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Hatvanból huszonegy elmaradott település Csongrád megyében

TÉMÁINKBÓL
LIGET, LEGELŐ,
GYÜMÖLCSÖS AZ ÁRTÉRBEN
Kitisztítják az ártereket, hogy
gyorsabban vonulhasson le a víz.
A betelepült agresszív növények
helyére őshonos fajokat
telepítenek. Aki az ártéren
gyümölcsöst létesít, támogatást
kap a műveléshez.
3. oldal
KÜZD A HITELESSÉGÉÉRT
Gyurcsány
Ferenc szerint
a maratoni táv
lefutása
nagyobb
küzdelem,
mint a
parlamenti
csatározások.
A gyermek-,
ifjúsági és
sportminiszter folyamatosan
dolgozik, hogy bizonyítsa
hitelességét.
7. oldal

Albérlet
vagy

törlesztörészlet?
Melyiket fizetné?
Ajánlatunk a 1 oldalon/
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HÜTTNER, JANICS, JOOB
A HÓNAP SPORTOLÓJA
A három világbajnoki aranyat
Szegedre hozó trió
holtversenyben elnyerte a hónap
legjobbjának járó címet is.
Hüttner Csaba az ünnepi ebéd
helyett maratont futott.
- 18. oldal
www.delmagyar.hu

Kongatható a vészharang
Két év alatt néggyel nőtt az
elmaradott települések száma
Csongrád megyében. Az itteni
hatvan település közül 1999ben tizenhét, 2001-ben már huszonegy „elmaradott" minősítést kapott.

Tavaly decemberben távolították el a Fürdővizek Szeged Kft.
igazgatói posztjáról Lengyel Józsefet, aki - 2007-ig szóló szerződésére hivatkozva - 91 millió

\

Dobó után
átvilágítanak
A társasházak építése kapcsán
kötött szerződéseket ellenőrzi az
IKV Rt. felügyelőbizottsága. A
nyolc társasház esetében arra kíváncsiak, megelőzte-e pályázat a
szerződéskötést.

forintos kártérítést kér a szegedi
önkormányzattól. További 10
milliós igényt jelentett be azért,
mert a fürdő tulajdonában lévő
Anna Fürdő Üzemeltető Kft. vezetőségéből is távoznia kellett.
Összesen 101 millió forintos
követelésével bírósághoz fordult.
A volt fürdőigazgatót nem értük el, így jogi képviselőjét kérdeztük meg az ügyek állásáról.
Folytatás az 5. oldalon
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Új zaj- és rezgésvédelmi rendeletet fogadott el a szegedi közgyűlés legutóbbi ülésén, amivel hatályon kívül helyezve az 1994-es
helyi szabályozást. A rendelet
vonatkozik minden szolgáltató
tevékenységet folytató üzemi létesítmény, vendéglátóhely működtetőjére, valamint minden,
hangosítással járó alkalmi rendezvényre, szórakoztató, sportvagy reklámcélú programra.
A rendelet a zajos rendezvények, szolgáltató üzemek, szórakoztató helyek közelében élők
számára nehezen megfogható
módon fogalmazza meg a veszélyes mértékű zaj fogalmát, de a
határértékek rendeletben rögzített számonkérésével, illetve az
ellenőrző akusztikai mérések kérésével elérhető a nyugalmat kevésbé zavaró hangoskodás. Nem
csupán akkor minősül veszélyes
mértékűnek a zaj, ha meghaladja
a megengedett zajterhelési határértéket.
Folytatás az 5. oldalon

Csütörtök délután 3 órakor lesz az avatás

Lepel alatt Nagy Imre szobra
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Rákóczi térre hétfő délután érkezett meg a szentendrei
öntőműhelyből Nagy Imre egész
alakos bronzszobra, Lapis András
alkotása, mely az 1956. október
30-i, híres beszéd fölolvasása közben mutatja a forradalom leverése után mártírhalált halt miniszterelnököt. A 2,2 méter magas
alak kabátban és kalapban áll, fölnézve a kezében tartott szövegből.
Nagy Imre szobrának elkészítésére tavasszal írt ki pályázatot
az önkormányzat, amely a Rákóczi tér fölújításáról is döntött. A
téren lebontották a hajdani Lenin-szobrot tartó kőtömböt, fölszedték a töredezett mészkőlapokat, helyükre halványsárga díszburkolat került.
Az új szobrot a tér Török utca
felőli oldalára, a megyeháza bejáratának közelében helyezték el,
alacsony talapzaton. A műalkotást az október 23-i ünnepségen,
csütörtök délután 3 órakor avatják föl.

Az alkotó, Lapis András az utolsó simításokat végezte Nagy Imre bronzszobrán.

Fotó: Karnok Csaba
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Szeged:
tíz decibel
a határ
Január elsejétől jegyzői engedély birtokában lehet zajos tevékenységet folytató üzemet és
vendéglátóhelyet működtetni,
valamint alkalmi rendezvényt
tartani. Ha a tíz decibeles zajküszöböt folyamatos túllépik, a
jegyző ideiglenesen felfüggesztheti a szórakozóhelyet, üzemet.

CSONGRÁD M E G Y E T E L E P Ü L É S E I N E K
fejlettségi szintje

OM-Grafika

Folytatás a 3. oldalon

Lengyel százmillióra
perli a várost
Változatlanul 101 millió forintos kártérítést kér elbocsátásáért Lengyel József volt szegedi
fürdőigazgató, aki fölajánlotta a
peren kívüli megegyezés lehetőségét is az önkormányzatnak.
Lengyel egyik perében novemberben várható ítélet.

•

Szeged az első, Csengele az utolsó azon a listán, mely Csongrád
megye hatvan települését rangsorolja. Térségünkben a társadalmi, a gazdasági, az infrastrukturális - az utak és a szolgáltatások
állapotát is jelző - szempontok
alapján elmaradottnak minősülő
település 2001-ben: Baks, Najtyér, Magyarcsanád, Öttömös,
Csanytelek, Kövegy, Csanádalberti, Üllés, Pusztaszer, Ópusztaszer, Ásotthalom, Királyhegyes,
Forráskút, Balástya, Arpádhalom, Zákányszék, Rúzsa, Nagytőke, Eperjes, Tömörkény, Csengele. E hosszú lista mellett az is
meglepő, hogy az országos átlagnál jobb mutatóval csak Sjpged
és Deszk dicsekedhet. Úgy is fogalmazhatunk, hogy csak e két
település lakossága, vagyis a
Csongrád megyében élőknek csupán négytizede él az országos átlagnál valamivel jobb helyen.
Tizennyolc különböző szempontot ötvöztek a szakemberek,
hogy összehasonlítható legyen
Magyarország településeinek fejlettsége.

írásunk az 5. oldalon
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Schuster fontosnak
tartja a V4 jövőjét
BUDAPEST (MTI)

Mádl Ferenc és Rudolf Schuster
egyaránt fontosnak tartja a Visegrádi Négyek együttműködését az uniós csatlakozást követően is - derült ki a magyar és a
szlovák államfő nyilatkozatából
azt követően, hogy hétfőn Budapesten megbeszélést folytattak.
Rudolf Schuster Mádl Ferenc
meghívására érkezett Magyarországra.
A megbeszélést követően a

szlovák államfő kifejtette: hisz
abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok keretében a státustörvénynyel összefüggő problémák kielégítően rendezhetők. Mádl Ferenc
azt hangsúlyozta: mindkét ország érdekelt lehet abban, hogy
az unió készülő alkotmányának
egyes elemeit újragondolják, újrafogalmazzák.
Rudolf Schuster tegnap délután tárgyalt Medgyessy Péter
kormányfővel és Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével.

Közép-európai olajkonszern a láthatáron /

Esetleges Mol-szerep
VARSÓ (MTI)

Lengyel-magyar miniszteri szintű megbeszélések lesznek novemberben a PKN Orlcn és a
Mol esetleges egyesítéséről mondta egy magas rangú lengyel
kormánytisztviselő, neve elhallgatását kérve. - Az sincs kizárva,
hogy Leszek Miller lengyel miniszterelnök Magyarországra lá-

togat - idézte a hírügynökség a
meg nem nevezett lengyel tisztségviselőt. A részleges privatizálás előtt álló lengyel vállalat iránt
korábban a Mol is érdeklődött. A
PKN Orlen friss elképzelése szerint a lengyel és a magyar olajipari vállalat, valamint az osztrák
OMV és a görög Hcllenic Petroleum közép-európai olajkonszernt hozhatna létre.

George Bush szemrehányása Mahathir Mohamadnak

Ki uralja világunkat?
Gcorgc Bush amerikai elnök
négyszemközt tett szemrehányást hétfőn Bangkokban az
APEC-csúesértekczleten Mahathir Mohamad malajziai kormányfőnek (felvételünkön) az
Iszlám Konferencia Szervezetének tanácskozásán elhangzott
antiszemita kijelentései miatt.
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Az egészségügyi ellátás
rendszeréről szóló törvény
Mind a magyar, mind az uniós,
arra rászoruló állampolgárok
számára ingyenes jogi segítséget biztosít az állam a jövőben
az országgyűlés által elfogadott,
a nép ügyvédje néven ismertté
vált törvény értelmében.
BUDAPEST (MTI)

A jogi segítségnyújtásról szóló
törvény - amelyet 192 igen szavazat, 160 ellenszavazat és 10
tartózkodás mellett fogadott cl a
Ház - meghatározza, hogy milyen vagyoni helyzet „nem zárja
ki" a rászorultság megállapítását: A minimálnyugdíjjal rendelkezők ingyenesen kapják meg a
segítséget, a minimálbért meg
nem haladó jövedelműek költségeit pedig megelőlegezné a rendszer.
A túlmunka szabályozása és az
egészségügyi ellátást végzők köre
változik az országgyűlés által
hétfőn elfogadott, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló, jövő májusban hatályba lépő
törvény alapján. A jogszabályt
194 igen szavazattal, 152 nem
voks és egy tartózkodás mellett
fogadta el a Ház. A törvény 40
órás munkahetet, kötelezően elrendelhető 8 óra túlmunkát és
önként vállalható 12 óra túlmunkát határoz meg. A jogszabály hatályba lépésétől az önként
vállalt túlmunkáért az ügyeleti
díj fölött 50 százalékos pluszpénz jár, a túlórábari végzett idő
beleszámít a nyugdíjalapba.

janak meg értük. A zsidók átvették a legerősebb országok irányítását, ezáltal világhatalommá
váltak." A miniszterelnök, felszólítva a muzulmánokat a palesztinokkal való szolidaritásra,
hozzátette: „Nagyon erősek vagyunk. Nem lehet egyszerűen kiirtani 1,3 milliárd embert."

RÖVIDEN
NÉPESSÉGCSÖKKENÉS
Az idén az első nyolc hónapban
kevesebb házasságot kötöttek,
némileg kevesebb gyermek
született és többen haltak meg,
mint egy évvel korábban, így a
népességcsökkcnés mértéke
meghaladta a 2002.
január-augusztusi értéket közölte a Központi Statisztikai
Hivatal hétfőn.
ALÁÍRTÁK
Aláírták a Postabank
megvételéről szóló szerződést az
osztrák Erstc Bank és az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
vezérigazgatói.
BARÁT TÁMAD
A Fővárosi Munkaügyi
Bíróságon támadta meg hétfőn a
Magyar Rádióból való
elbocsátását Barát )ózscf
újságíró, közölte a rádiós
szerkesztő ügyvédje, Magyar
György.
MIT SZERET CURTIS?
Humoros szituációkban
szeretne feltűnni Tony Curtis a
Magyarországot népszerűsítő
reklámfilmekben, amelyeket a
tervek szerint a hét végén és a
jövő hét elején forgatnak majd hangzott el a magyar
származású amerikai
filmszínész és a Magyar
Turizmus (MT) Rt. közös hétfői
sajtótájékoztatóján Budapesten.

A parlamenti képviselők megemlékeztek az 1956-os forradalom
kezdetének 47. évfordulójáról.

*

LONDON (MTI)

GENF, ZÜRICH, BERN (MTI)

Diana walesi hercegnő állítólag a
párizsi
autószerencsétlenség
előtt 10 hónappal azt írta inasának, hogy szerinte valakj(k) merényletet készít(enek) elő ellene,
úgy, hogy halála autóbalesetnek
látsszék - írta a Daily Mirror az
egykori inas, Paul Burrell készülő
könyvéből idézve A hír felkavarta a brit közvéleményt, amelyet
foglalkoztat a brit részről máig ki
nem vizsgált párizsi katasztrófa.
Piers Morgan, a lap főszerkesztője azt mondta: nincs oka kételkedni abban, hogy a levél valódi.

A jobboldali-populista Svájci
Néppárt került ki a messze legerősebb pártként a vasárnap délben zárult svájci parlamenti választásokból a részeredmények
kivetítése alapján. Erősödtek a
szociáldemokraták és a zöldek is,
a választás nagy vesztesei a centrista, jobbközép pártok. A karizmatikus Christoph Blocher zürichi milliárdos alapította Svájci
Néppárt (SV1) francia rövidítéssel: UDC) a szavazatok 26,6 százalékát söpörte be és 11 -el 56-ra
növelte mandátumainak számát

A PETŐFI CSALÁD SÍRJA
Nem engedélyezi a Petőfi család
sírjának megbontását a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság. A grémium
hétfőn hozta meg határozatát, a
Fővárosi Bíróság tavalyi döntése
nyomán.

MTI Telefotó: Rózsahegyi Tibor

Diana-levél A Svájci Néppárt a legerősebb tömörülés
az inashoz Blocher nevét zengik

BANGKOK (MTI)

Scoff McClellan fehér házi szóvivő elmondta, hogy George Bush
az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcsértekezletén két tanácskozás között
félrevonta a miniszterelnököt, és
közölte vele: téves és gyűlöletkeltő volt az a kijelentése, hogy a
zsidók uralják a világot. „Ez szöges ellentétben áll azzal, amiben
hiszek" - mondta Bush. Az OIC
múlt heti putrajayai tanácskozásának megnyitóján a vendéglátó
országot képviselő Mahathir Mohamad kijelentette: „Az európaiak megöltek 12 millió zsidóból
hatmilliót. Ma azonban a zsidók
irányítják a világot és elérik,
hogy mások harcoljanak és hal-

Jogi segítségbiztosítás,
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a 200-fős Szövetségi Tanácsban,
a parlament alsóházában, amelyben immár a legerősebb párt
lesz, első ízben megelőzve a szociáldemokratákat. Az idegengyűlölő és EU-ellenes párt bejelentette igényét egy újabb miniszteri
posztra a héttagú szövetségi kormányban és meglepetésre közölte, hogy a kormányzati pozíciótól eddig szavakban mindig elzárkózó Blochcrt jelöli a második
miniszteri tisztségre (Sámuel
Schmid védelmi miniszter mellett). A szocdemek 23,3 százalékot szereztek, ami plusz 1 (összesen 52) mandátumot jelent.

PÓTMAGÁNVÁD
Pótmagánvádat nyújtott be a
Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium (GYISM)
Dcutsch Tamás volt
szakminiszter ellen a
stadionbeléptetőkkel
kapcsolatban milliárdos vagyoni
hátrány okozása miatt hétfőn a
bírósághoz. A vád szerint
Deutsch Tamás minisztersége
idején a stadionrekonstrukciós
program beléptető és
informatikai rendszerének
közbeszerzésekor különösen
jelentős, mintegy 1 milliárd
forintos vagyoni Jiátrányt
okozott a tárcának.

Diana Rigg
és a férfiak

Folyamatos izraeli légitámadások Sikeres népszavazás
és korrupciógyanú
Érvényes volt a szombati-vasárnapi romániai népszavazás. A
lakosság az új alkotmány mellett döntött. Lemondott a román kormány korrupciógyanús
ügyekbe keveredett három minisztere.
BUKAREST (MTI)

Palesztinok gyülekeznek az izraeli légierő által lebombázott gázavárosi lakóház égnek meredő romjai előtt, Tbgnap, lapzártáig, három hullámban támadták a terroristák feltételezett állásait és búvóhelyeit a pilóták.

