváth Barnabás: Hat
ládi film (12] 14.30 Kapcsoltam Te- bagatell 2.45 Ketten a könnyek szilefonos vetélkedő 15.00 Charlie - getén Orosz film 4.20 Telesport
Majom a családban Eltemetve 15.55 Olimpiai magazin
Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat,
188. [12] 16.25 Jakupcsek KözéleSZEGED
ti talkshow [12] 17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat,
TELEVÍZIÓ
169. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja [12] 6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport - ma19.35 Hárman párban Szerelmi
gazinműsor (ism.) 7.30 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
kalandtúra
15.00 Nyitott világ: a kábítószer
20.00 A Nagy Ő - The Bachelor
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
Romantikus mese valós
16.00 Egészségmagazin (h) 16.30
szereplőkkel |12]
Dokumentum műhely: a marsla21.30 Barb Wire - Bosszúálló
kók legendája - Teller Ede (h). 17.00
angyal Amerikai akciófilm. Sárga csikó, 9. rész 17.30 Az Euró(16] Közben: kenósorsolás
pai Únió és a munka világa, 9. rész
23.30 Szeret, nem szeret
(h) 18.00 Vásárlási műsorablak
Komédiasorozat [12]
18.15 UNI-fÓ - intézményi áttekin23.50 Jó estét, Magyarország!
tés, 21. rész (h) 18.20 Klipp 18.25
0.35 Propaganda Kulturális
nál (h) 18.30 Terhestorna 19.00
magazin
Híradó 19.30 Business-mix (h)
1.05 Helyfoglalás, avagy
20.00 Estelő 21.00 Okavango - a
a mogyorók bejövetele
vadon világa, 3. rész. Amerikai csaMagyar játékfilm |12]
ládi filmsorozat 22.00 Híradó (ism.)
2.40 Aktív A TV 2 magazinja
22.30 Képújság
(ism.) [12]
3.20 Vers éjfél után

TV 2

íjjtól
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 23. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.05 Fókusz-portré
(ism.) [12] 13.35 Játékzóna Játék
14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna
14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ
Amerikai kalandfilmsorozat, 9. A
vadászat 16.15 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.20 Balázs - A szembesítőshow [12] 17.25 Mónika - A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar film
sorozat, 2197-2198.
21.00 Vészhelyzet Amerikai film
sorozat, 1. Káoszelmélet
22.00 Gátlástalanul Amerikai
akciófilm 116]
23.35 XXI. század [12]
0.00 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.10 Híradó - Késő esti kiadás
0.15 Sportklub
0.25 Művészbejáró: Villamos
szék Kft. Amerikai film [18]
2.10 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]

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

Xavér orgonál 18.30 Fókusz. Vendég: dr. Búzás Péter polgármester
19.00 Makó VTV híradója, Kalendárium 19.30 Business-mix - gazdasági magazin 20.00 Újszövetség:
Rómaiak - idegenek Szent helyei
20.30 A kábítószer 21.00 Okavango - a vadon szíve, 3. rész. Amerikai családi filmsorozat 22.00 Bence-show 22.30 Peking-Budapest
23.00 A marslakók legendája Teller Ede 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

•
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vÁsúrni vÁRoa raviaó

16.00 A Vásárhelyi Őszi Hetek
2003. megnyitója 17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Hastáncbemutató a Petőfi
Művelődési Központban 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20 Bob
herceg. Magyar film 22.30 Híradó
22.45 Nap kérdése 23.00
MEMENTÓ - Recsk 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.3022.30-ig 93, ÍMhz 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 délutá
ni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM95.4^~Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Eursztráda 21.00 Kis Kata

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariaruvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Pétét Tel.: 0630 30 30 244 és 44 22-44
20.00 Euro-express Dénes Tamással 22.00 Sztársáv
Várkonyi Attilával
K*tfü7„97,S
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: Tehetségkutató Fesztivál. Vendég: Piszmán Antal főszervező 12.00 Hírösszefoglaló
13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 16.00 Női magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
2 1 . 3 0 Barb Wire
- Bosszúálló angyal
Amerikai akciófilm

0
(a Telin tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hűek 19.25
Mese 19.30 Verseny 22.00 Szeged
hírek (ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség: Rómaiak - idegenek
Szent helyei 6.30 Nyitott világ: a kábítószer 7.00 Torna csontritkulás
ellen 7.30 Kőszeghy László püspökre emlékezünk (ism.) 8.00 Makó
VTV híradója (ism.), Kalendárium
8.30 Kimba 9.00 Prímatorna 9.30
Erdészcsillag - erdészeti magazin
10.00 Prímatorna 10.30 Ottó Mobil - autósmagazin 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság
17.00 Sárga csikó, 9. rész 17.30 Az
Európai Unió és a munka világa,
9. rész 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 UN1-JÓ - 4. Az EU története 18.25 Máriás Bach - Vamus

Esz.: Pamela Anderson, Udo
Kiér Témuera Morrison, Victoria Powcll, Xander Berkly
A jövőben, egy polgárháborútól feldúlt országban található Steel Harbor, az utolsó szabad terület. Itt áll egy legendás
csehó: a Hammerhead bár.
Tulajdonosa még híresebb, ő
Barb Wire, a kemény és rámenős fejvadász, akit nem
birtokolhat és nem verhet át
senki. A vonzó idomok igazi
harcost rejtenek, aki jól bánik a fegyverekkel és puszta
kézzel is nagy veszélyt jelent
az ellenfeleire. Barb Wire egy
napon megbízást kap, hogy
egyfontosinformációkkal rendelkező tudóst átjuttasson a
polgárháborús övezetből a szabad zónába. Félelmetes és fura figurák keresztezik útjukat,
ahola tét az életben maradás.
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Szerdán Pestszentlőríncen bajnoki mérkőzés vár a Pick Szegedre

Évzárás Hofban

A BL-nek más a ritmusa

KAJAK-KENU
MUNKATÁRSUNKTÓL

KÉZILABDA

Már régóta hagyomány, hogy a
Démász-Szegedi VE kajakosai és
kenusai a németországi Hofban
zárják a versenyidényt. Az idei
viadalra a hazaiak és a magyarok
mellett még négy ország (Svájc,
Ausztria, Csehország, Szlovákia)
összesen hatvan egyesületéből
érkeztek sportolók.
A Démász-Szegedi VE eredményei (a versenytáv 200 m),
11 évesek, KI: 1. Kopasz Máté.
K2: 1. Ágoston Gábor, Kopasz.
K4 mix: 1. Kopasz, Jani Lilla, Fekete Fanni, Jani Attila.
12 évesek, KI, A futam: 1.
Császár Gergely, B futam: 1.
Kiss Tibor. K2: 2. Ágoston, Kiss.
K4: 1. Farkas Balázs, Ágoston
G., Császár, Kopasz.