MTI Telefotó/AP/Kevin Frayer

A romániai szavazók 89,59 százaléka mondott igent az alkotmánymódosító törvényre. Ez a
számítás a több mint 15 ezer választási körzet mintegy kilencven százalékának az eredményeit mutatja. Ezekből kiderül, hogy
a vasárnap esti előzetes becslésekhez képest is nagyobb arányú,
azaz 55,15 százalékos volt a részvételi arány a referendumon. A
hétfői részeredmények szerint az
urnáknál megjelentek 89,59 százaléka voksolt igennel, a módosítás ellen foglalt állást a szavazók
8,93 százaléka, ezúttal a voksok

1,48 százaléka bizonyult érvénytelennek.
•

Adrián Nastase kormányfő közölte, hogy elfogadta Hildegard
Carola Puwak, a román kormány európai integrációs ügyekért felelős minisztere, Mircea
Beuran
egészségügyminiszter,
valamint Serban Mihailescu, a
román kormány főtitkárának lemondását. Helyükre Vasile Puscast, lonel Blanculescut és Eugen Bejenariut nevezte ki. Puwak korrupciós botrányba keveredett, a vádak szerint a miniszter-asszony férje a Leonardo da
Vinci elnevezésű EU-programból
összesen 150 ezer eurót kapott
különböző cégei számára. Puwak
azt állította, hogy a pénzek kiutalására még az ő miniszteri kinevezése előtt került sor. Az Európai Unió a korrupciós ügy miatt a közelmúltban saját bizottságot küldött Bukarestbe.

LONDON (MTI)

Diana Rigg színésznő (felvételünkön) a londoni legfelsőbb bíróság épülete előtt a fotóriporterekre mosolyog - a bíróság harmincezer font (tizenegymillió forint) kártérítési összeget ítélt
meg neki. Rigg asszony azért perelt be egyes brit lapokat, mert
azok úgy állították be cikkeikben, mint egy megkeseredett
nőt, aki a brit férfiakat nem sokra tartja...
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Együtt a vízügy és a környezetvédelem

Acél: irtás helyett gondozás
A Tisza határvízi szakaszánál,
Csongrád megyében kezdődik a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése nevű árvízvédelmi koncepció
végrehajtása, pontosan egy év
múlva, jövő ősszel. A hullámtereken elvégzendő munkák során - mint erről a közelmúltban
tartott kormányülésen döntés
született - mindenképpen figyelembe veszik a természetvédelmi szempontokat is.
A Tisza-hullámtéren bizonyos
helyeken úgynevezett nagyvízi
medret kell biztosítani a folyó
számára, hogy az árvizek gyorsabban le tudjanak vonulni. Ennek érdekében a hullámtér
egy-egy sávjában valóban ki kell
termelni a növényzetet. Ez azonban semmiképpen sem jelent erdőirtást, s főleg nem jelenti a természetvédelmi értéket képviselő
erdőállományok eltávolítását mondta lapunknak Szlávik Lajos, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területi vízgazdálkodási főosztályának vezetője. A minisztériumot azért kerestük meg, mert Csongrád megyei természetvédők aggodalmuknak adtak hangot a hullámtéri erdők jövőjével kapcsolatban. Úgy hírlett, az elsősorban
árvízvédekezésre összpontosító
terv „feláldozza" a hullámtéri erdőket a gyorsabb vízlefolyás biztosításáért.
A főosztályvezető elmondta: a
hullámtérben a különféle inváziós, tájidegen - s természetvédelmi szempontból sem kívánatos növényzet elburjánzása okozza a
fő gondot. Nemcsak magát az árvízlevonulást lassítja, de mert a

Hullám
térben
FARKAS CSABA

Csak az értéktelen növényzetet távolítják el a Tisza-hullámtérből.
lelassított áramlás lerakja a lebegő iszapot, fokozatosan fel is tölti
a területet. Ilyen például a gyalogakác, a zöld juhar, a vaddohány. Ezeket az állományokat
valóban ki kell termelni egyes
helyeken. Ugyanakkor természeti értéket jelentő, őshonos, hullámtérre jellemző fafajokból álló
erdőállományokat nem termelnek ki, legföljebb ültetvényeket,
elsősorban nemes nyárasokat,
amelyek egyébként is kevés itteni növény- és állatfaj számára
biztosítanak életteret.
A kitermeléssel azonban nem
fejeződik be a munka, a területet
gondozni kell, ennek híján néhány év alatt újra ellepnék az inváziós növények a hullámteret,
mintha mi sem történt volna. E

gondozás alkalmazkodik a hullámtéri viszonyokhoz. Például
legelővé alakítják a volt gyalogakác-dzsungelek,
ültetvények
helyét ligetszerűen, ritkásan telepített, hullámterekre jellemző,
őshonos fákkal, itt például szürke marhát lehet legeltetni, s az
egykor kiterjedt hullámtéri gyümölcsösöket is fölújíthatják; a
mindezt vállaló gazdák támogatásban részesülnek. Az említett
hasznosítási formákkal a természetvédelmi szervezetek is egyetértenek.
- A még pontosabb egyeztetés
érdekében felkértem hét természetvédelmi civil szervezetet,
melyek tevékenysége a Tiszához
is kötődik. A tervezők megismertetik velük a koncepció rész-

Csongrád megye: hatvanból huszonegy elmaradott település

Kongatható a vészharang
Folytatás az 1. oldalról

A Csongrád megyére vonatkozó fejlettségi mutatókat
a Területi információs füzetek 5. száma adja közre. A
Csongrád Megyei Önkormányzat e kiadványából az
is kiderül, hogy a mi hatvan településünk mutatói
alapján számítható átlagnál csak a két megyei jogú
város, vagyis Szeged és Hódmezővásárhely, továbbá a
megyeszékhely vonzáskörzetéhez tartozó két falu,
Deszk és Újszentiván fejlettebb. Ugyanakkor az itt
abszolút első Szeged az országos rangsorban csak az
51., míg Csengele a 3062. helyet foglalja el. A különböző évek adatsorait összevetve meg az látható: a
rangsorban lefelé csúszik valamennyi Csongrád megyei település. Az okok között a két legfontosabb: a
gazdaság helyi szerkezete rossz, késnek a fejlődést
megalapozó beruházások.
A város és vidéke alkotta hét itteni egység közül a
legmagasabb átlagos fejlettséggel a szegedi, a legalacsonyabbal a mórahalmi rendelkezik. A két szélső pólus között kialakult erősorrend: második a
hódmezővásárhelyi, harmadik a szentesi, negyedik
a makói, ötödik a csongrádi, míg hatodik a kisteleki kistérség. De valamennyiükre igaz, hogy a legfejlettebb a térségközpont, s onnan minél távolabb található a vonzáskörzetbe tartozó település, annál
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rosszabb adatok jellemzik. Az elmaradottság és a
magas munkanélküliség alapján csak kicsit másfajta a térkép, mely megyénkről rajzolható: így 22
település minősül kedvezményezettnek. E szempontból is romlott a helyzet, ugyanis 1999 óta a
kedvezményezett települések száma hárommal,
ezáltal a támogatandó lakosság száma huszonkilencezerről negyvenezer főre nőtt. A kistérségek
közül a makóinak van a legtöbb támogatott települése: elmaradottsága miatt Királyhegyes és Nagyér,
a magas munkanélküliség miatt Ambrózfalva, az
elmaradottság és a munkanélküliség együttes jelentkezése miatt pedig Csanádalberti, Kövegy és
Magyarcsanád. Az arányok alapján mégis a két homokháti kistérség, a mórahalmi (ahol kedvezményezett település Ásotthalom, Öttömös, Zákányszék, Rúzsa), valamint a kisteleki (Baks, Balástya,
Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer miatt) a listavezető. E két terület szerepel a kormány külön rendeletében felsorolt 42 leghátrányosabb helyzetű kistérség között is.
A Csongrád megyei települések állapota miatt
kongatható a vészharang: figyeljenek a politikusok,
és ne késlekedjenek tovább a fejlődést segítő döntések meghozatalával.

Illusztráció: Tésik Attila

leteit, s nyílt tervezési eljárás
keretében, vízügyi és természetvédelmi szempontok együttes
figyelembevételével
születik
végleges döntés arról, hogy hol,
milyen beavatkozásokra kerül
sor a hullámtereken - hívja fel a
figyelmet Szlávik Lajos. A minisztérium a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi
Egyesülethez (Csemete) is eljuttatta a felkérést. Az első, egyeztető megbeszélésre jövő héten
kerül sor. - Közös érdekünk,
hogy Vásárhelyi Pál egykori műve az árvíz- és természetvédelem szempontjainak együttes fi-'
gyelembe vételével kapja meg
végső, korszerű arculatát mondta a főosztályvezető.
F.CS.

Óraállítás
Vasárnap hajnalban megkezdődik a téli időszámítás, ezért az
órák mutatóit hajnali 3 órakor 2
órára kell visszaállítani. A vonatközlekedésben mindez nem okoz
fennakadást - közölte a MAV
hétfőn.

A hír most így igaz: nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - nem
kitermelik az ártéri erdőket, hanem a természetvédelem képviselőivel egyeztetve megvizsgálják, miképp lehet úgy érvényesíteni
az árvízvédelem szempontjait, hogy az élővilág se sérüljön. Azon
viszont nem csodálkozhatunk: természetvédők ennek ellenkezőjétől tartottak; a „természetvédelem" szó leggyakoribb vonzata amióta létezik e fogalom - a „kit érdekel" szószerkezet, továbbá a
„minek". Ez az eset azonban - a hullámtéri erdők és a továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv esete - nem az az eset. Az újabb emberi
beavatkozás nem további tájrombolás lesz, nem élővilág-szegényítés, hanem fordítottja. Nem a természetes vagy természetesedetl erdőállományt termelik ki a hullámtéren, hanem többek
közt a gyalogakácot, ami nemcsak gyalogolni, hanem úszni is
tud, legjobban árvízkor terjed, mikor magja a folyó által mindenhová elkerül. Föllélegezhetnek a füzesek, hazai nyárasok és társaik, amelyek számtalan élőlénynek biztosítanak táplálkozó-, szaporodóhelyet, és melyek nélkül elképzelhetetlen a Tisza. Aki járt
már fönn összeboruló koronájú, alul szinte teljesen szabad - legföljebb szeder borította - galériaerdőben, tudja: az ilyen erdők
nem fogják vissza a levonuló áradást, zavartalanul áramlik köztük a víz, ellentétben a gyalogakácos, miegyebes, kefesűrű
dzsumbujjal, ami szinte duzzasztóként működik. Hovatovább kiderülhet: nincsenek is alapvető érdekellentétek árvíz- és természetvédelem között. Árvizet a természetvédők sem akarnak, ez
egyértelmű, csak azt, hogy az árvízmegelőző munkák ne például
tarvágással járjanak. Remélhető, fölmerül az egyeztető tárgyalásokon a kubikgödrök szerepe is. A kubikgödrök nem akadályozzák az ár levonulását, viszont kitűnő halszaporodó helyek és egyáltalán, vizes élőhelyek. Csak össze kellene kötni őket egymással
és á folyóval, lefolyásukat zsilippel szabályozni, s az évről évre keletkező ivadékmilhárdok szintén évről évre visszajuthatnának a
folyóba; Csongrád megyében a Csemete már el is kezdett ilyen
munkákat, a Közép-Tisza vidékén pedig a WWF Magyarország.
Egy e szellemben megvalósuló, továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv
sok emberöltőnyi emléket állíthat vízügy és természetvédelem
felelősségteljes, mai irányítóinak.

Buszok a szünetben
Az iskolai őszi tanítási szünet,
illetve az október 23-i ünnep
miatt megváltozik a Tisza Volán
Rt. autóbuszjáratainak menetrendje. Október 21-én a munkanapokon, 22-én a hetek utolsó
munkanapján érvényes rend
szerint járnak a buszok. Október 23-25-ig a munkaszüneti
napok menetrendje érvényes.
Október 26-án a hetek első
munka- és tanítási napjára meg-

hirdetett'időpontokban közlekednek a autóbuszok. Az őszi
szünet végéig, október 26-ig
nem indítják az iskolai előadási
napokra kiírt járatokat. Bővebb
fölvilágosítást az autóbusz-állomásokon, a forgalomirányító
helyeken, valamint a Tisza Volán Rt. szegedi közönségkapcsolati
irodájában,
az
62/550-180-as telefonszámon
kérhetnek az érdeklődők.

Eddig közel ezren pályáztak a megyében

Életjáradék a földért cserébe
Szeptember végéig közel ezer
Csongrád megyei idős gazdálkodó döntött úgy, hogy az államnak kívánja eladni földjét.
Öten már életjáradékot is kapnak havonta az államtól, a több i e k pályázatát

most

bírálják

el.
Az év elejétől a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) köt
szerződést azokkal a főleg idős
gazdálkodókkal, akik az államnak akarják eladni termőföldjüket. A vevőként megjelenő állam, valamint a jövőre esedékes
uniós támogatás miatt nő a parcellák értéke. Az idén közel
15-20 százalékkal nőtt a termőföld ára. A területalapú támogatás eddig hektáronként 8-9.ezer
forint volt, jövő májustól ez 35
ezerre növekszik.
- Szeptember végig 964 pályázat érkezett be hozzánk a megyéből - tudtuk meg Nyári Károlytól, az NFA Csongrád megyei irodájának vezetőjétől. A gazdák eddig összesen 2 ezer 203 hektárt
ajánlottak fel az államnak megvételre, és több mint 758 millió
forintot szeretnének kapni érte
cserébe.
Ezt a kezdeményezést azért
hozta létre az állam, hogy az
idős, munkában elfáradt gazdálkodóknak nyugodt öregkort biztosítson. A havonta érkező pénz
kiegészíti a nyugdíjat. A termőföld után csak a hatvan éven felülieknek jár életjáradék. Az ennél fiatalabbak csak készpénzért
ajánlhatják fel az államnak hektáraikat.
Az életjáradék függ a föld ér-

Csongrád megyében eddig mindössze öten kötöttek szerződést az
állammal.

tékétől, illetve a pályázó életkorától. Minél nagyobb aranykorona értékű a föld, minél idősebb a tulajdonosa, annál többet hoz neki havonta a postás.
Például, ha átlagos nagyságú
földdel (1 -3 hektár) rendelkezik
a hetvenéves tulajdonos, és úgy
dönt, hogy eladja az államnak,
élete végéig 20-30 ezer forintot
kap érte havonta.
A kiírás szerint csak egy és
húsz hektár közötti termőfölddel lehet pályázni. A vásárlási
összeg alsó határa 100 ezer, a
felső határa pedig 3 millió forint. A számolási alap mindig a
vásárlási érték duplája, vagyis
hárommillió esetében ez hatmillió. Ha ekkora összegért veszik meg a nagyon jó minőségű
földet és igen idős a gazda, ak-

Fotó: Miskolczi Róbert

kor akár 200 ezret is kaphat havonta. Ez persze nagyon ritka
eset.
Átlagosan egy hektár termőföld ára jelenleg 300 ezer forint.
Ez után havonta közel 17 ezret
fizetnek. Az életjáradék csak
részben és feltételekkel örökölhető. Abban az esetben, ha a
szerződéskötés után egy éven belül meghal a volt tulajdonos, akkor a tárgyév végéig örökölhető
az életjáradék.
Csongrád megyében jelenleg
mindössze öten kapnak életjáradékot a földiuk után. Nyári Károly szerint ez a szám az év végére megsokszorozódhat, ugyanis
novembertől folyamatosan megkötik a szerződéseket a sikeresen
pályázó gazdákkal.
K.T.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A faluház és
szabadidőközpontban ünnepi
megemlékezést tartanak
csütörtök délután 4 órától. Az
1956-os forradalomról,
áldozatairól, illetve
jelentőségéről beszél Bíró Zoltán
irodalomtörténész, egyetemi
tanár.
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Klebelsbergtelepen

Magánpraxis - magánerő Hosszúzöld

Legyen hát a neve: hosszúzöld. Ilyen színt ugyan senki nem találhat a festők palettáján, a legügyesebb mester sem tudná kikeverni, de azért mégis mindennapjaink tartozékává vált. Különösen
azok ismerik ezt a színt, akik gyakorta járják autóikkal a magyar
városok útjait. Eme bizonyos hosszúzöldet közlekedési lámpáink
állítják elő. I'ontosabban azok a sietős sofőrök, akik úgy döntenek, hiába lóg a jelzés farka a sárgába, vagy akár már a pirosba is,
ők még taposhatják a gázpedált, megnyugtatva az anyósülésen
terpeszkedőt - csak átérünk valahogy.
Hát igen, az esetek nagy többségében a még „normálzöldben"
vágtató autó sarkában gurulva megúszható a balesetmentes átkelés, egyetlen lábat, nyakat sem tapos el a kátyúkból sarat fröcskölő kerék. A halálfélelem is inkább csak akkor tör ránk, amikor például Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a nagykörút találkozásánál vidám kamionosok terelik be eme hosszúzöldbe hatalmas
rakományú kocsijaikat. Egyébként pedig: sikítva küzd a fék, vastag káromkodás röppen a szájból, legfeljebb homlokunk koccan a
szélvédő üvegéhez a hosszúzöldes kocsirandevúkon. S az ügy egyéb bosszankodni valók miatt - már el is van felejtve.
Az meg végképp nem jut eszünkbe: a hosszúzöldes vágtatás
helyszínétől nagyon is rövid úton le lehet jutni oda, ahol hosszan
szól a lélekharang. Oda, ahol már soha többé nem fogunk sietni.
Sem lámpánál, sem üzleti tárgyalásra hivatkozva. Ugye tudják:
temetőnek hívják, ahol hosszú kerítés öleli a sírokat.
B. Z.

BALÁSTYA. Mindenszentek cs
halottak napja előtt, október
27-étőI november 2-áig, naponta
8 és 16 óra között ügyeletet
tartanak a temetőben. A
huszohöt évvel ezelőtt,
1978-ban váltott sírhelyek
érvényességi ideje az idén lejár.
KISTELEK. A pusztaszeri
alkotóház festőművészének,
Csonka Jánosnak a
vándorkiállítását nézhetik meg
ma délelőtt fél tfztől a kisteleki
Napsugár Otthon Gondozási
Központ lakói. A művész
1947-ben születet Szegeden, a
Tömörkény gimnáziumban
érettségizett. A kisteleki
születésű Tápai Antal tanította
szobrászatra. Csonka
Budapesten tanult
belsőépítészetet, de festőként
dolgozik mind a mai napig. Főleg
tájképeket fest, és ezekből
láthatnak közel húszat ma az
otthon lakói.
KÜBEKHÁZA. A napokban
adták át az önkormányzati
beruházásban elkészült Kübeck
Klub & Café elnevezésű
internetes kávézót.
Avatóbeszédében Molnár Róbert
polgármester köszönetet
mondott a helybelieknek
segítőkész munkájukért,
amellyel hozzájárultak a falu
fejlődését szolgáló épület
létrehozásában. Újhelyi IstVán
országgyűlési képviselő
példaértékűnek nevezte a
kübekiek kezdeményezését. Az
internetes kávézót Lengyel Antal
plébános szentelte fel. A 2 millió
500 ezer forintos összköltséghez
az önkormányzat egymilliót
nyert a Belügyminisztérium
pályázatán.
PUSZTASZER. Tizenhárom éve
keresik fel kölni vendégek a
községet. Az idén október 19-e
és 25-c között látják őket
vendégül az alkotóházban. A
németek kíváncsiak a község
életére, a népszokásokra, a lakók
mindennapjaira.
*
SÁNDORFALVA. Átadják a
nagyközség új játszóterét és
ünnepi megemlékezést tartanak
október 23-án délelőtt 10 órától
a IV. számú óvoda melletti téren.
Szaniszló József alpolgármester
és Bertalan Zoltán, a Sándorfalvi
Nagycsaládosok Egyesületének
elnöke mond beszédet. Ezt a
Léghajó Színház előadása követi.
De emellett tréfás vetélkedőkkel,
játszóházzal és zenés
kívánságműsorral is
szórakoztatják a kicsiket. A
gyermekeket fajátékok, többek
között vár, hatszögletű
homokozó, mérleghinta,
csúszda, valamint zsíros kenyér
és forró tea is várja. A játszóteret
körbekerítették, így nem kell
attól tartani, hogy a gyermekek
kiszaladnak az autók elé. A
kerítést a sándorfalviak
társadalmi munkában építették.
A játszótér összesen 1 millió 800
ezer forintba került, az összeget
az önkormányzat biztosította.
Tavasszal parkosítanak majd a
játszótér körül.
SZEGED. A Bartók Béla
Művelődési Központban ma este
7 órától ünneplik a szegedi
drámát és prózát. A közönség
részleteket hallhat Veress
Miklós, Nikolényi István,
Miklós Péter, Molnár János,
Balogh Tamás, Bene Zoltán, Kiss
László és Grecsó Krisztián
írásaiból. Az esten
közreműködik Dálnoky Zsóka,
Galkő Bence, Sándor János,
Szabó Orsolya, Vass Edit és
Szívós László. Zongorán kísér
Klebniezki György.

Dr. Szabó Ida hitelből újította fel rendelőjet.

Fotó: Gyenes Kálmán

Az elsők között újította fel háziorvosi rendelőjét Szegeden Klebelsbergtelcp és Gyálarét családorvosa. Szabó Ida tavaly óta tulajdonosa az egykori önkormányzati rendelőnek.
Közel félszáz szegedi háziorvos
és házi gyermekorvos élt a tavaly
felkínált lehetőséggel, és megvette addig önkormányzati tulajdonban levő rendelőjét. Ezektől a
rendelőktől azért is igyekezett az
önkormányzat megszabadulni,
mert leromlott állapotban voltak, s felújításukra a város nem
akart költeni. A rendelőket megvásárló háziorvosoknak azonban
előbb-utóbb pénzt kell áldozniuk
munkahelyükre: a rendelők felújítására és a műszerek korszerűsítésére.
Klebesbergtelep és Gyálarét
háziorvosa, Szabó Ida az elsők
között vállalta a rendelőfelújítás
nem kis költségét. Az 1998 óta
ebben a körzetben praktizáló
doktornő megújult rendelője
más, mint amit évtizedekig megszoktunk körzeti majd háziorvosi rendelő gyanánt.

A leglátványosabb különbség,
hogy itt az asszisztens külön helyiségben foglalkozik a páciensekkel, az orvossal csak egy elhúzható üvegablakon keresztül
érintkezik.
- Ez a térbeli elkülönülés jó a
betegeknek - magyarázza a doktornő -, hiszen régi panasz, hogy
az asszisztens vagy az orvosírnok
jelenléte feszélyezi a betegeket,
sokszor nem merik elmondani
minden bajukat az orvosuknak.
Praktikus okok miatt is ideális az
asszisztens számára kialakított
külön kis helyiség, mert így egy
időben két beteggel tudunk foglalkozni. Amíg az asszisztensnőm a vérnyomásmérésre vagy a
receptért betérőket ellátja, addig
én egy másik beteggel foglalkozhatok.
A közel száz éve épült házban
levő rendelőben négyzetméter-

nyi hely sincs, amihez ne nyúltak volna a felújítás során. Korszerűsítették az elektromos vezetéket és a fűtésrendszert, a belső berendezést a legmodernebbre
cserélték. Kialakítottak külön
tisztálkodó helyiséget, tusolót a
személyzetnek és egy kis teakonyhát. Külön mellékhelyiség
van a rokkantaknak, s az ő bejutásukat segíti a rendelő lépcsőfeljárója mellé épített rámpa.
- Tíz év alatt kell a rendelő vételárát kifizetni az önkormányzatnak - veszi sorba a kiadási tételeket a doktornő, aki a többi
szegedi háziorvossal azonos feltételek mellett vásárolta meg rendelőjét. - A felújításhoz kedvezményes hitelt vehetünk fel, én is
éltem ezzel a lehetőséggel. A törlesztés nagy anyagi teher, még akkor is, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár több pénzzel
finanszírozza azokat a háziorvosokat, akik épület- és műszerkorszerűsítésre vállalkoznak.
K.K.

Balesetek napja: totálkár, súlyos sérülés

Teljes útzár volt az 55-ösön
Tegnap ismét számos baleset végződött sérüléssel
Szegeden és környékén. Az 55-ös utat pedig
kénytelenek voltak teljes szélességében lezárni.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két órára lezárták tegnap este az 55-ös utat egy baleset helyszíni szemléje miatt Domaszéknél. Egy
Szeged felé tartó BMW vezetője későn vette észre
az előtte haladó lovas kocsit. Hirtelen áttért az úttest bal oldalára, ahol összeütközött egy szemből
jövő Renault-val. A mentők a Renault vezetőjét
szállították kórházba.
Súlyosan megsérült tegnap délután az a férfi, aki
váratlanul kiugrott egy kocsi elé az ötös úton. Egy

Budapestről Szeged felé tartó gépkocsi előzésbe
kezdett a szatymazi elágazásnál. Az út másik oldalán álló Volkswagen Golfból hirtelen egy férfi lépett
a szabályosan közlekedő Sharan elé és megpróbált
átszaladni az út túloldalára. A Volkswagen Sharan
sofőrje kétségbeesetten fékezett, de elütötte a gyalogost. A súlyosan sérült férfit a mentők kórházba
szállították. Nem sokkal később egy súlyos szegedi
balesethez is riasztották a mentőket. A petőfitelepi
Csap utcában két autó összeütközött, majd az
egyik egy háznak csapódott.
A Szántó Kovács János utca kereszteződésénél
egy Toyota hajtott a szabályosan közlekedő Volkswagen Golf elé. A szabálytalankodó sofőr súlyosan
megsérült, mindkét jármű totálkárosra tört.

Teret neveznek el Szegeden Vaszy Viktorról

Muzsikus és orvos
portréja készül
Vaszy Viktor karmester szobrának megalkotásához, valamint Fazekas I. Gyula orvosprofesszor domborműves emléktáblájának
kihelyezéséhez
járult hozzá a szegedi közgyűlés.
A hazai zenei és színházi kultúra
kiemelkedő egyénisége, három
és fél évtized szegedi zenei kultúrájának meghatározó alakja volt
Vaszy Viktor karmester. A szegedi muzsikusok és zenekedvelők
nagy tábora mellett az önkormányzat is figyelmet fordít emlékének ápolására. Legutóbb az
idén júliusban, születésének
centenáriuma alkalmából szerveztek számos megemlékező
programot. Jövőre lesz halálának
25. évfordulója. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, a színház, a zenei kollégium, valamint Gregor
József operaenekes, a város díszpolgára kezdeményezte, hogy a
Szeged nagyjainak emlékét őrző
Dóm téri nemzeti emlékcsarnokba Vaszy-szobor is kerülhessen. A szoborpályázat kiírásáról
a legutóbbi közgyűlésen döntöttek a képviselők.
Mivel Vaszy Viktor halálának
évfordulója napra megegyezik a
nagy árvíz 125. évfordulójával 2004. március 12. amikor városi emlékünnepségek lesznek, a
szoborállítás kezdeményezői beleegyeztek, hogy az avatás négy
nappal később, március 16-án legyen a pantheonban. A tervek
szerint ezen a papon színházi gálaesten emlékeznek meg a kar-

Új játszótereket avattak a Vajda utcában
Hntér Ferenc, a szegedi 2-es számú választókerület önkormányzati képviselője a Centrum Párt
játszótér-felújítási programjának
keretében új, az EU-szabványoknak megfelelő játszótérrel aján-

mesterről, továbbá elnevezik róla a színház és a Belvárosi mozi
közötti teret is.
A közgyűlési döntés értelmében Gregor József és más, Vaszyt
jó ismerő zenészek választanak
majd három tervet a szegedi
szobrászoktól kért vázlatok közül. A három elkészült gipszmodell alapján, a képzőművészeti
lektorátus javaslatát figyelembe
véve a közgyűlés választja ki az
alkotót. A Vaszy-mellszoborra 2
millió 500 ezer forintot szánnak
a jövő évi költségvetésben.
Még az idén kihelyezik a Hét
vezér utca 16. számú ház falára
Fazekas I. Gyula domborműves
emléktábláját. A szegedi orvos-1
professzor az Igazságügyi Orvostani Intézetben dolgozott, ezt
húsz évig vezette. Évtizedeken
keresztül tevékenykedett igazságügyi orvos szakértőként polgári, büntető- és katonajogi esetekben. Ó alapította meg a kísérletes igazságügyi
orvostant,
nemzetközileg is elsőként, s az
első magyar modern stresszkutatóként tartja számon a tudománytörténet. Mint orvos-természetgyógyász, egyszerű só terápiával gyógyított
mintegy
20-30 hormonfüggő betegséget.
A Hét vezér utcai házba
1935-ben költözött be a család,
ez ma is a tulajdonukban van.
Egyetértésükkel Fritz Mihály
szobrászművész kapott felkérést
a bronzportrés márvány emléktábla megalkotására, amelyet november 20-án avatnak föl.
S. E.

Festőtanfolyam
Makón
Felnőttek számára indít festőtanfolyamot Makón Szántó Já-

dékozta m e g tegnap a Vajda u t c a i

nos, a Justh Gyula utcai S z á n t ó

és a környékbeli gyermekeket. A
képviselő elmondta, nem is egy,
hanem két játszótérrel gazdagodott a Vajda utca. Az egyiket a 4
és 12 év közötti korosztály, míg a
másikat a 6 évnél fiatalabbak
használhatják. Pintér Ferenc elárulta: a beruházás érdekében a
különböző képviselői alapokból 8
millió forintot különített el erre a
célra, míg a munka valós értéke
mintegy 10 millió forint volt, köszönhetően az építő dán cég
rendkívül kedvező árajánlatának.
A munka azonban még nem fejeződött be - tette hozzá a képviselő -, ugyanis ahhoz, hogy a gyermekek valóban gondtalanul játszhassanak, a közeljövőben kerítést
kell építeni a játszóterek köré.

Galéria vezetője. Hetente egy alkalommal gyűlhetnek össze a
képzőművészetek elsajátítására
vállalkozók, péntek délutánonként fél négytől csaknem két és
fél órán keresztül akár az alapoktól kezdve tehetik sajátjukká a festészet minden csínját-bínját.
- Korábban is indítottam már
hasonló felnőttképzést; amikor a
Széchenyiben tanítottam, már
voltak felnőtt tanulóim. Már az e
héttől induló programra is számosan jelentkeztek - mondta a
festőművész, aki kéri, hogy a
részt venni szándékozók hozzanak magukkal elkészített munkákat, amelyek alapján a továbbhaladás tervezhető.

A megújult játszótéren a gyerekek és a szülők is jobban érzik magukat.

Fotó: Gyenes Kálmán

•

KEDD, 2003. OKTÓBER 21.

Lengyel százmillióra
perli a várost
Folytatás az 1. oldalról

Nagy Zsolt ügyvéd tájékoztatásaszerint ügyfele igénye változatlanul fennáll. A 10 milliós követelés miatt indított per - amelyben
egy másik ügyvéd jár el - előrébb
tart: ítélet novemberben várható.
A 91 milhós kártérítésért indított
perben folyik a bizonyítási eljárás.
Lengyel Józseffel szemben
büntetőeljárás is folyik: az önkormányzat előnytelen szerződé-

sek megkötése miatt tett följelentést. Nagy Zsolt elmondta,
hogy ebben az ügyben még tart a
nyomozás, amelynek határidejét
meghosszabbították.
Botka László polgármester röviden úgy kommentálta a volt
fürdőigazgató város ellen indított
pereit, hogy a sérelmezett döntéseket a közgyűlés hozta meg, az
önkormányzat álláspontja az
ügyekben változatlan.
NY. P.

Szentesen eddig nem akadtak a motoros nyomára

Tovább keresik
az Aprilia vezetőjét
Miután Szentesen és a környező településeken is keresték, az
egész országban körözik azt a
motorost, aki a vizsgálat eddigi
adatai szerint a szombat délelőtti halálos baleset okozója
volt. A fehér Apriliát és vezetőjét a szentesi szervizboltban
sem ismerték fel a leírás alapján.
MUNKATÁRSAINKTÓL

A baleset szombaton délelőtt tizenegy után nem sokkal történt.
A Szentesi Rendőrkapitányság
által folytatott vizsgálat eddigi
adatai szerint október 18-án
Szentes külterületén, a 45-ös főút és a 451. számú főút - azaz, a
vásárhelyi út és az elkerülőút kereszteződésében a motorkerékpáros az elkerülő útról a Hódmezővásárhely felé haladó helyközi járatos autóbusz elé kanyarodott. A buszvezető, hogy a balesetet elkerülje, járművével áttért a bal oldali forgalmi sávba,
ahol a szemből érkező, szabályosan közlekedő Trabanttal ütközött. A Trabantban utazók a
helyszínen meghaltak. A motorkerékpáros a szemtanúk szerint
a baleset után rövid időre megállt, majd elhajtott Szentes irányába.
A helyi hirdetési újság címlapján a Vásárhelyi úti járműkereskedés tesztnapra invitálta a motorozás szerelmeseit, a program
szombat délig tartott. A rendörök a helyszíneléssel egy időben
már az üzletben is jártak, ám kiderült: a motorok kipróbálása és

a baleset között nincs összefüggés - mondta el lapunknak Lázár
Norbert törzsőrmester, a Szentesi Rendőrkapitányság közlekedési osztályának munkatársa.
A szervizboltba a városi és város környéki motorosok hozzák
el járgányaikat, a szemtanúk által előadott leírás ezek egyikére
sem illik. A rendőrség előbb a
közeli településeken található
járművekről szerzett információt, a rendőrök úgy vélték, a tízfokos hidegben sokkal meszszebbről nem érkezhetett a motorozó. A keresés azonban - a
szemtanúk által leírt jellemzők
alapján - eddig nem vezetett
eredményre. Országosan is körözik a rend őrei a járművet és
annak vezetőjét.
Az eddigi adatok szerint a motorkerékpár Aprilia típusú volt,
színe jellemzően fehér, de kék, illetve kékeslila és piros szín is látható a járművön. A vezető sötét
színű motorosruhát és sötét színű - sötétkék, bordó, vagy fekete
- bukósisakot viselt. A motorkerékpár forgalmi rendszámának
betűjelei közül az első U, a második B, vagy M, a harmadik W
lehetett.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a leírás alapján a
motor vezetőjével, vagy a járművel kapcsolatban értékelhető információt tud adni, jelentkezzen
személyesen a Szentesi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályán, vagy telefonon a
63/312-433-as
számon,
a
42-24-es melléken, vagy a
107-es számon.