A görög Veriasz Szegeden bebizonyította, hogy a Bajnokok
Ligájában nincs könnyű mérkőzés. A Pick-játékosoknak tíz
perc alatt rá kellett ébredniük
arra, hogy más ritmusban kell
játszaniuk, mint a bajnokságban. Szerencsére erre még időben rájöttek a Tisza-parti kézilabdások.
Doros Ákos, a Veriasz exszegedi
kézilahdása a mérkőzés után elárulta, csapata arra készült, hogy
meglepi a Picket. Szerencsére Kovács Péter, a szegediek mestere
hamar felismerte, rendezni kell a
már-már szétzilált sorokat. A tizenegyedik percben kikért idő elérte a hatását, mert ettől kezdve
már hatékonyabban működött a
Pick Szeged gépezete. A Mezei által vezérelt védelem egyre inkább
összehangoltan mozgott. A hazai
támadásokban pedig több ésszerűséget, tudatosságot fedezhettünk fel.
- Nekem erről a mérkőzésről
az a mondás jut az eszembe,
hogy egy lánc olyan erős, mint a
leggyengébb szeme. Ez a mi csapatunkra lefordítva azt jelenti,
hogy a védekezés és a támadás
összhangja adja meg egy klub
erősségét. Abban tévedtem, hogy
a mérkőzés előtt azt hittem, ha
jól megszervezzük a görög támadások megállítását, akkor majdcsak lövünk annyi gólt, hogy
nyugodtan játszhassunk. Erre a
védekezés volt az, ami a várakozásnál egy kicsit gyengébbre sikerült - árulta el a szegedi tréner.
Ami azt illeti, átlövő létérc a
beállós poszton is kitűnően mozgó Atavin, különösen a találkozó

Holnap edzőmérkőzés a Szolnokkal

Berta emberhátrányban két fontos gólt szerzett.
elején, rendre megkavarta a hazai védelmet, s lövőhelyzetbe
hozta a görögök huszonhárom
éves tehetségét, Szanikiszt, aki
már a második percben megkezdte a gólgyártást, s huszonhárom perccel később már az ötödik (!) találatát jegyezte. Azt hiszem, belőle érdemes lesz felkészülni, nehogy a november huszonkettediki
visszavágón
megint megszórja a Tisza-parti
csapatot. Azért nem szabad egyértelműen elmarasztalni a hazai
védekezést, hiszen a második félidőben Mezei és Ilyés nem sok
esélyt adott az orosz sztároknak,
Thcskinnak és Atavinnak, valamint a volt világválogatott Eles-

Fotó: Karnok Csaba

nek a kitűnően védő Puljezevics
kapujának bevételére. Ezen a
mérkőzésen Kovács Péter edző
elsősorban az idősebb játékosokra számíthatott, hiszen a felsoroltakon kívül Matics, Berta dicsérhető maradéktalanul. Oláh
pedig azzal tűnt ki, hogy nagyon
magabiztosan értékesítette a
büntetőket. Nem kell annál
őszintébb önkritika, mint ahogyan Habuczki az öltözőben
megszólalt: „Bocs, srácok!" Sajnos Laluskát sem ok nélkül ostorozta mestere.
Az elmúlt szombati Veriasz elleni, valamint a hétvégi Sandefjord Bajnokok Ligája forduló között szerdán Pestszentlőríncen

bajnoki mérkőzést játszik a Pick
Szeged.
- Ha én lennék az Elektromos
edzője, akkor nekiugrasztanám a
Picknek a csapatomat, ugyanis egy
olyan éles mérkőzés után, mint
amilyet mi játszottunk, kézilabdásaim egészen biztosan nem lesznek igazán koncentráltak. Mellé
még a bajnokság legjobb formájában lévő játékosára, Eklemovicsra
külön őrzőt állítanék. Én mindenestre erre akarom felkészíteni a
csapatot. Ennek ellenére érzem,
hogy nagyon nehéz hatvan perc elé
nézünk - mondta Kovács Péter
edző a szerdán 18 órakor Pestszenlőrincen kezdődő találkozóról.
SÜLI JÓZSEF

Őrzi negyedik helyét a Liss-HNKC
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenhárom gólos, fantasztikus
esztergomi
győzelmével
a
Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata megerősítette a tabellán elfoglalt 4. helyét. Hidni kell,
hogy az új bajnoki kiírás szerint
az első négy gárda vesz részt a fel-

13 évesek, K2, A futam: 2.
Tóth Milán, Maróthi Tamás, B
futam: 2. Farkas B., Huszár Andor. C l : 1. Kiss István. KI: 3.
Maróthi.
15-16 évesek, K4: 7. Császár,
Maróthi, Bodor Attila, Huszár.
C l : 4. Kiss Gergő, 5. Kristóf Ervin. C l (4x200 m): 3. Kiss I.,
Kiss G., Kristóf, Kovács Ádám.
Felnőttek, KI: 1. Pusztay István. K2: 1. Vasas Tamás, Pusztay, 3. Sík Márton, Almási Gergely. K4: 1. Vasas, Csamangó Attila, Almási, Pusztay, 3. Kajner
Gyula, Sík, Gyökös Lajos, Németh Iván. 4x200 m: 3. Kajner,
Gyökös, Németh, Janics Sztyepán.
Masters, K4 mix: 2. Császár
Ferenc, Demeter Iván, Kopasz,
Anna Linzer (osztrák).
A szegedieket Czeglédi Gábor, Kopasz Péter,
Demeter
Iván és Kerek Csaba készítette
fel.

ső házi rájátszásban. S előnye
már három pontra nőtt az őt üldöző Váccal szemben, igaz, a Pest
megyeiek egy találkozóval kevesebbet játszottak. A vásárhelyiek
következő ellenfele a listavezető
és címvédő Dunaferr SE lesz, melyet szombaton 18 órától látnak
vendégül a Hódtói Sportcsarnok-

ban. Az Esztergomban lejátszott
derbit megtekintette az újvárosiak mestere, Kiss Szilárd is akadt bőven jegyzetelni valója...
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Dunaferr SE
8 7 - 1 241-180 14
8 7 - 1 236-205 14
2. Győr
8 6 - 2 236-188 12
3. FTC

4. Liss-HNKC
5. Vác
6. Hypo NO
7. Cornexí-Alcoa
8. Esztergom
9. Vasas
10. Debrecen
11. Kőbánya-Spartacus
12. Békéscsaba

8
7
7
8
8
7
8
7
8

4
3
3
3
3
3
2
2
-

2
1
1
1
1

Az újság KÖNYVE
A régmúltból már jól ismert és közkedvelt
kalendárium megjelenik 2003 decemberében.
Példányszám: 47 000 db

1 ÉVRE SZÓLÓ HATÉKONY
REKLÁMFELÜLET
KEDVEZŐ ÁRON!
A kalendáriumot Csongrád megye összes
előfizetője személyre szólóan kapja meg.