Lassan elkelnek a karácsonyi vásári terület
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A Dobó-ügy nyomán tovább vizsgálódik az felügyelőbizottság

Átvilágítás lesz az IKV-nál
A szegedi IKV Rt. felügyelőbizottsága három évre visszamenőleg megvizsgálja azokat a társasház-építéseket, amelyeket az
ingatlankezelő cég saját beruházásban valósított meg.
A vizsgálatok célja az, hogy kiderüljön, az elmúlt években a szegedi ingatlankezelő cég által
megvalósított beruházások tiszták és szabályosak voltak-e a pályáztatás, a szerződéskötés és a
kivitelezési megbízások tekintetében. A vizsgálatok szükségességét a Dobó-ügy vetette fel.
Mint arról lapunk is beszámolt,
az IKV Rt. felügyelőbizottsága
(fb| az elmúlt héten kifogást
emelt egy, 2001-ben született
szerződés ellen, amely a Pozsonyi Ignác utcai társasház építésére vonatkozott. Ebben megbízóként az akkor Kerekes Péter által
irányított IKV Rt. szerepelt, a
társasház kiviteli terveinek elkészítésével pedig Dobó László országgyűlési és önkormányzati
képviselő, a szegedi közgyűlés Fidesz-frakcióvezetője családi vállalkozását bízták meg. Az fb
egyebek mellett kifogásolta a
szerződés összegét, illetve azt,
hogy bár családi vállalkozás kapta a munkát, az érintett társaságban Dobó képviselő is érdekelt,
valamint hibának ítélték, hogy a
szerződéskötést nem előzte meg
más ajánlatkérés, pályáztatás.
Információink szerint az üggyel
kapcsolatosan két-három héten
belül kívánja meghallgatni a felügyelőbizottság Dobó Lászlót.
- Ezen ügy kapcsán vetődött

Társasház a Vasas Szent Péter utcában. Ezt is vizsgálni fogják.
föl a gyanú, hogy az elmúlt
két-három esztendőben az IKV
beruházásában épült, piaci értékesítésre szánt társasházak esetében korántsem vehető biztosra
a szabályok maradéktalan betartása - mondta lapunknak Beck
Zoltán tanácsnok, az IKV fb-elnöke. A vizsgálat során arra vagyunk kíváncsiak - hangsúlyozta
Beck -, hogy előfordult-e más
esetekben, vagy akár rendszere-

sen az, hogy nagy értékű, tervezésre, kivitelezésre vonatkozó
megbízásokat pályáztatás nélkül
ítélt oda különböző vállalkozásoknak az ingatlankezelő korábbi vezetése. Ha így történt, akkor
milyen körülmények között,
mekkora összegről születtek a
megállapodások. Az fb elnökének reményei szerint egy hónap
múlva lezárulnak a vizsgálatok,
amelyek eredményéről a bizott-

O. K. K.

Januártól tíz decibel a határ
Folytatás az 1. oldalról

A rendelet akkor is veszélyesnek nyilvánítja
a zajt, ha „érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja".
- A 2004. január elsejétől érvényes rendelet értelmében a területre, illetve létesítményre megengedett zajterhelési határérték
a jegyző a környezetvédelmi és az egészségügyi minisztérium közös rendelete alapján
állapítja meg - mondta el lapunknak Molnár
László, a polgármesteri hivatal városüzemel-

tetési irodájának vezetője. - A határértékek
függnek a lakóterület típusától és a napszaktól.
Üzemi létesítmények esetében a zajterhelési határérték megállapítására vonatkozó
kérelmet akusztikai szakértői véleménnyel
alátámasztva kell benyújtani. A jegyző hivatalból, de bejelentés alapján is kontrollálhatja ellenőrző méréssel a kibocsátott zaj mértékét. A zajterhelési határértéket akkor lépi túl
valaki jelentős módon, ha annak mértéke
meghaladja a tíz decibelt.
Ha beigazolódik, hogy valaki túllépte a

tíz decibelt, akkor a jegyző kötelezi az üzemeltetőt, hogy csökkentse a zajterhelést a
megfelelő határig. Amennyiben a kontrolimérések során bebizonyosodik, hogy túllépték a határértéket, az ellenőrző mérések
költségét a hangos tevékenység okozója viseli. Ha a zajforrást folyamatosan túllépik,
akkor a jegyző korlátozhatja, vagy ideiglenesen felfüggesztheti az üzem, illetve vendéglátóhely működését. Az alkalmi rendezvények esetében hasonlóképpen járhat
el a jegyző.

négyzetméterei

Egy hete lehet pavilont bérelni
az idei karácsonyi vásárra,
amely december l-jétől 23-áig
tart nyitva. A kereskedők viszszasírják a tavalyi, a vevőket az
esőtől, hótól oltalmazó sátorponyvát.

Karácsonyi vásár - 2002. Idén közel 30 ezer forint egy négyzetméter.
szinte azonnal elkeltek. Idén 29
ezer 900, vagyis csaknem 30
ezer forintot kérnek egy négyzetméterért a három hétre, ez az
összeg a tavalyi 34 ezer forintos
árnál olcsóbb. Szélpál Gábor a
döntést azzal magyarázza, hogy
az alacsonyabb bérleti díjjal
több kereskedőt szeretnének a

ság tájékoztatja majd a közgyűlést.
Lapunk értesülése szerint a
társasházak átvilágítása során
nyolc ingatlan ügye kerül majd
nagyító alá. A felügyelőbizottság
egyebek mellett megvizsgálja a
Petőfi Sándor sugárúti, a Szent
Ferenc, a Vasas Szent Péter és az
Árva utcai társasházi ingatlanok
szerződéseit.

Életbe lép Szegeden az új zajtörvény

Esernyőt szerelnek a Széchenyi tér fölé
Jó tíz évvel ezelőtt a karácsonyi
vásárra jelentkező kereskedők
között sorszámot osztott az akkori szervező, a vásárigazgatóság, hogy elkerülje a tumultust, a
hangzavart és a lökdösődést. Akkor érdemes volt tülekedni a Széchenyi téri négyzetméterekért,
mert a legnagyobb családi ünnep
előtti hetek óriási forgalmat hoztak a vállalkozóknak. Ma a városközpont pavilonsora csak egy
ajándékbeszerzési lehetőség a piaci versenyben, ez az oka annak,
hogy veszekedés már nincs, felfokozott érdeklődés azonban
még szerencsére tapasztalható a
szervező Szegedi Városkép Kft.
irodájában.
Az eltelt egy hétben a pavilonok háromnegyede bérlőre talált, s mivel jelentkezési határidő nincs, egészen a megnyitóig
fogadják az újabb érdeklődőket
és az igényeket - mondta Szélpál Gábor, a Szegedi Városkép
Kft. ügyvezető igazgatója. A legnépszerűbb helyek, a „sarkok"

Fotó: Karnok Csaba

Széchenyi térre csábítani. Az átlagosan bérelt alapterület 6
négyzetméternyi, amely csak a
zárható pavilonra értendő, annak meghosszabbításáért, a
másfél méteres előtető nyújtotta kipakolási felületért azonban
nem kell fizetni.
A karácsonyi vásáron évek óta

Fotó: Karnok Csaba

árusító kereskedők közül néhányan - nevük elhallgatását kérve
- azt kifogásolták, hogy idén újra
a hagyományos megoldást választja a Szegedi Városkép Kft.: a
pavilonokat egymással szemben,
a járdákkal párhuzamosan állítják fel. Szerintük a tavalyi megoldás - amelyet az akkori szerve-

ző, a Kamara Expo Kft. vezetett
be - előnyösebb volt: akkor, mint
emlékezetes, a pavilonok egymással háttal álltak, több ponton
átjárót nyitottak közöttük, előttük pedig a teret sátorponyvával
fedték le, így egyrészt egy-egy
blokkot körbejárhatott a vevő,
másrészt nem ázott meg, ha
esett az eső. Szélpál Gábor arról
tájékoztatott, legalább ugyanannyian kifogásolták a „körbejárást", mint ahányan pártfogolták. S mint kiderült, idén is terveznek sátrat a Széchenyi téri sétálóutca fölé, hogy védjék a sétálókat és a kereskedők portékáját.
Jelenleg ajánlatokat kérnek különböző kivitelezőktől. Hozzátette: a Nemzeti Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal is
tárgyalnak, mivel 2002-ben szó
érte a ház elejét a tér hangulatához nem illő, piros csíkos sátrak
miatt.
Az sem tetszik a kereskedőknek, hogy idén egy összegben, a
szerződéskötéskor kell kifizetni a
bérleti díjat, míg tavaly két részletben egyenlíthették ki a számlát. Szélpál szerint ennek az az
oka, hogy olykor a második részletet nem hozták a vállalkozók, s
a kft -nek futnia kellett a pénze
után.
F.K.

K.K.

Kilökték
vagy
kiugrott?
Családi perpatvar történt vasárnap este Mindszenten. Az ügynek kórházi ellátás és rendőrségi vizsgálat lett a folytatása.
Megkereste lapunkat a mindszenti cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, Kolompár Sándor, és elmondta: Szabó Mihályt
- aki nála dolgozott vasárnap este - rendőri bántalmazás érte. A
munka végén - ismertette Kolompár Sándor - hazavitte Szabó
Mihályt, akiért nem sokkal később rendőrök érkeztek, mondván: Szabó egy veszekedés során
bántalmazta a nagybátyját, Burai
Jánost. Szabó Mihályt a rendőrök
kocsiba ültették, majd - Kolompár szerint - kivitték egy útra s
kilökték a mozgó autóból.
Megkérdeztük az ügyben a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot is. A rendőrök elmondták, vasárnap este háromnegyed 7-kor bejelentés érkezett
egy Kinizsi utcai háztól: verekedés folyik, és a bántalmazott segítséget kér. A rendőr polgárőrrel
együtt ment ki a helyszínre. A
bántalmazó - miközben elő
akarták állítani - a gépkocsiból
kiugorva elmenekült, feltehetőleg ekkor szerezte a sérülést.
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Csongrád megyében több ezren élnek - mások

Növekszik az ápolásra
szorulók száma
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Családi események
SZEGED

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Az egyik szegedi ruhaüzletBuknicz Ferenc és Bakos Erika
ben tőrtént a minap, hogy az
Edit, Csontos József és Ónody
ott dolgozó nők odaálltak a kíAnnamária Noémi, Torma Zolnai tulajdonos elé. s közölték:
tán é&Kopcsjak Hajnalka, Lénárt
addig nem hajlandók fölvenni
Krisztián és Dóczi Anikó, Ványa
a munkát, amíg nem emeli
Ferenc és Dicső Anikó Erzsébet,
meg a fizetésüket.
Antal János és Bankó Angéla,
Kispéter Imre Tibor és Landler
Az asszonyok minimálbért
Ibolya Ágnes, Csapó Mihály Zolkapnak, de a tulajdonos érzétán és Erdei Aranka, Szvoboda
sük szerint sokkal több munPéter és Kovács Szilvia Magdolkát vár el tőlük, mint amennyi
na, Boldogh Tamás és Kiss Kataezért járna. Többüknél már a
lin, Pölös Norbert és Róna Dea,
család is lázadozik otthon.
Takács László és Básti Ágnes
Mindezt az egyik érintett elHajnalka, Csúri László Attila és
adó meséli, miután rákérdeKatona Melinda Anett házassázünk, hogy az egyébként kedgot kötöttek.
vesnek szánt mosolyban miért
SZÜLETETT
bujkál szomorúság és ingerültség. A tulajdonost meglepte a
Dr. Tóth Tamás Richárdnak és
sztrájkhelyzet, annyira azondr. Veréb Blankának Levente,
ban mégsem, hogy a fizetésTóth Henrik Krisztiánnak és Juemelés mellett döntsön. Azt
ra Joanna Danutának Eszter és
mondta, jő, akkor mostantól
Kata, Rárosi Péternek és Tapodi
nem tíz, hanem tizenöt százaPetronella Évának Luca, Petrolékos kedvezményt kapnak az
vics Zoltánnak és Kiss Ágnesasszonyok, ha saját munkahenek Anna Johanna, Jucha Árpád
lyükön vásárolnak. Őket perMenyhértnek és Idei Krisztina
sze ez nem nagyon hatotta
Juditnak Soma Zétény, Leó Normeg, hiszen eddig sem ebből
bert Szabolcsnak és Oláh Erikáaz engedményből éltek. A
nak Emma Petra és Péter Szamunkát
mégis
elkezdték,
bolcs, Kovács Tibor Lászlónak
mert - mint ez az asszony
Gondozottak szüreti műsora a szentesi sportcsarnokban. A szakemberek szerint a pszichiátriai ott- és Czigle Andreának Fruzsina,
mondta - „ugyan mi mást lehonok lakói egészséges embertársaikhoz hasonlóan képesek sírni, nevetni.
Fotó: Tésik Attila Bernáth László Mátyásnak és
hetne tenni". Azért még egy
Martus Máriának László, Hegevigaszuk van,- egyikük elhatá- A megyei önkormányzat több mint negyvenmillió forintot költött nő a pszichiátriai betegek száma, dűs István Ferencnek és Kormározta, hogy elkezd új állást kea szentesi pszichiátriai otthon felújítására, s ehhez a város tes- ezt a jelenséget a stresszel terhelt nyos Editnek Noémi, Szűcs Laresni.
tülete is hozzájárult. Az ápolási otthon igazgatónője, Bolyánné életvitelnek is tulajdonítják a jos Péternek Terhes-Kis GabrielSzamosközi Gabriella elmondta: nő azoknak a betegeknek a száma, szakemberek. A jelenleg működő lának Kata, Erdész Lászlónak és
Most neki szurkolnak.
akik pszichiátriai ápolásra szorulnak.
intézmény korszerűsítésére több Túri Edina Ilonának Bianka JoB. A.
mint negyvenmillió forintot ál- hanna, Gyulai László Zsoltnak
A szentesi
sportcsarnokban mellett értelmi fogyatékosokat is dozott a megye és a város önkor- és Váradi Erzsébetnek Balázs,
megtartott szüreti mulatság, me- ápolnak a szentesi Sima Ferenc mányzata. Ennek köszönhetően Oroján Tibornak és Balogh Áglyen a megye területén található utcában. Ők az önálló életvitelre részben akadálymentes lett az nesnek Domonkos, Lengyel
tizenhárom ápolási otthon lakói csak segítséggel képesek, s ezt épület és a konyha is megújult. A Zoltánnak és Balázs Csilla Kinszerepeltek, ritka alkalom az éle- gondozóiktól kapják meg. Bo- lakók életkörülményeinek javí- gának Botond Ádám, Sárkány
tükben: a külvilág előtt jelenhet- lyánné Szamosközi
Gabriella tása mellett mentális állapotuk Lászlónak és dr. Somosi Krisztitek meg. A szentesi otthon a bel- szerint kellő odafigyeléssel a la- szinten tartása lehet a cél, a nának László, Tapodi Attilának
A Szófiai Magyar Kulturális Inté- városban található, a tapasztala- kók egyharmadával saját család- gyógyulásra kevés a remény. A és Beregi-Tóth Angelikának
zetben nyílik kiállítása ma Tóth tok szerint a környékbebek tole- ja is tudna törődni, s közben ti- pszichiátriai betegség gyógysze- Janka, Lippai Józsefnek és KoSándor szegcdi szobrászművész- ranciával viseltetnek szomszéd- zenöten arra várnak, hogy bejut- rekkel tünetmentessé tehető, a lompár Ilonának József, Kozma
Lászlónak és Gyovai Katalinnak
nek. A tárlatot Georgi Csapkinov jaik iránt. Skizofréniában és má- hassanak az intézménybe. Az teljes élet az egészségeseké.
Réka, Nyári Zsolt Andrásnak és
niákus depresszióban szenvedők utóbbi évtizedek azt mutatják,
szobrász nyitja meg.
B.G.
Gyenes Gyöngyvérnek Evelin
Anita, Horváth Zoltánnak és
Huszta Juliannának Endre, Kádár-Németh Attilának és Gyuris
Bettinának Jázmin és Gergő, dr.
Almási
Mihálynak és dr. Csorna
Az 50. őszi tárlatra jelent meg a vásárhelyi, sárhelyi képírók című kötetében. írásai hol a valamint az 50. éves őszi tárlatot. Foglalkoám évek óta a fővárosban élő Fenyvesi Félix magyarság egészéhez, hol szűkebb szülőföld- zik a kiállítások történetével és az azt létre- Zsanett Renátának Szonja, Füredi-Tóth Ivánnak és Deák IloLajos Vásárhelyi képírók című kötete, me- jéhez, Hódmezővásárhelyhez kötődnek, ám hozó emberekkel.
lyet helyi vagy a városhoz kötődő grafikusok az utóbbiak is mindannyiunkhoz szólnak. A
Fenyvesi úgy idézi fel szülőföldjét, hogy nának Márton, Szauter Ferencés festőművészek alkotásai is illusztrál- kötetet szerzője munkássága fontos állomá- újrafogalmazza a haza megkopott jelenté- nek és Zsebi Szilviának Milán,
nak.
sának tartja, hiszen visszatér benne szűkebb sét, hozza közel az emberi sorsokat - az Varga Istvánnak és Gémes Éváhazájához, mely értékei állandók, változatla- emberekhez. Mindeközben a kötetben vál- nak Éva Dominika, Ábrahám
nok.
takozik az egyén és a történelem, felsejlik a Istvánnak és Nan Gianina KarMUNKATÁRSUNKTÓL
Versek és esszék boncolják az emberi meg- múlt és jelen szövete, az emberi sors, s bá- inának Antónia Gabriella, Rabi
Prózai írások váltakoznak versekkel Fenyvesi aláztatások közt is jelenlévő reményt, kö- torítón jelennek meg az élet kis csodáinak Zoltánnak és dr. Nyirati Ildikónak Zsuzsanna, Vas Csabának
Félix Lajos költó nemrégiben megjelent, Vá- szöntve Vásárhelyt, az ott élő festő barátait ünnepei.

Tóth Sándor
Szófiában

Fenyvesi Félix Lajos: Vásárhelyi képírók

és Gajdos Judit Krisztinának
Dorottya Kata, Sánta Tibornak
és Dóczi Ildikónak Dániel,
Heidrich Attila Gábornak és
Kuna Ildikónak Ákos, Tímár Tibornak és Ohát Évának Dávid,
Karda Zsoltnak és Magyaros Réka Emesének Zsolt, Filákovity
Bránkónak és Vizin Mónikának
Blanka, Csikós Gábornak és dr.
Gurka Ágnes Gizellának Nikolett Kitti, dr. Zupkó Istvánnak
és Koller Szilviának Bence Kristóf, Kovács Norbertnek és Bátori
Klára Katalinnak Richárd Ferenc, András Attilának és Basa
Ágotának
Márton,
Szilágyi
Lászlónak és Kiss Erikának Botond, Mikulás Roland Pálnak és
Tóth Annamáriának Bence,
Szabó Istvánnak és Szabó Ágnesnek Ádám és Henriett, Pintér Gyula Vincének és Mészáros
Tímeának Norman, Matijevic
Róbertnek és Pallag Ritának Kata, Bodó Lászlónak és Kovács
Mártának Bence László, Sólya
Istvánnak és Veres Hajnalkának
Szabolcs, Szendrei Jánosnak és
Kovács Noémi Ildikónak Réka
Noémi nevű gyermeke született.
MEGHALT
Szélpál Vincéné Császár Ilona,
Matyas Maria Kantor Maria,
Keresztesi Györgyné Lázár Etelka, Kiss László Ferenc, Ménesi
Pál, Sági Jánosné Szabó Piroska, Brunner Ferencné Sebők Erzsébet, Kéri Imre, Dér Gyula
Vilmosné Karsai Rozália, Laza
Péterné Szöllő Mária, Mós
Andrásné Kovácsovics Erzsébet,
Király Józsefné Zombori Anna,
Faragó Károly, Vadász Judit,
Farkas József István, Baranyás
József, Kovács Kálmánné Auer
Terézia, Kissné Bodor Ilona,
Szűcs Andrásné Nagy Irén, Erdélyi Imréné Liptai Mária Ilona, Riedel Ferenc József, Pápai
Mihályné Börcsök Mária, Gera
Mózesné Szekeres Etelka, Minyó László, Harna-Mitykó Andrásné Juhász Ilona, Pintér László, Fejes István Menyhért, Kovárszki János, Simon József,
Paplukács Gábor, Csányi lános
Antalné Szelesi Erzsébet Rozália, Pataki Sándor, Tóth Imre,
Bata János Istvánné Gyuris Sarolta, Kassai Ferencné Papp Róza, dr. Szőj ka Zsolt Gábor, Kis
Jánosné Kurucsai Katalin, Varasdi Gyula, Rozsnyai Lajosné
Vastag Amália Anna, Tóth Ferenc, Dékány Sándor, Kiss Sándor József, Ludányi Mihályné
Vörös Viktória, Bari Ilona, Szeberényi Ilona Anna

Spanyolországban tapsoltak a szimfonikusoknak

A csongrádi Fejér Zoltán képviselő ötlete mégis célba ért

Szegediek sikere
Bilbaóban

Adományok a szakrendelőnek

A Szegedi Szimfonikus Zenekar
közreműködésével szombaton
nagy sikerrel mutatták bc a spanyolországi Bilbaóban Bizet
Carmen című operáját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A bilbaói Carmen-produkció,
amelyben főszerepet játszottak a
szegedi muzsikusok, a madridi
Tfeatro Rcallal együttműködésben jött létre, rendezője Emilio
Sági, a spanyol főváros operahá-

zának művészeti vezetője.

Nemzetközi gárda
A karmester a francia operák
világszerte elismert specialistája,
Alain Guingal volt, aki a spanyol
tenorsztár, Alfredo Kraus számos
produkciójának, köztük nagyra
tartott CD- és videofelvételeknek is dirigense. Carmen szerepét a fekete bőrű, amerikai Carolyn Sehron, Don (ősét a Puerto
Rico-i születésű, a legnagyobb
európai operaházakban vendégszereplő Cesar Hernández énekelte.
A nemzetközi produkció Micelája az albán Inva Mula, Escamillója a mexikói Genaro Sulvaran,
a kisebb szerepekben a spanyo-

lok mellett francia és brazil énekes is fellép. A hatalmas sikerű
bemutató egyik fő értéke a három felvonásban is színre lépő
tánckar, melynek szólistája-koreográfusa a világhírű Antonio
Marques.

2200 néző,
zajos tetszésnyilvánítás
A szimfonikusokat elkísérő
Gyüdi Sándor igazgató-karnagy
arról is tudósította lapunkat,
hogy a Bilbaóban immár negyedszer vendégszereplő zenekar a
szombati bemutatón ismét kivívta a 2200 fős közönség megkülönböztetett elismerését, zajos
tetszésnyilvánítását.

Koncert
San Sebastiánban
Az operaprodukciót megelőzően a szegedi muzsikusok Baszkföld másik jelentős tartományi
székhelyén, San Sebastiánban
koncerteztek, ahol Európa egyik
legelismertebb oratóriumkórusa,
az Orfeón Donostiarra közreműködésével Puccini Messa di Glóriáját és Prokofjev Alekszandr
Nyevszkij kantátáját adták elő
szép sikert aratva.

Forráshiányra hivatkozva a
csongrádi
képviselő-testület
nem szavazott meg 450 ezer
forintot a Dr. Szarka Ödön szakrendelőnek, hogy a korszerű
röntgengép jól üzemelhessen. A
hiányzó pénzt adományokkal
pótolták.
Pénzhiány miatt lett működésképtelen a csongrádi rendelőintézet röntgengépe. A helyzet fonákságát - mint arról lapunkban
korábban írtunk - átérezte Fejér
Zoltán önkormányzati képviselő
és azt javasolta, a hiányzó összeget tiszteletdíjukból adják össze
a testület tagjai. Némi vita után
abban maradtak, hogy aki akar
ad, aki nem, az nem. Az ötlet viszont lapunk segítségével nyilvánosságot kapott.
Adománnyal, 250 ezer forinttal először szeptember 10-én az
egyik kecskeméti rádió jelentkezett. Az összeg sokáig árválkodott, mert a második spontán adományozó nem kopogtatott. Ekkor a rendelőintézet főorvosa, dr. Szalay László úgy
érezte, hogy a meglévő 250 ezret veszni hagyni nem lehet,
ezért lobbizni kezdett az általa
jól ismert cégvezetők és az intézménnyel kapcsolatot tartó
magánszemélyek körében.

Tizenegyen adták össze a röntgengép fejlesztéséhez szükséges összeget.
Akadt páciens is, aki vizsgálat után - anélkül, hogy az ügyről egy szó esett volna - háláját
adomány formájában fejezte
ki. Mivel Szalay doktor megígérte, maga is zsebbe nyúlt.
Viszont önkormányzati képviselő nincs az adományozók körében.

Ezzel kapcsolatban az igazgató
főorvos azt mondta: - A választott testületnek nem az a feladata, hogy intézményeit saját zsebből dotálja, hanem az, hogy a
közpénzeket felelősen, hasznosan és jól ossza el.
A röntgengéphez szükséges
erősítő fólia - mely csökkenti a

Fotó: Tésik

Attila

beteget érő sugárterhelést, és javítja a felvétel minőségét, mert
hibáit korrigálja -, illetve a kazetta beszerzéséhez szükséges
450 ezer forintot tizenegyen adták össze. Az importtermék
megérkezése november elején
várható.
B. GY. GY.
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Gyuicsány Ferenc: Sokkal egyszerűbb sportminiszternek lenni

A kulturális tagozaton keresztül léptek be a pártba

Száz új szegedi tagja
Küzdelem
van a Fidesznek
A Fidesz által meghirdetett nyitás, a tagozatok megalakulása a
polgári körökben politizáló embereket is aktivitásra késztette,
sokan beléptek a pártba.
Tárkány István, a kulturális tagozat országos tanácsa küldötteként tagja a Fidesz országos választmányának.
Rajta kívül
Csongrád megyét még Dobó
László képviseli az országos testületben. - A kulturális tagozat
megalakulásakor száz új szegedi
tag lépett be a pártba, ennyivel
bővült a korábban mintegy 150
taggal működő szegedi Fidesz-szervezet - mondta Tárkány István. - A polgári gondolkodásmódot, a konzervatív értékrendet őszintén és nyíltan
képviselő, városszerte ismert,
munkájuk által elismert tudományos emberek, művészek,
egyetemi oktatók, orvosok és

más értelmiségiek léptek be a
kulturális tagozaton keresztül a
Fideszbe.
Tárkány hozzátette: a Csongrád megyei kulturális tagozat
megalakulásakor is meghatározó
szerepet játszottak ezek a személyiségek. A tagozat elnöke Pál József egyetemi tanár, a Professzorok Batthyány Körének tagja. Sokan - többek között Tószegi
Anna egyetemi tanár, vagy Tóbiás Klára képzőművész - hallva
erről, hogy a tagozatokon keresztül is be lehet lépni a pártba, döntöttek a tagság mellett. Az alapszabály szerint mindegy, hogy
előbb valaki párttag és utána jelentkezik valamelyik tagozatba
vagy fordítva. Úgy gondolom, a
szegedi szervezetnek is jót tett,
hogy ilyen sokan csatlakoztak
hozzá, ráadásul nem is akárkik közölte Tárkány István.
G. SZ. L.

A beteget és az orvost is megviseli a halálos kór közlése

Nehéz döntés, mikor
és mit mondjanak
Jelenleg az orvos dönti el, miként adja a betege tudtára: halálos
betegségben szenved. A törvény csak azt írja elő, hogy a betegnek
joga van a tájékozódáshoz, joga van megismerni betegségének
pontos diagnózisát.
- Az orvosok, ápolónők lelkéből szakad ki egy-egy darab, amikor a beteg súlyos panaszait meghallgatva segíteni próbálnak, és ezt a hiányt
csak nagyon nehezen lehet pótolni - mondta Mikola István volt
egészségügyi miniszter a tiszaszigeti háziorvosi rendelő átadásán. Hiszen mindig is óriási problémát jelentett, a doktor hogyan közölje páciensével, nincs vagy csak alig van gyógymód betegségére.
Ági - ő kérte, hogy ne írjuk ki teljes nevét - három hete tudta meg,
méhrák támadta meg. - Kezelőorvosom behívott a rendelőjébe, leültetett, majd beszélni kezdett tüneteimről, a különféle vizsgálatok
eredményeiről - emlékezett vissza a középkorú hölgy. A szörnyű hír
megviselte, de nem érte teljesen váratlanul. Valamit ugyanis sejtett,
mert orvosa napok óta gondterhelt arcot vágott, amikor találkoztak. Láttam rajta, hogy valamit nagyon akar nekem mondani, csak még
maga sem tudja, hogyan - folytatta Ági.
A középkorú nőnek már van egy leánya, de még egy gyerekről álmodoztak. Erről most sajnos le kell mondani. - Már arról is beszéltünk,
hogy esetleg el kell távolítani a méhemet, ez talán megmentheti az
életemet. Az orvosom szerint ez a beavatkozás sem biztos, de minden
szalmaszálba belekapaszkodom. Hiszen van egy gyermekem, akit fel
kell nevelnem és van egy férjem, aki szeret - mesélte könnyeivel
küszködve Ági.
Az orvosnak is hatalmas traumát jelent, hogyan tudassa a megváltoztathatatlant. - Alig pár hete praktizáltam, amikor egyik betegemről kiderült, mellrákos - mondta a neve elhallgatását kérő doktor. Napokig azon rágódott, hogyan mondja el. Családja is érezte, gond van,
mert csak szótlanul mászkált a lakásban. Felhívta egy idősebb, tapasztaltabb kollégáját és megkérdezte, mit csináljon. - Leültünk
munka után egy sörre és elmesélte, neki milyen volt az első ilyen esete. O nem várt ennyit, mint én, hanem egy nap múlva bement a kórterembe és kihívta a parkba sétálni páciensét. Ekkor tudatta vele: rákos - emlékezett vissza az orvos. Megfogadta kollégája tanácsát és
összeszedve bátorságát, másnap leült beszélgetni betegével.

a hitelességért

Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és
sportminiszter szerint tárcája mozgástere
és lehetőségei teljesen mások, amikor
sport-, gyermek- vagy ifjúságpolitikai kérdésekben kell állást foglalnia. A miniszter a
Hallgatói Mozgalom 15 éves fennállását
ünneplő tanácsülés apropójából járt Szegeden.
- Szokatlan beszédet mondott...
- Nekem tetszett. Mi volt benne a szokatlan?
- Az, hogy a szakterületéről szólt. Arról
beszélt, amiről egy gyermek-, ifjúsági és
sportminiszternek kell. Jelen esetben ifjúságpolitikáról.
- Azt gondolom, mindenkinek meg kell
vívnia a maga küzdelmét a hitelességéért.
Ez fontos, de nem a legfontosabb. Tény,
hogy az utóbbi időben többnyire ez volt napirenden a parlamentben és a sajtóban egyaránt.
- Legutoljára talán akkor beszélhetett a
tárcáját érintő dologról, amikor a férfi pólócsapat júliusban megnyerte a világbajnokságot.
- Akkor a sport volt fontos, ezen a néhány
napon meg a felsőoktatás, a hallgatói önkormányzatok, az ifjúságpolitika. Most erről
kellett szólnom. Teljesen más a tárca mozgástere az ifjúság- és más a sportpolitikában.
Utóbbi területen az állami sportpolitika már ha van ilyen - irányítása a feladatunk,
míg a gyermek- és az ifjúságügy más tárcákhoz is hozzátartozik. Itt elsősorban a civil
társadalmi párbeszéd kialakítására kell odafigyelnünk.
- Melyik a nehezebb terület 1
- Sportminiszternek sokkal egyszerűbb
lenni. Egy generáció új, jobb életesélyeit megteremteni lényegesen bonyolultabb feladat,
mint eldönteni azt, hogy az adóforintokból
hogyan támogassuk az él- és a szabadidősportot, milyen a viszonyunk az egyes sportágakkal.
- Az ifjúságügyekkel szinte összenőtt a
felsőoktatás. Máshonnan nézi ugyanazt a
célcsoportot, az egyetemistákat, főiskolásokat, mint Magyar Bálint oktatási miniszter?
- Mielőtt eljöttem Szegedre, konzultáltam
vele arról, hol tart a felsőoktatási törvény
módosításának vitája, mit szólnak hozzá a
hallgatói önkormányzatok, ő mit gondolt
ezekről, hiszen ugyanazt a kormányt képviseljük. Azt még hozzátenném, hogy az ifjúságpolitika lényegesen szélesebb terület,
mint az oktatáspolitika.
- Visszakanyarodnék a sporthoz és a közélethez. Néhány héten belül kétszer is győzött. Egyszer, amikor célba ért egy maratoni futóversenyen, illetve a parlamentben is,
Új Gúriát hagyják ki, mert onnan nem
kerülnek vissza élve - kapta tanácsként
egy, a magyarság ázsiai rokonait meglátogatni készülő expedíció indulásra készülve, egy országos bulvárlap írása szerint.
Új Gúria?, kérdezi magától az újságolvasó. Ez tényleg nóvum. Hol van ? Miután