INFORMÁCIÓ:
62/567-845,06-30/505-3333,
06-30/341-7469,62/567-810
Anyagleadási

határidő.

október 17., péntek

Minden, amire E G Y

L f p N

keresetül szüksége

leket!

2 210-202
3 174-171
4 193- 195
5 221-228
5 214-221
4 157- 178
5 199-220
4 161-202
7 178- 230

10
7
6
6
6
6
5
5
1

Meccsdömping előtt
a Szeviép-Szeged
K0SARLABDA
A hét végén megkezdődik a női
első osztályú kosárlabda-bajnokság. A Szeviép-Szeged két
fronton is harcol majd: az A
csoport mellett az Európa-kupában szerepelnek a Tisza-partiak.
A kosárlabdabarátok örülhetnek.
Örülhetnek, mert a hét végétől a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos
női együttese számára beindul a
nagyüzem. A Tisza-parti gárda a
az első osztályú bajnokság mellett az Európa-kupában is szerepel.
Újhelyi Gábor együttese augusztusban kezdte el a felkészülést. A kezdeti időszakban az
erőnléti edzéseken volt a fő
hangsúly, majd szeptembertől
már a labdás gyakorlatok kerültek előtérbe. A Szeviép két nemzetközi tornán szerepelt, s mindkettőn ezüstérmet
szerzett.
Több edzőmeccset is vívtak a
szegediek, amelyek közül négyet
megnyertek, s csak egyet veszítettek el.
Ezt a vereséget éppen a holnapi ellenféltől szenvedték el, a
Szolnok verte meg őket. A Szeviép akár főpróbának is tekintheti a holnap 17.30-kor kezdődő összecsapást (a nézők ingyen tekinthetik meg a mecscset). A sérültek közül Kajdacsi
Judit már nagy valószínűséggel
pályára léphet, a válogatott
center lába a pihenésnek köszönhetően rendbe jött. Russai
Petra bokája is szépen gyógyul,
azonban az újonan igazolt center még kihagyja a Szolnok elleni összecsapást, hiszen vasárnap, a BEAC elleni első bajnoki
mérkőzésen sokkal nagyobb
szükség lesz rá. Pungor Krisztina is kidőlt néhány hétre a sor-

ból, a fiatal irányító a pénteki
edzésen törte el az ujját. A többiek sérülés nélkül megúszták
a Szpartak Szabadka elleni
edzőmeccset, amelyen remekül
muzsikált a Tisza-parti együttes, többször is tapsra ragadtatta a nézőket.
Kemény sorozat elé néznek a
játékosok, hiszen meccsdömping következik, szombat, szerda
ritmusban játszanak majd az elkövetkező időszakban.
A Szeviép-Szeged bajnoki és
nemzetközi kupa (Európa-kupa)
sorsolása, október 19. (vasárnap), 18 óra: BEAC-Szeviép.
Okt. 22. (szerda), 18: Szeviép-Marburg (német). Okt. 25.
(szombat),
18: Szeviép-BSE.
Okt. 30. (csütörtök), 20.30: Sibenik (horvát)-Szeviép. November
2. (vasárnap), 18: Szolnok-Szeviép. Nov. 5. (szerda), 18: Szeviép-Kassa (szlovák). Nov. 9. (vasárnap), 18: Diósgyőr-Szeviép.
Nov. 13. (csütörtök), 20.30: Marburg-Szeviép. Nov. 16. (vasárnap),
18:
Szeviép-Euroleasing-Orsi Sopron. Nov. 19. (szerda), 18: Szeviép-Sibenik. Nov.
23.
(vasárnap),
18:
MiZo-PVSK-Szeviép. Nov.
21.
(csütörtök), 18: Kassa-Szeviép.
Nov. 30. (vasárnap), 18: Szeviép-ZTE. December 7. (vasárnap), 18: Röhnisch-Foton Sopron-Szeviép. Dec. 13. (szombat),
18: Szeviép-Szekszárd. Dec. 20.
(szombat), 18: Szeviép-BEAC.
Január 1. (szerda), 18: BSE-Szeviép. lan. 10. (szombat), 18: Szeviép-Szolnok. )an. 17. (szombat), 18: Szeviép-Diósgyőr. Jan.
24. (szombat),
18: Euroleasing-Orsi Sopron-Szeviép. Február 1. (vasárnap), 18: Szeviép-MiZo-PVSK. Febr. 7. (szombat), 16: ZTE-Szeviép. Febr. 14.
(szombat),
18: Szeviép-Röhnisch-Foton Sopron. Febr. 21.
(szombat), 18: Szekszárd-Szeviép.
SÜLI RÓBERT

Megvan az első!
RÖPLABDA
SZEGEDI DRE-MAV ELŐRE
3:2 ( 2 0 , 1 7 , - 2 1 , - 1 6 , 1 2 )
NB l - e s női röplabdamérkőzés. Szeged,
100 néző. Vezette: Kovács G., Csikós.
Szegedi DRE: Varga, Székelyhídi, Kiss,
SZÉL, Kádár Németh, Bakacsi. Csere:
Baksa (liberó), Lazányi. Hajdú, Duba, Lányi. Edző: Nusser Elemér.

A három vesztes találkozó után a
szinte teljesen átalakult Szegedi
DRE arra készült, hogy megszerzi
első győzelmét. Az első két szettben úgy tűnt, ez simán meglesz.