Gyurcsány Ferenc: Az ifjúságpolitika tágabb, mint az oktatáspolitika.
amikor Szili Katalin szavazatával elfogadta
a Tisztelt Ház Szijjártó Péter fideszes képviselő interpellációjára adott válaszát. Melyik volt a nagyobb győzelem ?
- A maratoni, hiszen az egy valóságos teljesítmény volt, valóságos versenyben. Szili Katalin szavazatának önmagában szerintem

Új Gúria
Ű lap térképet is mellékel a cikkhez, és
Északnyugat-Kínában precízen feltünteti
Új Gúriát, föltételezni lehet: nyilván Ujguriáról van szó, s az ott élő ujgurokról,
erről a türk nyelvű népcsoportról, amely-

Fotó: Gyenes Kálmán

ilyen értelmezése nem lehetséges. Egy politikai vitában megmutatta a kormányoldal,
hogy képes folyamatosan többségben lenni a
vele rivalizáló ellenzékkel szemben. S ez így
van rendjén, remélem, mindig is így fog maradni.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

nek talán valóban lehetnek magyarsággal
kapcsolatos vonatkozásai. Ujguriából állítólag tényleg nehéz mostanában élve kikerülni, zűrösek a viszonyok - Új Gúriával kapcsolatban viszont ilyen veszély
nem fenyeget.
Oda bekerülni sem lehet.
F.CS.

K.T.

Min dolgozik ?

Kovács László szülész-nőgyógyász professzor
Nemrég Londonban vehette át a Royal College tiszteleti tagságáról szóló
díszes oklevelet, hamarosan pedig
Chilében szerepel egy világkongreszszuson.

Kovács László a nemzetközi együttműködés egyik nagy előnyének tartja, hogy
k o r s z e r ű g y ó g y s z e r e k h e z és e l j á r á s o k h o z f é r h e t n e k h o z z á .

Fotó: Schmidt Andrea

Mintha nemzetközi szereplései inkább szaporodnának - pedig az idén
adta át dr. Pál Attila professzornak, a
női klinika igazgatójának a WHO szegedi központjának vezetését. Hogy az
egészségügyi világszervezet együttműködő központjainak egyike dr. Kovács
László vezetésével 3léve működhetett
Szegeden, nagy gyakorlati hasznát látta a hazai, sőt a kelet-európai szülészet-nőgyógyászat is. De legfőként a
betegek.
- A WHO humán reprodukciós kutatási programjában való részvételünk talán a klinika és az egyetem nemzetközi
elismertségét is növelte - magyarázza
Kovács professzor. - Fontosabb azonban, hogy azzal az előnnyel is jár, hogy a
szegediek és környékbeliek a Magyarországon még nem regisztrált, korszerű
gyógyszerekhez és eljárásokhoz férhetnek hozzá.

A szegedi központban jelenleg is folyik
például egy új, gyógyszer-implantációs
fogamzásgátló módszer
vizsgálata,
amelyben 300-an vesznek részt. A bőr
alá beültetett hatóanyag egyenletesen
szívódik föl, öt évig is hatékony. Azoknak a nőknek javasolják, akik már nem
akarnak szülni, ám olyan visszafordíthatatlan beavatkozástól is ódzkodnak,
mint a sterilizálás.
Az úgynevezett sürgősségi fogamzásgátlás elterjesztésével is foglalkoznak: a gyógyszer magyar gyártmány, a
kutatások a hatás időbeli kiterjesztésére irányulnak. Sok országban már
rendszeresített klinikai eljárás a
gyógyszeres
terhességmegszakítás,
amivel elkerülhető a több kockázattal
járó
sebészeti
beavatkozás.
A
WHO-programban most a hatóanyagdózis csökkentésének lehetőségeit kutatják.
A világ szülészei, nőgyógyászai alighanem egyöntetűen vélekednének, ha a
legtekintélyesebb, legnagyobb szellemi
kisugárzású szakmai testületről kérdeznék őket: ez a Royal College, a brit szülész-nőgyógyász társaság. A külföldi tu-

dós orvosok közül azokat, akiknek az
életművét nagyra értékeli a társaság,
tiszteleti tagjai közé választja. Magyarország szülész-nőgyógyászai közül hárman kapták meg eddig ezt az „életműdíjat", dr. Kovács László néhány hete vehette át.
- Kitüntető a Royal College tiszteleti
tagjának lenni, de nem azt jelenti,
hogy most már akár pihenhetnék...
Örülök annak is, hogy az elmúlt három évben, amikor - kelet-európai országból elsőként - az Európai Szülész-Nőgyógyász Szövetség elnökeként
tevékenykedtem, sikerült elérni, hogy
két, eddig különálló európai szakmai
szervezet egységesüljön. Nemsokára,
novemberben lesz Chilében a nőgyógyász-világkongresszus,
amelyen
két kerekasztal-konferenciát is vezetek. Az egyetemen - a gyógyítás és a
tanítás mellett - a reprodukciós egészség témájú doktori programot vezetem, igyekszem segíteni a tehetséges
fiataloknak ambícióik érvényesülésében - fejezte be a beszélgetést Kovács
László professzor.
S. E.
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TUCATNYI MAGYARORSZÁGI PREMIER A BUDAPESTI AUTÓSZALONON

Márkák harca a magyar piacon
Vasárnap zárta kapuit a 16. Budapesti Autószalon a
Hungexpo vásárközpontjában. A közép-kelet-európai régió egyik legjelentősebb, kétévente tartott személyautó-bemutatója az idén 3 0 ezer négyzetmétert foglalt el,
csaknem négyezerrel többet, mint az előző alkalommal. A
2 2 6 kiállító közül 54 először vett részt, ezúttal azonban
távol maradtak a Porsche-csoport márkái - az Audi, a
Skoda, a Seat, és a Volkswagen - , valamint a Suzuki.

A két évvel korábbihoz viszonyítva a standbérleti díjak 16
százalékkal emelkedtek az idei
Budapesti Autószalonon. Az
átlagosnak számítható 16 ezres
négyzetméterárból kiindulva a
30 ezer négyzetméteres terület
bérbeadásából a - ma még állami többségi tulajdonban lévő
- Hungexpo Rt.-nek 450-500
millió forint bevétele származott. Ebből is látható, hogy egy
autószalonon a kocsik mellett
a pénzről, a gazdaságosságról
is nagyon sok szó esik, s nem
volt ez másként az idei sajtónapon sem.
- A General Motors magyarországi eladásai a délkelet-európai régió összesített értékesítésének több mint felét te-

szik ki - hangsúlyozta Andy
Dunstan,
a GM regionális
igazgatója a cég sajtótájékoztatóján. Szerinte Magyarország rendkívül fontos a cégcsoport számára, amit az a
tény is bizonyít, hogy ide helyezték regionális központjukat, ahol jelenleg százötven
munkatárs dolgozik. Az igazgató utalt arra, hogy az
Opel-eladások itthon már harmadik éve új rekordot érnek
el. Az első három negyedévben egyébként 21 ezer gépjárművet értékesítettek, és ezzel piaci részesedésük 12,6
százalékra nőtt. A márka személyautók eladása tekintetében továbbra is őrzi második
helyét Magyarországon.

Idén 30 ezer négyzetméteren

226 kiállító mutatkozott

Kern Nándor, a Fiat Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója elmondta: 2003 első kilenc hónapjában 11 ezer járművet értékesítettek, ami 23
százalékos növekedés a korábbi év azonos időszakához
viszonyítva. A társaság által

be.

forgalmazott márkák közül 9
ezer Fiat, 350 Alfa Romeo, 40
Lancia, s mintegy 1500 kishaszongépjármű talált gazdára a harminc magyarországi
márkakereskedésben.
A Peugeot Hungária Kft.
adataiból kiderült, hogy ez év
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első háromnegyedében mintegy 12 ezer gépjárművet adtak
el Magyarországon, 15 százalékkal többet, mint 2002 azonos időszakában. Terveik szerint az idén összesen 17 ezer
gépjárművet
értékesítenek,
ami kétezerrel haladná meg a

tavaly eladott Peugeot-gépjárművek számát.
Maráthy Miklós, a Renault
Hungária Kft. értékesítési igazgatója elmondta, hogy az idei
év első kilenc hónapjában 15,5
ezer gépjárművet adtak el Magyarországon, ami 17 százalékkal több, mint 2002 azonos
időszakában. Tavaly gépjármű-értékesítésből
származó
árbevételük elérte az 50 milliárd forintot, míg az idén 55
milliárd forintra számítanak.
Persze az időnként száraz
számok mellett elsősorban az
autókról, a technika fejlődéséről is szólt az autószalon,
melynek rangját az is folyamatosan emeli, hogy egyre több
márka hozza Budapestre világpremierjét. Hazai bemutatóból még több akadt, rengeteg
kocsit itt láthatott először „élőben" a magyar közönség. Ilyen
volt egyebek mellett az új Álfa
Romeo 166-os, a BMW 6-os, a
Ford CMax, a Kia Picanto, a
Lancia Y10, a Wankel-motoros
Mazda RX 8-as, az új Opel Astra, a Vectra Caravan, a Peugeot
307 CC, a Smart ForFour - persze a teljesség igénye nélkül.
KOVÁCS ANDRÁS

Járműellenőrzés a téli szezon előtt
ténik a baj. Nem árt a futómű
geometriáját is ellenőriztetni.
- Mindig felhívjuk a figyelmüket a fényszórók ellenőrzésére.
Mert lehet, hogy az izzó világít,
de ha nem az előírt „képet" adja, akkor cserélni kell. Fontos az
ablakmosó-törlő egység, s a fűtőrendszer hibáüan működésének ellenőrzése is. A mosótartályt fagytűrő folyadékkal kell
feltölteni. Mindez azt szolgálja,
hogy se a belső pára, se a csapadék, vagy a hó ne akadályozzák
a vezetőt a kilátásban - magyarázta az ügyvezető.
A biztonságos indítás érdeké-

A Pénz Beszél múlt heti számában a téli gumiabroncsok hasznosságáról, jelentőségéről közöltünk jó tanácsokat. S mert ezenkívül számos dologra érdemes odafigyelni az autósoknak, ezúttal
is praktikus tanácsokkal szeretnénk szolgálni olvasóinknak.
- A téli mintázatú, sűrűn barázdált gumiabroncsok rendkívül jó szolgálatot tehetnek az
autósnak, ugyanakkor nem
mindegy, hogy a fékek mind a

négy keréken egyformán fognak-e, mert eltérés esetén
vészfékezéskor könnyen keresztbe fordulhat az autó a síkos, latyakos úton. Ezért ajánl-

Mit, mennyiért?
Személygépkocsikhoz márkától és kapacitástól függően 8 ezer és
22 ezer forint között lehet akkumulátort vásárolni. Az ablaktörlő lapát
árát a hosszúság és gyártmány határozza meg, itt is érdemes a
márkásabbat keresni. Találtunk 600 forintért is egy párat, de
6500-ért is. A fagyálló hűtőfolyadék-koncentrátum literje 250 és
750 forint közötti áron kapható. A fagyálló szélvédőmosó folyadékhoz 110-től 480 forintos literenkénti áron lehet hozzájutni.
A fényszórókba való izzó párja márkától, gáztöltéstől és teljesítménytől függően 1300 és 6000 forint között szerezhető be. A ködfényszórókba való halogénizzó darabja 450-1500 forint között van.
A fagyálló hűtőfolyadék fagytűrését a szervizekben, s legtöbb
esetben a benzinkutaknál is tén'tésmentesen mérik meg, jattot
azonban illik adni a szívességért.
A szórófejes jégoldók ára flakononként 480 és 1300 forint között van.
Páramentesítőt már 250 forintért lehet kapni, de van 600 forintért is.

után Ungor Károly egy hátsó fék

juk, hogy akkor is érdemes egy
fékhatásmérést végeztetni a tél
beállta előtt, ha normál fékezésnél nem érezhető rendellenesség - mondja Markotányos
Tivadar, az egyik autószerviz
ügyvezető igazgatója.

A M «

6720 Szeged, Nagy Jenő u. 1.

I osz—iei

Megnyitottuk Szeged egyik legszebb üzletét
a Kossuth L. sgt. 72. sz. alatt, a
Nagy választékban, luxus- és egyszerű kivitelben
öltönyök, kabátok, kalapok, ingek.

Akció

a

Context-üzletekben:

(október 27.-november 8.)
Minden férfi- és női kabát

d v l U o I IK

Citibank Rt a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja.
A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő teltételel lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati (eltételei alapján, a szerződéskötést
követően nyüttja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétői függenek. A fettételekkel kapcsolatos további
felvilágosításért hívia a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40), vagy forduljon munkatársunkhoz. U a hirdetés kizárólag a figyelemleikeltést szolgálja,
nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank Rt a kondíciók módosításának jogát fenntartja. 'Amennyiben a kölcsönösszeg
minimum 60%-áriak (elhasználása nem a „Sullnel Cxpressz prooram" keretében történik, úoy a Sulinet Személyi Kölcsön kedvezményes kamatfeltételei
a Citibank Személyi Kölcsön Kamat- és Díjtáblératában foglaltak szerint a normál piaci kamatfettételekkel megegyezővé alakulnak át.
THM: 25,29%-33,21%

75 OOO Ft-tól 3 OOO 000 Ft-ia
Crd«kl«aiön bankfiókunkban: I
SztqaU. Nagy Jenő u. 1.
i Nagy Jenő u. és a Feketesas
u. találkozásánál)

ebédlő- és összekötőszőnyeg

Tel.: (62) 5 5 4 - 7 7 0

kedvezménnyel kapható.

Nyitva tartas:
hétfő-péntek: a.00-16.00

I

Minden jacquard függöny
Minden másodfüggöny

Citibank Személyi Kölcsönök

Citibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40

A Citsbank sohasem pihen
atibcjnk

Üzleteink:
Öltönyház Szeged, Kossuth L. sgt. 72. (ruhagyári porta)
Női konfekció Szeged, Teréz u. 3.
Belvárosi Lakástextil Áruház Szeged, Fekete sas u. 28.

CiUtwtk Rt - a f.ítkjroup és a magyarországi CRibank csoport lagia.
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Uj szezon, új környezet!

FOTÓ: H. BARANYAI EDINA

A szakember szerint még a
blokkolásgátlóval - ABS-szel szerelt járművek tulajdonosainak is érdemes elvégeztetni a
rendszer időszakos ellenőrzését, mert ha számítanak rá és
az mégsem működik, megtör-

I

Minden szőtt

Igényeljen most kedvezményes kamatozású személyi kölcsönt,
melynek 4 0 % - á t * szabadon felhasználhatja!
f

(£) (62) 554-784. 554-772, 554-770
Nyitva tartás: H.-P.: 8-16

s .flÍlTPtf
U U I I I U A

TÓTH GYULA

Minden férfiöltöny ós nadrág

Sullnet
számítógép
egyszerűen
a Citibanktól!