Ekkor hibátlant produkáltak Vargáék, jók voltak a nyitásfogadások
és az akciókat is pontosan fejezték
be. Ezt követően azonban visszaköszönt az előző mérkőzések rapszodikus teljesítménye, hiba hibát
követett. Nusser Elemér edző cserékkel igyekezett frissíteni együttesét, pihentette a kulcsembereket, de a fehérváriak egyenb'tését
nem tudta megakadályozni. A
végjátékban a Szél vezérelte
SZDRE akarata érvényesült.
Nusser Elemér: - Remélem,
ez a győzelem megszünteti, feloldja a görcsöt a lányokban.
I.P.
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Folytatta
a Bertók
A férfi vízilabda OB I/B-ben
a Bertók SC folytatta győzelmi szériáját, a HVSC-Vakesz
viszont vereséget
szenvedett.
MUNKATÁRSUNKTÓL
BÁNKI-BERTÓK SC SZENTES
4 - 7 (0-1, 2-3, 2 - 1 , 0 - 2 )
OB l / B - s férfi vízilabda-mérkőzés. Budapest, Hajós Alfréd uszoda, 100 néző. Vezette: Kiszelly, Bors.
Bertók SC: GÁL - Zentai, Melkhun 2 ,
Matajsz G„ dr. Bertók, OROSZ 2, Piti 1.
Csere: Szabó Roland. BERTÓK ZS. 2, Czirok, Tímár, Deák. Megbízott edző: dr.
Bertók Gyula.
Gól - emberelőnyből: 2 / 1 , ill. 4 / 3 .

Akárcsak a legutóbbi fordulóban a BVSC ifjúsági együttese
ellen, a Bánkival szemben is
magabiztos
teljesítményt
nyújtott a jó formában pólózó
szentesi alakulat. Végig kézben tartotta a mérkőzést; nem
csak eredményesen támadott,
a fiatal kapus, Gál révén pedig a védekezésben is jeleskedett.
NEPTUN-HVSC-VAKESZ PÓLÓSULI
8 - 5 (2-0, 2 - 2 , 1 - 2 , 3 - 1 )
0 B l / B - s férfi vízilabda-mérkőzés. Budapest, Szőnyi úti uszoda, 100 néző. Vezette: Bátori, Horváth Cs.
HVSC-Vakesz: Szegi Z. - Szegi D„ Horváth Á. 2, Herczeg, Vékony 2, Kerekes,
Varga Á. 1. Csere: Avar, Benyhe Kis, Donauer, Király, Horváth G., Ferenczi, Törökgyörgy. Edző: Kasza Attila.

Az esélytelenebb vásárhelyi
együttes az első három negyedben okos, taktikus, fegyelmezett játékot produkálva kiválóan tartotta magát, ekkor
még a pontszerzésben is reménykedhettek Vékonyék. A
hajrá azonban jobban sikerült
a fővárosiaknak, így meghiúsult az idegenbeli bravúr.

Görög, német és holland csapat lesz Vargáék ellenfele a LEN-kupában

Beton-esélyek Szegeden
VÍZILABDA
Rómában vasárnap késő délután eldőlt, a férfi vízilabda
LEN-kupa csoportselejtezőjének egyik helyszíne az újszegedi
sportuszoda lesz. A tizenhat közé jutásért október 24-e és 26-a
között szállnak medencébe a
csapatok. A rendező Beton
együttesére görög, német és holland vetélytárs vár.
Két hét eltéréssel egy év után újra
nemzetközi kupamezőny teszi
tiszteletét az újszegedi sportuszodában. Akkor is, most is a
férfi LEN-kupa csoportmérkőzéseinek egyik helyszíne Szeged.
2002-ben Molnár Péterek a német Cannstatt gárdájánál még
jobbnak bizonyultak, viszont a
horvát Rijeka és az olasz Florentia is nagy falatnak bizonyult, így
elmaradt a továbbjutás.
Ezúttal sokkal kegyesebb volt
Fortuna a szegediekhez, az előző
évinél könnyebben legyőzhető
triót sorsolt az útjukba.
- Célunk a továbbjutást jelentő
első két hely valamelyikének a
megszerzése - jelentette ki Horváth Viktor edző. - Amennyiben
ez sikerülne, akkor a tizenhat között folytathatnánk az egyenes
kiesési rendszerben. A kvartett
legerősebb gárdájának a görög
Hania tűnik. A hellének a legutóbbi bajnokságban az ötödik
helyen végeztek, de a nyáron jelentősen megerősödtek. Új az
edzőjük, az egyik hátvédjük
amerikai,
irányítójuk
pedig
orosz, de a görög válogatottból is
ismerős lehet egy-két arc. Már
beszéltem a Vasas trénerével, Kásás Zoltánnal, aki többek között

A Ferencváros visszavonta óvását

Megegyeztek a felek
BUDAPEST (MTI)

A Ferencváros vízilabda-szakosztályának vezetése - éppen a
szövetség versenybíró-bizottsága által múlt hétfőn szabott
egyhetes határidő lejártakor visszavonta a Nyéki
Balázs
szereplésével kapcsolatban tett
óvását.
A klub azzal indokolta a döntését, hogy a felek időközben megegyezésre jutottak az ügyben.
A Jégcsillag-FTC az október

2-án lejátszott BVSC elleni,
7-6-os vereséggel zárult bajnoki után óvott, mert megítélése szerint a pályafutását a riválisnál folytató Nyéki jogtalanul, élő megállapodást felrúgva szerződött el, és játszott
volt csapata ellen. Az átlövő
viszont a szövetségtől kapott
játékengedélyére és az FTC
vele szemben fennálló tartozására hivatkozva úgy vélte, szabályosan lett a vasutascsapat
tagja.

A kőkemény hátvédnek nem tört el a lába

Czifrák Dabason
már játszani akar
Megnyugodhatnak az FC Szeged labdarúgócsapatának szurkolói, a gárda balhátvédjének,
Czifrák András sérülése nem
annyira súlyos, mint ahogy azt
várni lehetett.
A vasárnapi FC Szeged-Hévíz
NB I/B-s labdarúgó-mérkőzés
második
félidejének elején
ijesztő jelenet játszódott le a hazai együttes 16-osának előterében. A kék-fehér-feketék kőkemény bal oldali védője, Czifrák
és a Hévíz támadója, Horváth
összerúgott. Mind a ketten a földön maradtak, de már akkor lehetett látni, hogy a szegedi védő
húzta a rövidebbet. Mivel a földön maradt, begördült a mentő
a játéktérre, több percen keresztül folyt az ápolás. Báli már a
partvonalon állt bevetésre, amikor a védő jelezte, kész a folytatásra. Ez nem tartott sokáig,
mintegy három perc elteltével
kiintett a kispad felé, jöhet a
csere. Ekkor már alig tudott lábra állni, így mégiscsak a mentő-
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ben kötött ki, amely a szegedi új
klinikára szálh'totta.
- Mivel elkezdett lilulni a lábfejem, muszáj volt megröntgenezni - mesélte a hátvéd. - Szerencsére nem történt nagy baj, a
felvételeken tisztán lehetett látni, hogy nem tört el, még csak
nem is repedt el a szárkapocscsontom, a mellette lévő izom
zúzódott erősen. Az orvos mondjuk azzal „biztatott", hogy úgy
számoljak, két-három hetes kihagyás vár rám. Annál azért keményebb fából faragtak, hogy egy
ilyen sérülés miatt ennyi időre
kidőljek a sorból. Most fáslit hordok, meg borogatom, úgy számolok, hogy szerdán vagy csütörtökön már együtt készülök a fiúkkal. Mindenképpen pályára szeretnék lépni vasárnap Dabason.
Sérülés miatt még életemben
nem hagytam ki találkozót.
Most sem akarok! Ha egy kicsit
fáj, az engem egyáltalán nem érdekel, legalább érzem, hogy van
lábam.
SZ. L.

Egy éve nem sikerült a Várhegyi (világos sapkában) és Barát (jobbról) nevével is fémjelzett Szegednek
a továbbjutás a LEN-kupában. Most jobbak az esélyei.
Fotó: Karnok Csaba
a szintén görög Olimpiakosz Pireusszal BL-t nyert, nos szerinte,
a Hania tekinthető a csoportunk
favoritjának. A német Duisburg
hazája pontvadászatát a második
helyen zárta, ebből is kitűnik,
nem lehetnek gyengék. Napokon
belül felveszem a Würzburg játékos-edzőjével, Csányi Lászlóval a
kapcsolatot, bízom benne, hogy
ellát néhány hasznos tanáccsal.
A holland Polar Bears együtteséről semmit sem tudok, de ismerve a holland vízilabda jelenlegi
erejét, annyira talán nem kell
tartanunk tőlük. A sorsolásunk
lényegesen kedvezőbb, mint egy
éve, más kérdés, hogy mi is erősebbek voltunk az elmúlt esztendőben. Ezzel együtt tovább szeretnénk jutni; most úgy látom,

hogy a Duisburg elleni mecscsünk lesz a számunkra sorsdöntő összecsapás.
A szegedieket nem érte váratlanul, hogy rendezhetnek LEN-kupa csoportmeccseket.
- Szeptember közepén kiváló
házigazdának bizonyultunk a
Szeged Beton-kupa nemzetközi
tornán, amellyel párhuzamosan a játékvezetők is nálunk
tettek nemzetközi bírói vizsgát
- magyarázta Juhász György, a
Szegedi VE szakosztály-igazgatója. - Szerencsénkre az eseményeken jelen volt Bertie
Muscat, a LEN máltai származású főtitkára. Mivel mindennel elégedett volt, még ő bátorított bennünket, nyugodtan
pályázzunk a LEN-kupa cso-

portmeccseinek
rendezésére,
jók az esélyeink. Most már elmondhatjuk, jó jósnak bizonyult. Nagy megtiszteltetés ez
számunkra és a városnak egyaránt. Ahogy számolgattunk, a
rendezés körülbelül másfél
millió forintba kerül, amit az
önkormányzattal közösen áll
majd klubunk.
A LEN-kupa szegedi csoportmérkőzéseinek programja. Október 24. (péntek): Hania-Duisburg, 17; Szeged Beton VE-Polar
Bears, 18.45. Október 25.
(szombat): Hania-Szeged Beton
VE, 17; Duisburg-Polar Bears,
18.45. Október 26. (vasárnap):
Hania-Polar Bears, 9.30; Szeged
Beton VE-Duisburg, 11.15.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Meglepetés és papírforma
LABDARUGAS
Véget értek a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők, melynek
a tétje a portugáliai kontinensviadalon való részvétel kiharcolása volt. A csoportok végeredményeit böngészve akadnak meglepő és papírforma helyezések egyaránt. Az első helyezettek egyenes ágon jutották
ki az Eb-re, míg a másodikok
pótselejtezőn vehetnek részt ma sorsoltak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredmények:
1. csoport: Franciaország-Izrael
3-0 (3-0), Ciprus-Szlovénia 2-2
(0-2). Végeredmény: 1. Franciaország 24, 2. Szlovénia 14, 3. Izrael 9, 4. Ciprus 8, 5. Málta 1
ponttal.
2. csoport: Norvégia-Luxemburg 1-0 (1-0), Bosznia-Hercegovina-Dánia l - l (l-l). Végeredmény: 1. Dánia 15, 2. Norvégia

14, 3. Románia 14, 4. Bosznia-Hercegovina 13, 5. Luxemburg 0 ponttal.
3. csoport: Hollandia-Moldova
5-0 (1-0), Ausztria-Csehország
2-3 (0-1). Végeredmény: 1.
Csehország 22, 2. Hollandia 19,
3. Ausztria 9,4. Moldova 6, 5. Fehéroroszország 3 ponttal.
4. csoport: Magyarország-Lengyelország 1-2 (0-1), Svédország-Lettország 0-1 (0-1). Végeredmény: 1. Svédország 17, 2.
Lettország 16, 3. Lengyelország
13, 4. Magyarország 11, 5. San
Marino 0 ponttal.
5. csoport: Skócia-Litvánia 1-0
(0-0), Németország-Izland 3-0
(1-0). Végeredmény: 1. Németország 18, 2. Skócia 14, 3. Izland
13, 4. Litvánia 10, 5. Feröer-szigetek 1 ponttal.
6.
csoport:
GörögországÉszak-Írország 1-0 (0-0), Örményország-Spanyolország 0-4
(0-1). Végeredmény: 1. Görögország 18, 2. Spanyolország 17, 3.
Ukrajna 10, 4. Örményország 7,
5. Észak-Írország 3 ponttal.
7. csoport: Liechtenstein-Szlo-

vákía 0 - 2 (0-1), Törökország-Anglia 0-0. Végeredmény:
1. Anglia 20, 2. Törökország 19,
3. Szlovákia 10, 4. Macedónia 6,
5. Liechtenstein 1 ponttal.
8. csoport: Horvátorszá^-Bulgária 1-0 (0-0), Belgium-Észtország 2-0 (1-0). Végeredmény: 1.
Bulgária 17, 2. Horvátország 16,
3. Belgium 16, 4. Észtország 8, 5.
Andorra 0 ponttal.
9. csoport: Wales-Szerbia-Montenegró 2-3 (l-l), Olaszország-Azerbajdzsán 4-0 (2-0).
Végeredmény: 1. Olaszország 17,
Wales 13, 3. Szerbia-Montenegró
12, 4. Finnország 10, 5. Azerbajdzsán 4. ponttal.
10. csoport: Svájc-Írország 2-0
(1-0), Oroszország-Grúzia 3-1
(2-1). Végeredmény: 1. Svájc 15,
2. Oroszország 14, 3. Írország
11, 4. Albánia 8, 5. Grúzia 7
ponttal.
A pótselejtezők párosítása
(november 15-16. és 18-19.):
Lettország-Törökország,
Skócia-Hollandia, SpanyolországNorvégia, Horvátország-Szlovénia, Oroszország-Wales.