(A Nagy J e n ő és Fekete sas u. találkozásánál)

Fékellenőrzés: fékhatásmérés
szerkezetét javítja.

ben fontos az akkumulátorok
megfelelő töltöttsége. Nem elég
azt meleg helyre vinni, a töltés
mellett az elektrolitszintet is ellenőrizni kell. Jó odafigyelni a
motorolaj megfelelő viszkozitására is, mert az a nagy hidegben
ledermedhet, s az indítómotor
nehezen tudja megforgatni a
motort. Ilyenkor a kenés sem
tökéletes, a szerkezetek jobban
kopnak. A megfelelő fagyálló
hűtőfolyadék használata is lényeges, tanácsos annak fagytűrési képességét ellenőriztetni tanácsolta a szervizvezető.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Javult az adózási morál
BUDAPEST (MTI)

Javult az adózók jogkövető
magatartása - vonta le a következtetést az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési
Hivatal
(APEH) abból, hogy az idén
nyáron 1 millió 256 ezer folyószámla-kivonatot
küldött
ki, 44 ezerrel kevesebbet, mint
2002-ben. Az adóhivatal arról
tájékoztatta a távirati irodát,
hogy az idén 451 ezer egyéni
vállalkozó és 805 ezer adószámmal n e m rendelkező magánszemély
kapott
folyószámla kivonatot az APEH-től.
Az értesítést azoknak küldték
ki, akiknek késedelmi pótlékot
számítottak fel, illetve hátralékuk vagy túlfizetésük van.
Az idén 554 ezer adózó összesen 15,7 milliárd forintos késedelmi pótlékról kapott infor-

mációt, amelyet szeptember
15-éig kellett átutalniuk. A hátralékot közlő értesítések száma
az idén 496 ezer, összegük pedig 130 milliárd forint, az egy
adózóra jutó hátralék átlaga tehát mintegy 260 ezer forint.
Túlfizetésben 760 ezren vannak, ami 86 milliárd forintot
tesz ki, azaz átlagosan csakn e m 113 ezer forintot. Érdekesség, hogy az evás egyéni
vállalkozók 89 százaléka, öszszesen 31 ezer adózó tartozott
az értesítendők közé.
Az APEH azt is közölte, hogy
a harmadik negyedévben 10
milliárd forint egyszerűsített
vállalkozói adót (eva) fizettek
be az adózók, s így az év végig
az eredeti előirányzat kétszerese, 32-33 milliárd bevétel származhat ebből az adónemből.

MINDIG LECSERÉLI AUTÓJA
: GUMIJÁT TELRE?
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KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT:

MOST SZÍVESEN FEKTETNÉ PÉNZÉT
^
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A PÉNZ BESZÉL

Kedd, 2003. október 21.

Válaszát SMS-ben küldje el a

20/977-3333 as számra!
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KAMARAI HÍREK
V.
Közlekedési

Nemzetközi
Konferencia

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési Kollégiuma és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2003. november 6-7-én immár ötödik alkalommal szervezi
meg Szegeden a Nemzetközi
Közlekedési
Konferenciát
„KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA" c í m m e l .

A rendezvény keretében szeretnénk áttekintem a közlekedésfinanszírozás legfontosabb területeit az Európai Unióban és
Magyarországon, számba venni az aktuális feladatokat, problémákat, elvárásokat.

RÉG NEM LÁTOTT ÖNKORMÁNYZATI EPITESI HULLÁM

Pezsgés a bérlakások piacán
Országszerte szociálislakás-építési hajrának és fecskeház-teremtési láznak lehet
szemtanúja, aki körülnéz ezen
a piacon. Az önkormányzatok
szociálisbérlakás-építési programját nagyban generálják az
e teriilet fejlesztését célzó pályazatok.

A megyei nagyvárosok fejlesztési terveiben egyre gyakrabban szerepel az önkormányzati szociális bérlakások építése. Az elmúlt két évben
Csongrád m e g y é b e n is jelentős beruházások valósulhattak
m e g a Széchenyi-terv részeként, s újabb projektek születhetnek további támogatások segítségével. A Pénzügyminisztérium október közep é n írt alá egy közel 150 millió
eurós
hitelkeret-megállapodást, mely újabb utakat nyit a
lakásépítési beruházásokhoz
kapcsolódó hitel, a központi
költségvetés, az önkormányzatok, egyházak forrásaiból
megvalósuló
beruházások
számára azzal, hogy felerészb e n állja a panelházak energiatakarékos korszerűsítésével, a bérlakásállomány növelésével, valamint a fogyatékkal élők számára épített lakásokkal kapcsolatos beruházások költségét. A hitelkeret-szerződés lehetőséget biztosít a 2001-2006 közötti időszakban megvalósuló építési
munkák finanszírozására, így
részben
visszamenőlegesen
jelent kedvező feltételű forrásbevonási lehetőséget az elkövetkező időszakban.

Ifjúsági garzonok
Szeged és a megyei nagyvárosok java része s e m tétlenkedett: a szegedi önkormányzat a Széchenyi-terv lakásprogramjának pályázatán
több mint két esztendeje csakn e m 600 millió forintot nyert

A szegedi Szent István téren harmincegy bérlakás épült 307 millió forintból,
százalékát a Széchenyi-tervből
elnyert támogatás fedezte.

Száz otthon Vásárhelyen
A Csongrád megyei nagyvárosok közül Szeged után HódmezővásárheTyé a legnagyobb projekt, ott november közepén készül
el a 100 otthonos szociális bérlakás a Dobó Katalin utcában. A
beruházás teljes összege közel 640 millió forint. Vásárhelyen tavaly
összesen csaknem 2 milliárd forintot nyertek a Széchenyi-terv
különböző pályázatain, idén pedig még ennél is több pénzre
számítanak. Említésre méltóak a deszki fecskeház-építési törekvések, melynek keretében alig egy hónapja 18 új lakást adtak át,
s várható a projekt folytatása.

72 szociális bérlakás és 41 ifjúsági garzon építésére. E pályázat akkor másfél évtizedes
csöndet tört m e g a helyi bérlakás-építési piacon.
A belvárosi Szent István tér
3 - 4 . s z á m alatti telken 2002
augusztusában
31
önkormányzati bérlakás építését
kezdte m e g a város, a 307 millió forintos beruházás 70 százaléka, 214 millió forint a Széchenyi-tervből elnyert állami
támogatás volt, a városi önerő
57 millió, a telek pedig 36 millió forintot ér. Az építkezés
során egy négyszintes, 16 lakásos és egy háromszintes, 15
lakásos házat húztak fel a ki-

A jó munkatárs

személyes chartergépet a Maiévtől, meg-

Szerezzen mesterlevelet
az EU-csatlakozás előtt!

relési Rt. október elején rendelt egy 160

§

A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsgaelőkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban: g á z v e zeték- é s k é s z ü l é k s z e r e l ö , k a r o s s z é r i a l a k a t o s , v í z v e z e t é k é s k ö z p o n t i f ű t é s - s z e r e l ő , pék, k ő m ű v e s , v i l l a n y s z e relő, k o z m e t i k u s .
Továbbá váijuk a jelentkezőket a következő szakmákban is:
a u t ó s z e r e l ő , a u t ó v i l l a m o s s á g i s z e r e l ő , a s z t a l o s , cukrász, f o d r á s z , n ő i s z a b ó , h e n t e s - m é s z á r o s .
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségeinél. Bővebb
információ kérhető a 62/486-987/182-es telefonszámon.

A szintén belvárosinak számító Lechner téri 30 lakásos
bérház a város és a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
44 millió forintos pályázati támogatásával, közös beruházásában öltött testet, az önkormányzat a 29-67 négyzetméteres lakások közül 13-at utalhatott ki, a többivel a rendőrség rendelkezik. Szociális bérlakások épülnek az Arany János utcában, ott 28 új otthon

tervei állnak készen, a beruházás folyamatban van. Ebben
az épületben kaphat helyet a
közelben lévő Szegedi Nemzeti Színház jelenleg felújítás
alatt álló Kamaraszínházának
néhány kiszolgáló helyisége is.
Az állam ez esetben csaknem
184 millió forinttal támogatta
az építkezést.

Újabb

beruházások

A Tápai utcában egy esztend ő alatt 41 ifjúsági garzonlakás
nőtt ki a földből az úgynevezett fecskeházprogram keretében, s a Széchenyi-terv 152
millió forinttal járult hozzá a
330 milliós beruházáshoz.
A szegedi közgyűlés n e m régiben döntött arról, hogy a
Cserzy Mihály utcában 50 otthont magában foglaló szociális bérlakás építésébe kezd.
Az önkormányzat 1,8 milliárd
forint értékben kíván lakáscélú beruházásokat folytatni a
közeljövőben, amiből 800 milliónyi saját forrás, a többi pedig a sikeres pályázatok eredm é n y e lehet.
O.K. K.

A szentesiek egy százaléka
A szentesi Legrand Kontavill Villamossze-

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését írásban a 62/426-149es faxszámon, vagy a kata@csmkik.hu e-mail címen.

Rendőrlakások

hetven

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

SZEGEDNYI VAR0SB0L MOZGATJA 2 7 EZER ALKALMAZOTTJAI A LEGRAND

Idén az előadóink között üdvözölhetjük a V4 országokból
érkező közlekedési szakembereket, s közlekedési vállalkozások is érkeznek Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból.
Bővebb információ, jelentkezés:
tel.: 62/486-987/143, e-mail: szekeres.ildiko@csmkik.hu.

Várunk minden érdeklődőt a kamaránál működő Humánklub
következő szakmai délutánjára, melyet október 28-án, kedden, 14 órai kezdettel tartunk a Novotel Szegedben.
A klubdélután vendége Varga Gabriella, a Sinder Kft.
ügyvezető partnere, aki a kompetencia alapú munkatárs kiválasztási, megtartási és fejlesztési rendszer felépítéséről és
tapasztalatairól fog beszélni az érdeklődőknek. Az előadást
követő megbeszélés témája a kompetenciák fontosságának
megvitatása lesz.

vitelezők, a 40-80 négyzetméteres otthonok java részébe
azóta beköltöztek a lakók.

aminek

töltötte kereskedelmi partnereivel, munkatársaival, valamint néhány újságíróval,
s egy napra Limoges-ba, a Legrand franciaországi központjába repítette a társaságot. A fő napirendi pont az Innovai oktatási központ megismerése volt.
A 2002. évi Nemzeti Minőségi Díjjal kitüntetett szentesi cég francia központja
egy Szegednél alig nagyobb városban található, s ahogy a Kontavill meghatározó
munkaadónak számít itthon, m é g inkább
igaz ez a Legrand-központra Limoges-ban. A magyar küldöttségnek Francois Grappotte, a Legrand elnöke mutatta
be a világcéget.

A kezdetek a porcelánhoz nyúlnak viszsza, a cégalapítók ezzel a termékkel foglalkoztak valamikor Franciaország porcelánfővárosában. A villamosszerelvényekhez úgy került közel a társaság, hogy
a régi kapcsolók, dugaszoló aljzatok jelentős részben m é g porcelánból készültek, s ez a modernnek ítélhető profilváltás
alapozta m e g az óriáscéget, miközben a
porcelán lassan elkopott. A Legrand éves
árbevétele 3 milliárd euró, azaz közel 800
milliárd forint, alkalmazottainak száma
szerte a világon 27 ezer. A társaság piaci
részesedése Európában tízszázalékos, a
francia szerelvénypiacnak viszont több
mint kilenctizedét uralják.
Horváth István, a Legrand Kontavill Rt.
vezérigazgatója a magyar számokkal ismertette m e g az Innoval oktatási központba látogatókat, e szerint a szentesi
központú cég éves árbevétele 27 millió

euró - az anyacég forgalmának szűk egy
százaléka - , azaz közel 700 millió forint,
alkalmazottainak száma valamivel több
mint ötszáz. Részesedésük a magyarországi szerelvénypiacon ötven százalékos,
azaz vitathatatlanul piacvezetők.
Az Innoval oktatási központot Sarusi Kiss
/dzse/kereskedelmi igazgató és Márta Irén
kommunikációs vezető mutatta be a vendégeknek. Az impozáns, modern - a tervező fantáziáját még francia viszonylatban is
szabadon szárnyalni hagyó - épület hétezer négyzetméteres, s évente körülbelül
hétezer villamossági szakembert képeznek
tovább itt kiscsoportos tréningeken. A hazai villanyszerelő tanműhelyekre még
nyomaiban sem emlékeztető, 10-12 fős,
mindennel felszerelt oktatótermek valóban alkalmasak az elmélet mellett a gyakorlati fogások elsajátítására is.
K. A.

London kniâljâ a legjobb üzleti feltételeket
VARSÓ (MTI)
Európa
nagyvárosai
közül
London, Párizs és Frankfurt kínálja a legjobb feltételeket az
üzleti tevékenységre, míg a kelet-közép-európai metropoli-

szok közül Prága áll az élen (17.
hely), viszont jelentősen előrelépett Varsó is (22. hely), maga
m ö g é utasítva Budapestet (23.
hely) - derült ki abból a jelentésből, amelyet 501 vállalati

menedzser véleménye alapján
a Taylor Nelson Sofres nevű
cég állította össze.
Az első tíz város rangsora:
London, Párizs, Frankfurt,
Brüsszel, Amszterdam, Barce-

lona, Madrid, Berlin, Milánó,
München. Bécs csak Budapest
után következik (24. hely),
olyan városok előtt, mint Koppenhága, Róma, Oslo, Moszkva, Helsinki és Athén.
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Zöldséglevek

A francia paradoxon és az érfalak

Nemcsak főzeléknek, salátának, ivólének is hasznosak a
zöldségek.

het előnyös. Ez férfiaknál legföljebb 6-7 deci bort, vagy egy
deci t ö m é n y italt, vagy két
üveg sört jelenthet, nőknél ennél jóval kevesebb is romboló,
mert a női szervezet alkohollebontó enzimrendszere másként működik. Példát is említ
a főorvos: volt rá eset, hogy
egyetlen éven át tartó vermutfogyasztás - n e m is nagy napi
mennyiséggel - májcirrózis kiváltotta halált okozott egy 30
éves nő esetében, miközben a
sok éve masszívan italozó férfi
májában alig mutatkozott elváltozás.

Az étkezéshez mértékletesen
fogyasztott vörösbor - igazi
vörösbor, nem kannás - gátolja a szív-, érrendszeri megbetegedések kialakulását. Erre kutatók jöttek rá, könnyű
vörösborokat fogyasztó országok, köztük Franciaország népességének táplálkozástudományi vizsgálatakor. A jelenséget, amikor még nem találtak rá magyarázatot, „francia paradoxon" néven emlegették.
Kevesebb a szív-, érrendszeri
megbetegedés bizonyos mediterrán országokban, például
Olasz-, Spanyol-, Franciaországban, mint egyebütt - mutatott rá egy nagyszabású vizsgálat. Franciaországban 20-25
százalékkal alacsonyabb a
szív-, érrendszeri problémákra visszavezethető halálozások aránya a világátlaghoz képest, holott a franciák telített
zsírokban s koleszterinben
meglehetősen gazdag ételeket
esznek, és mellé bort isznak,
tehát a szív-, érrendszeri megbetegedéseknek elvileg nagymértékben szerepelniük kellene a halálokok listáján. Az
ellentmondásos
jelenség,
amelyre sokáig nem találtak
magyarázatot
a
kutatók,
„francia paradoxon" néven
vált ismertté. Aztán kiderült: a
titok nyitja a napi étkezésekhez kötődő, mértékletes vörösborfogyasztás.
Miben rejlik a vörösbor jó-

A Dörösborflamnoidjaicsökkentikaszív-,
tékony hatása? A vörösborban
- mondja dr. Móricz József belgyógyász főorvos, diabetológus - flavonoidvegyületek fordulnak elő, melyek, „megfogva" a szervezetben lévő úgynevezett szabad gyököket, gátolják az arterioszklerózis, az
érelmeszesedés kialakulását.
Flavonoidok fehérborokban is
föllelhetők, de kisebb menynyiségben,
három-egy
az
arány a vörös javára. (Az ére l m e s z e s e d é s kialakulása: a

7357777

érrendszeri megbetegedések esélyét,

sejtek felszínén előforduló,
úgynevezett szabad gyökök
megkötik a vérzsírokat, majd
kalcium hozzáadásával plakkok alakulnak ki. Ezt gátolják
tehát a szervezetbe a vörösborfogyasztással
bekerülő
„gyökfogó" flavonoidvegyületek.) A borfogyasztásnak többek között azért kell az étkezéshez kötődnie, mert n e m
is annyira a szervezet egyébként is szokásos vérzsírszintje
a káros, h a n e m az étkezés

ILLUSZTRÁCIÓ: G Y E N E S K Á L M Á N

után hirtelen m e g e m e l k e d ő
vérzíírszint. A zsírok és egyéb
tápanyag-összetevők fölszívódását pedig az alkohol elnyújtja, n e m keletkeznek kiugró értékek. Egyébként az alkoholnak m á s hasznos tulajdonságai is említhetők, így az értágító hatás és az anyagcsere-gyorsítás, ám m i n d e z - kiegészítve a szabad gyökök már
említett hatástalanításával legföljebb napi 50 grammnyi
alkohol fogyasztása esetén le-

Azt is hangsúlyozza dr. Móricz József: a töménynek és a
sörnek m é g az említett minimummennyiségek
esetében is több káros hatása van
konkrétan,
mint
amennyi
hasznos lehet esetleg. Legjobb
tehát a vörösbornál maradni,
ha az e m b e r úgy dönt, hogy
alkoholt fogyaszt táplálékkieg'észítésként, de ez a bor tényleg bor legyen. Általában azokat a borokat legbiztonságosabb megvenni, amelyek palackcímkéjén a származási
hely, a termelő neve föl van
tüntetve, minél több a konkrétum, annál jobb. Ezek általában a minőségi borok; sajnos drágábbak is, mint amelyek eredete kevéssé n y o m o n
követhető. Az biztos, a mesterségesen készült, kannás
„boroknak" semmiféle paradox hatásuk nincs, s e m francia, s e m egyéb; úgy hatnak az
egészségre, ahogy lehet várni
tőlük: rosszul.
F.CS.