Demján Sándor lemondott
A Magyar Labdarúgó Liga tanácsának ülésén Demján Sándor elnök benyújtotta lemondását, amit tudomásul vettek a
jelenlévők. Ezt követően Szieben László igazgató is bejelentette lemondási szándékát, ám
ezt egyhangúan visszautasította a testület.
BUDAPEST (MTI)

„Az MLL-ben betöltött tisztségemről a mai nappal lemondok! Sajnálom, hogy nem tudtam a magyar labdarúgást saját
elvárásaimnak megfelelően ses
gíteni. Olyan ligaelnökre van
szükség, aki több időt és ener-

giát tud fordítani programja
megvalósítására.
Remélem,
hogy a labdarúgást szerető emberek és szakemberek segítségével a jövőben sikerül eredményt elérni" - írta a távozó
elnök, Demján Sándor lemondó nyilatkozatában.
Az elnökség Tarsoly Csabát,
a Ligatanács elnökét a rendkívüli
közgyűlés
időpontjáig
megbízta az Magyar Labdarúgó
Liga elnöki teendők ideiglenes
ellátásával.
Demján Sándor 2000. március 27-től volt elnöke a Hivatá; sos T^bdatúgp Alszövetségnek,
amej^hék néy^' 2Ő01. március
"29-e óta Magyar Labdarúgó Li-

ga. Szieben László tavaly november 7-én a lemondott Muszbek Mihályt váltotta.
Az MLL elnökségi ülésén
ezenkívül több fontos kérdésről tárgyaltak. Az egyik napirendi pontként az elnökség
tagjai áttekintették a magyar
labdarúgás gazdasági hátterének és alapjainak kérdését. Ennek kapcsán javaslatot tettek a
sportszervezeteknél foglalkoztatottak alapbér jellegű kiadásainak 50 százalékos csökkentésére. A tervezet szerint a
csökkentett bérjellegű kifizetéseket egyharmad alapbér, kétharmad „mozgó bér" arányban
határoznák meg.

REFLEKTOR
POLGÁR BRAVÚRJA
Polgár Judit világossal legyőzte
az orosz Anatohj Karpovot a
hollandiai Hoogevenben zajló
sakk szupertorna első
fordulójában.
LOVAGLÁS ÚJSZENTIVÁNON
Újszentivánon rangos
díjugratóversenyt rendeztek.
Végeredmény, Bla, kezdő lovak:
1. Pelle, 2. B & H Cameron, 3.
Aranyági Fáklya; B1 b kezdő
lovasok: 1. Biharvári Attila (B &
H Lovasklub, Szeged), 2. Vass
Kinga (Aranyági Ménes,
Vásárhelyi), 3. Németh Judit
(Perényi Pihenőpark, Deszk); B2
ifjúsági bajnokság. 1. Kovács
Kaarlo (Morris LK, Balástya), 2.
Réti Dávid (Equitánia LC,
Szeged), 3. Várszegi Zsóba
(Aranyági Ménes); B3: 1. Kovács
Henri (Morris LK), 2. Hegyi Zsolt
(Hódmezővásárhelyi LK), 3.
Panca C. Teodor (B&H
Lovasklub); felnőtt csapat: 1. B &
H Lovasklub, Szeged (Panca C.
Teodor, Zajzon András, Szabó
Ildikó), 2. Szeged (Réti Dávid,
Nagy József), 3. Aranyági Ménes
(Törökné Kezes Gabriella,
Czurkó Szilárd); ifjúsági csapat:
1. Morris LK, Balástya (Kovács
Kaarlo, Kovács Henri), 2. Szeged
(Lukács Loránd, Réti Dávid).
TÚL A NEGYEDIK HÉTEN
Már a negyedik hét küzdelmein is
túl vannak a hódmezővásárhelyi
amatör kispályás labdarúgóliga
csapatai. A csoportok állása, A
liga: 1. Kutasi úti Tüzép 16
pont/8 meccs, 2. Silstar 13/6,3.
Western Pizzéria 10/6 (26-16), 4.
Keramitáha 10/6 (24-14), 5. Csaó
FC A 7/6 (15-15), 6. Boby
Security 7/7 (17-32), 7. Kék
Tulipán 6/5, 8. Garbó FC 5/6,9.
T + M Sport Fitness 4/6. B liga: 1.
Hangulat Söröző 16/7 (25-15), 2.
LesVigas 16/7 (28-21), 3.
Fém-Vili 13/8,4. Viktória 12/7, 5.
Boby FC 11/7,6. Lancast FC
10/7,7. Székkutas és Vidéke
Takarék 9/7, 8. Bercsényi FC 4/7,
9. Penna Club 1/7.
TÁNCTOBORZÓ
A Szeged TSK táncszakosztálya
toborzót Jiirdet minden
korosztály számára. A legkisebbek
kedden és csütörtökön 17.30 és
18.30 között, az ifjúságiak és a
felnőttek szombaton 9.30-tól a
szegedi Százszorszép
gyermekTiázban jelentkezhetnek.
KETTŐS GYŐZELEM
A labdarúgó NB II-NB III-as
utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban a
Hódmezővásárhelyi FC mindkét
korosztálya legyőzte a
Kiskunhalast, serdülők:
HFC-Kiskunhalas 5-4 (3-2), a
HFC gólszerzői: Tóth R. (2), Szász
(2), Rácz, edző: Dezső Ferenc.
Ifjúságiak: HFC-Kiskunlialas 2-1
(1-0), a HFC mindkét gólját Tóth
Cs. szerezte, edző: Császár Károly.
A kiemelt korosztályos
bajnokság nyolcadik
fordulójában a HFC a Diósgyőrt
fogadta - nem sok sikerrel. U13:
HFC-Diósgyőr-Miskolci
Sportiskola 0-12 (0-6), U15:
HFC-Diósgyőr-Miskolci
Sportiskola 0-7 (0-2).
SZENTESIEK ÉRMEI
A szentesi Szilver TSE
Gyomaendrődön, a
Rumba-kupán szerepelt. A klub
eredményei, junior I., standard
táncok: 1. Nagy Gergő, Borbás
Julianna, 2. Vida György, Salánki
Zsófia, 3. Szabados Péter, Barna
Lilla. Latin: 1. Szabados, Barna, 3.
Nagy, Borbás. C ifjúsági,
standard: 3. Kósa István, Pap
Szandra. Latin: 5. Kósa, Pap. B
ifjúsági, latin: 4. Borbás Csaba,
Szepesi Anella, 6. Horváth Gyula,
Kálmán Adrienn.
Az egyesület versenyzői Pécsett a
Ritmó-kupán is elindultak. A
junior II. korcsoport standard és
latin-amerikai táncok
kategóriájában is Török László
és Marton EveÜn győzött. A
szentesieket Szatmári-Nagy
Szilvia készítette fel.
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Napos, de hűvös idő

Déli szél a Holt-tengeren étrendje
FARKAS CSABA

MANSFELD (MTI)

Amikor Thakács elolvasta a hírt, mely szerint horgásztúrákat szerveznek a Holt-tengerre - mint írja
a forrás, nyugat-európai keresztény
vállalkozók
árusíthatnak ide horgászengedélyt -, beleborzongott. Micsoda ötlet! Sok és nagy halat rejtő helyeken kísérteni a szerencsét, s mondjuk, vizát fogni
az Ural folyón, óriásharcsát a Pó-torkolatban, teljesen szokványos. Ám hogy olyan helyre menjen
valaki horgászni, ahol garantáltan, ezer százalékban nem fog semmit, hisz nemcsak hal nincs az
adott vízben, hanem egyáltalán semmiféle élőlény, s még fizessen is e horgászatért,
alkalmanként kemény egyszáz dollárokat, ez azért abszurd.
Nem teljesen, de viszonylag. Mint amikor valaki
telket vesz a Holdon. Thakdcs próbálta pozitív oldaláról fölfogni az információt - például: ha valamitől, halpusztulástól egészen biztosan nem kell
tartani, és attól sem, hogy a horgászok túllépik a
mennyiségi korlátozásokat, vagy méreten aluli
semmit raknak el: így egyébként halőrt sem kell
alkalmazni - alapvetően mégis az ügy sötét romantikája varázsolta el. Horgászat a Holt-tengeren... Óriási... Folyamatosan szem előtt tartva,
hogy az ügy a kiemelt ködevészet
kategóriájába
tartozik, Thakács mégis úgy érezte, van valami a
dologban. Kissé hátborzongatónak vélte a jelenetet: a horgász kiválaszt egy jónak látszó helyet tényleg, milyen lehet a Holt-tengeren egy jó helyi
- talán ahol nem ezer, hanem tízezer százalékban
nem fog semmit! -, fölcsalizza a horgot (Mivel1
Talán sós stanglivall), bevet, s várja, várja a kapást, tehát mindezt hátborzongatónak
vélte,

ugyanakkor nem teljesen értelmetlennek.
Szaladgált hátán a hideg, maga elé képzelve a semmiféle
életet még nyomokban sem tartalmazó tóaljzatot,
a kristálytiszta, sűrű vizet - mint amikor sót oldasz föl pohárban -, és a sziklás tóalj fölött mintegy félméternyire lebegő horgot, a várakozást,
amint nap nap után telik el, éjszakára éjszaka jön,
a hétfőre kedd, rá a szerda, s így tovább, és még véletlenségből sem moccantja meg semmi, de semmi a kapásjelzőt, néha-néha ugyan végigsöpör a
kietlen tájon egy-egy sós homokvihar,
alacsonyan
szállnak Qumrán felől a tekercsek,
szárazvillám
pillanatokig tartó márványos, néma
erezettsége
fénylik föl a Ras-el-Hasm fölött - a dörgés csak
hosszú-hosszú percek múlva, elhalón ér ide -, ám
csapadék csöpp sem hullik, s miután megállt a
szél. lecsillapult lassan a masszív
hullámzás,
ugyanolyan vigasztalanul nem moccannak a jelzők, mint előtte. „Pedig vihar után általában megindul a hal" - vélekedett Thakács, „de ha nincs,
hát nincs ". Vélekedését később aztán oda módosította: .Jöhetne azért valami. Legalább egy retúrhalál, biz' isten visszaengedném.
De ezek után
mindent túl fogok cukrozni."
...Ezzelis álmodott éjjel Th., a holt-tengeri horgászattal. A hetedik napon - javában fújt a déh
szél, „na, ilyenkor pláne nem jön semmi", közölte magával Thakács - bebóhntott a botspicc,
nyekkent az orsó, s halkan kerepelve, egyenletesen, komoran adta, adta a zsinórt. Odalenn, a
Holt-tengernek százméteres éjfekete
mélységében vitte, vitte a horgot valami.

Rabolt
gépkocsival
a börtönbe
BRÜSSZEL (MTI)

Rabolt autóval tért vissza börtönébe engedélyezett kimenőjéről
egy belga rab, aki amúgy autórablásokért került a börtönbe.
A Het Laatste Nieuws című
belga lap hétfői száma szerint a
25 éves férfi ráadásul váltott rabolt autókkal ment vissza a börtönbe.
Előbb egy idősebb hölgyet rángatott ki autójából és száguldott
el kocsijával, ám a börtön közelébe érve elunhatta az autót. Megállt, kiszállt, aztán megállított
egy másik autót, vezetőjét revolverrel kiszállásra kényszerítette,
és végül azzal a kocsival tért viszsza börtönébe. A férfi nyolcéves
büntetését tölti többrendbeli autórablásért.

DROGOZOTT A DISZKÓ
ELŐTT
Kábítószerrel való visszaélés
miatt vette őrizetbe a Kiskőrösi
Rendőrkapitányság azt a 20
éves szegedi fiatalembert, aki a
gyanú szerint a hét végén a hajnali órákban Kecelen, a Korona
diszkó előtt Extasy tablettát fogyasztott és marihuánás cigarettát szívott. Ruházatának átvizsgálásakor 55 Extasy tablettát és egy gramm marihuánaszármazékot találtak nála. A fiatalemberre egyébként furcsa
magatartása miatt figyeltek fel
a rendőrök, akik feltételezik,
hogy a szegedi fiatal nemcsak
fogyasztotta, hanem terjesztette is a kábítószert.
HAMIS OKMÁNYOK
A röszkei határátkelőnél egy bolgár állampolgár a nyilvántartásból törölt, hamis útlevelet mutatott fel a határőröknek, egy honfitársát ugyanakkor vízumhamisítás miatt, egy harmadik, bolgár
utast pedig azért irányítottak
vissza a határról, mert útleveléből a francia vízumot mechanikus úton eltávolították.
ÜLLÉSI TOLVAJ
A napokban egy üllési tanyára
hatolt be ismeretlen tettes, aki
élelmiszereket vitt magával 29
ezer forint értékben.

Készttette

Ötszáz éves pöcegödörből, pontosabban ételmaradék-maradványokból próbálják rekonstruálni
Luther Márton étrendjét német
régészek. A sikerhez az ad reményt, hogy a kutatók a Hallétől
nyugatra fekvő Mansfeldben, a
reformátor szüleinek egykori házánál bukkantak félévezredes
emésztőgödörre - közölte hétfőn
a Mitteldeutsche Zeitung című
német lqp. A kutatók már most
biztosak benne, hogy annak idején sügér, fogas és csuka szerepelt Luther étrendjében, de a
szárnyas sem volt ritka étek a
szülői háznál. A régészek tavaly
júliusban akadtak rá a szülői ház
alapjaira.

Holdárulás

Alapvetően száraz levegő alakítja Időjárásunkat, ezért sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott alatt lesz.
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MELBOURNE (MTI)

Örülhetnek az ausztrálok: keddtől végre náluk is lehet Holdat
kapni.
A melbourne-i Lunar Realty
cég fél és négy hektár nagyságú
telkeket - azaz fejenként maxim u m hét hold holdat - kínál
megvételre a Holdon 34-174 euró közötti áron.
A vállalat vezetője, Paul Jackson Dennis Hope amerikai vállalkozótól vásárolta meg a holdingatlanok eladási jogát. Hope
már 1980 óta rendszeresen ad el
ingatlanokat a Holdon, kihasználva az 1967-ben az ENSZ által
elfogadott Világűrszerződésben
található hézagot.
A szerződés megtiltja ugyan államoknak, hogy igényt tartsanak
a Holdra, de magánszemélyekre
vonatkozóan nem
tartalmaz
ilyen tilalmat. Az elmúlt 23 évben 180 országnak már 2 millió
polgára vásárolt telket a Holdon
- emlékeztetett Jackson.
Hogy milyen hosszú a sor a
holdhivatali bejegyeztetéseknél,
arra nem tért ki az AP.

További kilátások
Eleinte marad a napos, száraz, az időszakhoz képest hűvös idő, maid vasárnaptól
délnyugat felől nedvesebb levegő érkezik fölénk. Megnövekszik a felhőzet, és eső,
zápor is kialakulhat. A nappali felmelegedés továbbra sem erősödik.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 160 cm (hőfoka 14,5 C'), Csongrádnál 67 cm,
¡Mindszentnél 124 cnt. A Maros Makónál -73 cm.
A N a p kel: 7.00, nyugszik: I 7.59, Hold kel: 22.05, nyugszik: 9.40.

Grass, a táncos lábú
Nobel-díjas író

ISTEN ÉLTESSE!
HELÉN
A név az ógörög szellem diadalát
érzékelteti. Ugyanis Hellasz (Görögország) az i. e. 325. évtől
kezdve i. u. 300 évig terjedő időben a tudományok és a művészetek fáklyahordozója volt (hellén
kultúra). A név jelentése: fénylő,
világító fáklya. Nálunk inkább
magyaros formájában, Ilonaként
használják. Helén nevű ismerősünket ragyogó, sárga krizantémmal lepjük meg.

A NAP VICCE
NAPOS OLDALRÓL. Kiüti Beáta a Szegedi Tudományegyetem
negyedéves m a t e m a t i k a - i n f o r m a t i k a szakos hallgatója. Nemsokára Olaszországba utazik, h o g y - e g y ösztöndíjnak köszönhetően
- ott gyarapítsa tovább ismereteit. Szabad idejében szeret olvasni,
kedvenc írója Marquez. Nagyon kedveli a kutyákat, főleg a spánielek állnak közel a szívéhez.
Fotó: Karnok Csaba

- Gratulálok a bátorságához! Az
operációt hősiesen tűrte. De akkor miért viselkedett előtte olyan
nyugtalanul? Dulakodott a nővérekkel, káromkodott, kiabált.
- Ne csodálkozzon rajta doktor
úr, hiszen én csak az ablakot jöttem megtisztítani.

Azért kell a penge is!
VÍZSZINTES: 1. Ki az abszolút pap? A válasz első része. 11. Apró.
12. Főzéskor a leves egy része gőzzé válik. 13. Anna idegen alakja.
14. Súlypát. 16. Páratlan egér! 17 Radon jele. 18. íz. 19. Trícium és
antimon jele. 21. Belgrádi királyi palota. 22. Történet gyermekeknek.
23. Eltulajdonít. 25. A szarvasmarha nősténye. 26. Haszonbérbe
vétel (vendéglátóhely). 27. Ilyen pap is van! 28. Francia folyó
(=TARN). 29. Vásároltat. 30. A Száva boszniai mellékfolyója. 3 1
Szőlővessző, régi irodalmi szóval. 32. Néma sah! 34. Azonos betűk.
35. Angol férfinév. 36. Előtag: élet-. 37. Kórházba irányít (orvosilag).
39. Csillagkép.
FÜGGŐLEGES: 1. Erősen óhajt. 2. A szabadban. 3. Ilona egyik becézése. 4. Antik római pénzecske. 5. Közel-keleti ország, fővárosa:
Bejrut. 6. A földre helyez. 7. Rangos, előkelő. 8. Vállalkozási forma.
9. Betondarab! 10. Nihil, semmi. 15. Az a harmadik. 18. Szovjet politikus, diplomata volt (Valerian). 19. Ebből következően. 20. A válasz másik része. 21. Veszélyes mérgeskígyó. 22. Emelkedett hőfokú. 24. Babérrózsa. 25. Mitológiai görög óriások. 27. Venczel ...;
színművésznő. 29. íme, francia szóval. 31. Derék, németül. 32. Bibliai hegy, ¡11. svájci város neve. 33. Hazai. 35. Üres betét! 36. Bizony, röviden. 38. Urán és oxigén. 40. Román gépkocsijelzés.
HÉTFŐI rejtvény megfejtése: Ijedtében a hazug ember

G ü n t e r Grass irodalmi Nobel-díjas n é m e t író táncol a Funny Valentines együttes egyik tagjával a Last Dances című ú j könyve bem u t a t ó j á n az 55. Frankfurti Könyvvásáron. A könyvvásár október
8-án nyílt meg és tegnap zárta kapuit.
MTI Fotó: AP/BemJ
Kammerer

Egészség miatt zárva
MAJNA-FRANKFURT (MTI)

Egészség miatt tartanak zárva
hétfőn a boltok, bankok, hivatalok, tőzsdék Japánban.
Az ok: a szigetországban október 13-át az egészség és a sport

napjává nyilvánították s, hogy
valóban legyen ideje sportolni
mindenkinek,
munkaszüneti
nap lett belőle.
A hivatásos sportolók ugyanakkor nem kaptak munkaszüneti napot.