MTI
A zöldségek kipréselt leve teljes értékű táplálék. Tele van az
ember számára nélkülözhetetlen vitaminnal, nyomelemekkel.
A zöldségeket nemcsak salátának, főzeléknek, köretnek
lehet elkészíteni. Igen finom
és egészséges leveket préselhetünk, passzírozhatunk, turmixolhatunk belőlük.
Fejessalátalé: a sötétzöld levelű fajták a legértékesebbek,
mert sok bennük a kalcium, a
magnézium, a vas, a kálium, a
klorofill és az A-, E-vitamin. A
salátalétől dús lesz a hajunk,
egészséges a bőrünk. Á salátalevet hígítsuk m á s zöldség
levével, mert t ö m é n y e n nagyon erős az íze.
Sárgarépalé: sokak szerint a
zöldséglevek királya. Magas az
A-provitamin-tartalma, amelyet szervezetünk A vitaminná
alakít át. Sok b e n n e a B-, C-,
E-, D- é s a K-vitamin, valamint
az ásványi anyag. A lében található kalcium és magnéziu m nyugtatja és megfelelő
szinten tartja a bélfal tónusát.
Ezek erősítik a csontokat és a
fogakat is. Előnyös a bőr és a
haj számára is. Tisztítja a májat, mivel elősegíti a pangó epe
és a fölösleges zsírok eltávozását a szervezetből.

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
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A táplálékok
és a vércsoportok
A táplálékok egyéni adottságaink alapján másként hatnak
szervezetünkre. A „csodaétkek", a „tuti fogyókúrák" sokaknak
nem jönnek be. Ennek oka lehet az, hogy nem passzolnak a
vércsoportunkhoz.
A kilóikat veszíteni
akarók szorgalmasan kutatják, vajon
miféle csodaszerrel,
táplálkozással érhetnének el eredményt. Nagyon sokan meglepődnek,
mert a „tuti tippek"
nem nyerők. A fogyókúrába
kezdő
B vércsoportúaknak.
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT például minden előírást betart, mégsem fogy, legfeljebb gyengül, netán emésztési problémái támadnak.
S közben látja, hogy a kúrába vele együtt kezdő társa pedig szépen
adja le a kilókat. Vajon miért? Sokan vélik úgy, hogy James D'
Adamo amerikai orvosnak és fiának lehet helyes a felelete, amiben
azt állítják, a táplálkozás nagyon is összefügg azzal, hogy milyen
vércsoportba tartozunk. Arra a következtetésre jutottak, hogy egyes
ételek nagyon passzolnak egyes vércsoportokhoz, vannak nem
hozzáülök, amik károsak, mások pedig közömbösek, és így jó
étrendkiegészítők lehetnek.
Az amerikai kutatók megállapításait napjainkban is vitatják, például a vegetáriánusok, vagy a gabonaalapú táplálkozási piramisra
esküdök. Ám mindenképpen érdemes megismerkedni elméletükkel, s egy próbát tenni az alapján - persze nem túlozva el a dolgot.
Az A vércsoportúak jó, ha fokozatosan lemondanak a húsevésről,
mert ők azt nehezen emésztik meg, nekik inkább a gabonaalapú
ételek valók, valamint a zöldségfélék és a gyümölcsök. Nem javallott az A-soknak a tej és a tejtermék sem. A B vércsoportosok viszont jól emésztik és hasznosítják a tejet, túrót, vajat, sajtot és a
húst is. Ehetik ezek mellett a gabonaféléket is, és nincs bajuk a
vegetáriánus ételekkel sem - csak a hízásra kell ügyelniük, mert
szervezetük maximálisan képes hasznosítani a tápanyagokat. Az
AB vércsoportosok emésztőrendszere sokkal „válogatósabb": kisebb a gyomorsav-koncentrációjuk, ezért nem jó számukra a hús kivéve a halat. Jó
táplálékaik viszont
a tejtermékek. S
nagyon ajánlják nekik a zöldségféléket
és a gyümölcsöket.
A 0-s vércsoportúak viszont nyugodtan fedezhetik húsból a tápanyagszükségletüket.
A vércsoportúaknak.
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN
SZABÓ MAGDOLNA

Kalapácsok a cipőben
Mindenki tudja, hogy a magas sarkú cipő
jó lábakat csinál, a jóból pedig még jobbakat. A viselése következtében kialakuló
deformitásokról és fájdalomról azonban
senki sem beszél szívesen. A nők egy
része azt mondja, a formás alak ennyit
megér, az ortopéd szakorvosok azonban
mást állítanak.
A magas sarkú cipő szép. Kérdezzük csak
meg a férfinem bármelyik képviselőjét,
nem fordul-e meg az utcán, ha eltipeg
mellette egy pár kedvesen kopogó, kecses
formatervezésű női cipellő, amely formás
lábakban folytatódik felfelé haladva.
Minden nőben már a gépek szintjén kódolva van a tudás: még egy csinos vádiinak is, ami a formát illeti, csak előnyére
lehet a magas sarokkal felfegyverzett cipő. A nővé érés egyik legelső felfedezése
pedig az, hogy minél magasabb ez a
bizonyos sarok, annál látványosabban
dom botodnak ki a lábszár izmai, melyeken a férfiak nagy előszeretettel pihentetik meg szépségre éhes tekintetüket.
Azt gondolnánk: rajta, ugorjunk bele
rögtön cipőinkbe, s a világ máris a lábaink
előtt hever. Csakhogy aki próbált már
egész nap tíz-tizenkét centivel megemelt
sarkakon a dolgai után rohanni vagy
áttáncolni egy mámoros éjszakát, mire
levehette a lábbeliket, biztosan az összes
létező káromkodást végigmormolta magában és legalább ezerszer megfogadta,
hogy ő - bármi történjen is - soha többet.
Aztán másnap reggel újra kicsinosította
magát és beletuszkolta tiltakozó lábait a
cipőkbe.
Gyakorlott hölgyek azt mondják, idővel
hozzá lehet szokni, a csábos külső pedig
igazán megér ennyit.
Az ortopéd szakembernek erről egészen más a véleménye. Egyéni adottságoktól is függ, hogy kinek mit bír a lába
magasság tekintetében, de az öt centinél
nagyobb sarkok rendszeres viselése biztos, hogy idővel maradandó deformitást
eredményez a lábon, tájékoztatott dr. Kellermann Péter, a szegedi klinika orto-
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Testkezelés és Szolárium

424 385
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FORRADALOM A FOGYASZTÁSBAN!
A Kárász és a Kölcsey utca sarkán megnyílt szépségszalonban a legkorszerűbb testkezelő gép segítsé. ^
gével szabadulhatnak meg a nők a narancsbőrtől, a növekedési csíkoktól és ajellemző testtájaí I.
kon kialakult feleslegektől.
•
A nők nagy része szenved a cellulitistől, szülést követően striától vagy növekedési csíkok megjelenésétől. A diéta, a koplalás, az egyéb kozmetiku3
^
mok sosem nyújtják az elvárásnak megfelelő eredményt Mivel ezek a problémák a testnek csak bizonyos részein - csípő, fenék, has, combok - találhatók, így
testre szabott gépi kezelés segíthet. Az Endermologie elne, vezésű technika hatásos és kockázatmentes, tökéletesen új' raformálja a testet.
A gép kezelőfejével a ritmikus vákuum és a görgők masszírozásával befolyásolni lehet a kötőszövet szerkezetét. A kezelés
serkenti a sejtek anyagcsere-folyamatait a vér- és nyirokkeringés felgyorsításával. A felesleges salakanyag kiürül, a vízviszszatartás folyamata csökken és növekszik a zsírégetés.
Az Endermologie eredményei: a bór simább, feszesebb lesz,
kisimulnak az egyenetlenségek, a test fogyasztásában egyedülálló kezelés eredményeképpen akár két ruhaméretet is
csökkenhet.
• Jól alkalmazható súlycsökkentő program részeként Is, hiszen mechanikailag fellazítja a mélyen fekvő zsírréte
I geket.
A kezelés kellemes, a speciális vékony
kezelőruha védi a bór felületét.
Minden érdeklődői egy INGYENES PRÓBA-

1 Szítta
«Stúdió
JCfi.
Testkezelés és Szolárium
Szeged, Kölcsey u. 4.
(Az Impulzus üzletház alagsorában)
Tel.: 06-30/605-4121,424-385.
Nyitva tartás: h.-p.: 8-20, sza.: 8-13 Mii
Élvezze a bámulás örömeit
a DÍVA STÚDIÓ legmodernebb
álló- és fekvőszoláriumában!
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SZOLÁRIUMBÉRLET 10 zsetonos
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Dr. JURIJ PETROV
orvos-természetgyógyász
Bejelentkezés: (62) 471-541
Gyorsan, h a t é k o n y a n , fájdalom nélkül
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Rendelési idő:
héttőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975
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FOTÓ: KARNOK CSABA

szóba jöhet. Ajánlott kerülni tehát az öt
centinél magasabb sarkú cipők rendszeres viselését. A két-három centis magasság azonban még nem káros. Tanácsos mellőzni a divatos, ám kényelmetlen, a bokát nem tartó pántos szandálok
hordását is. Ne vegyünk nagyon vékony
vagy éppenséggel túl vastag és merev
talpú lábbeliket sem - ajánlotta dr. Kellermann Péter. A túlságosan szűk orrú
cipők veszélye pedig az, hogy megnyomhatják a lábujjakat és a körmöket, melyek
berepedezhetnek.
- Egyáltalán nem javasolt a magas sarok
viselése azoknak, akik egyébként is térdés gerincproblémákkal küzdenek. Ugyanis a lábfej fájdalmas deformációi és a
lábszár állandóan feszülő izmainak problémái mellett leginkább a térdeket; a
csípőt, a gerincet és a derekat terheli meg
a folytonos pipiskedés - magyarázta az
ortopédia szakértője.
- Mivel a lábak kötőszöveteinek gyöngesége örökölhető, nemcsak a nők, de a
férfiak között is vannak olyanok, akik
esélyesebbek az említett problémák kialakulására. Ezért nekik a lábbelik mellett
a testsúlyukra is érdemes odafigyelni,
hiszen a súlyfelesleg szintén megterheli a
lábakat.
MÁTÉ ERZSÉBET

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

rendelő

2000

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

jm

pédiai osztályának egyetemi tanársegéde.
- A leggyakoribb probléma, ami a kényelmetlen cipők viseléséből származik,
a harántsüllyedés. Lapos cipőben a test
súlyának harmada nehezedik a sarkakra,
a többi kétharmad pedig a talp többi
részére. Ha a sarkat megemeljük, a terhelés előrecsúszik, a lábközépcsont-fejekre, vagyis oda, ahova pipiskedéskor
nehezedünk. A megváltozott statika miatt
ezek a csontok szétcsúsznak - magyarázta dr. Kellermann Péter. - Ha a hölgy
ezután is magas sarkú, szűk orrú cipőket
hord, ezt az elváltozást további, másodlagos problémák kialakulása követi. A
bütyök oldalra deformálódik, a nagyujj
pedig befelé kanyarodik. Megjelennek a
kalapácsujjak, vagyis a szűk cipőben felgyűrődött lábujjak idővel eltorzulnak.
Mindez az ilyen lábbeliket viselő negyvenes hölgyek nagy részénél már megfigyelhető.
Az elváltozások eleinte még korrigálhatóak, vagy legalább kialakulásuk lelassítható harántemelő betétekkel és kényelmes cipők viselésével. Azonban ha
időben nem vált az ember, később már
nincs mit tenni az elváltozásokkal és a
velük együtt járó fájdalommal. Legvégső
és nagyon indokolt esetben a műtét is

íriszdiagnosztika és
természetgyógyászati
kezelések

¿ 5 5 S Í
ŐSZI AKCIÓNK:
Testkezelési bérlet vásárlása esetén egy 5 alkalmas, 10 000 Ft értékű
arc-, nyak- és dekoltázskezelő BÉRLETET ADUNK AJÁNDÉKBA!

Az öt centinél magasabb sarok rendszeres viselése deformitást
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• Magvas mézek 300 g
(barackos, mogyorós, ananászos, diós, almás,
5 magos, 4 magos)
1040 Ft helyett S 2 9 F t
• Kombucha aloé vera caps.
Z310 Ft helyett 1159
Ft
90 db
• Kombucha Live style caps.
1159 Rt helyett 1 0 7 9 F t
90 db
FITOUNE TERMÉKEK:
4 Medvehagyma caps.
(koleszterinszint-csökkentő) 449-F4 helyett 1 9 9 F t
4 Galagonya caps.
(szívpanaszok csökkentésére) 99W4 helyett 1 9 9 F t
4 Csalán caps.
(méregtelenítő, vízhajtó)
399 Ft helyett 1 9 9 F t
• BIOSAVANYÚSÁGOK édesítőszerrel (bébikukorica,
fokhagyma, apró uborka, cseresznyepaprika,
erős paprika, vegyes,
fokhagymával töltött szilva)
239-429 Ft
4 ENERGY TERMÉKEK: (Gynex, Regalen, Renol, Vironal,
Korolen, Stimaral, Balneol, Audiron)
4-S99 Ft
• DINA KREMf I (körömvirág, vadgesztenye,
alpesi, árnika, vazelin, kéz-, köröm-, lábápoló)
100 ml
199 Ft
• VÉRNYOMÁSMÉRŐK
(félautomata, automata)
9990 Ft-tól
4 Lakktáska (Mikulás-mintás)
99 Ft
• ALOÉ cserepes növény (nagy)
899 Ft
4 OMRON VÉRNYOMÁSMÉRŐK AJÁNDÉK ADAPTERREL
VAGY DIGITÁLIS LÁZMÉRŐVEL!
GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink
Szegeden, a SAS Patika mellett, a CORA Áruházban
és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, az Andrássy út 1.
alatt találhatók!
,„„,.„

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:
6 2 / 5 6 7 - 8 4 3 Kovács Emma • 6 2 5 6 7 - 8 4 9 Gergely Anikó
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Vitaminok
A szervezet képtelen a vitaminok zömét természetes körülmények között
előállítani, így ezek fő forrása az elfogyasztott táplálék. A vitaminhiány kihatással lehet a fertőzésekkel szembeni ellenállásra,
a veleszületett rendellenességek és olyan betegségek kockázatára, mint a
daganatok, a szívbetegség
és a csontritkulás.
Bizonyos vitaminok, például az A- és D-vitamin túlzott fogyasztása ugyanakkor
mérgezést okoz, amelynek
kellemetlen tünetei a fejfájás, hányinger és hasmenés.
Bármilyen
vitaminkészítmény-szedés esetén konzultálni kell a kezelőorvossal.
A-vitamin (retinol): a látás
(különösképpen a sötétben
való látás), az egészséges
immunrendszer és a sejtnövekedés szempontjából fontos. Túlzott mértékű bevitel
esetén májtoxicitás, látászavarok fordulhatnak elő, és
emelkedik a combnyaktörés
kockázata.
Karotinoidok: antioxidánsként viselkednek (meggátolják a sejtkárosodást), és
megelőzhetnek néhány daganatféleséget, például a
prosztata- és emlőrákot.
Túlzott mértékű bevitel esetén a bór sárgásán elszíneződhet.
Folát (folsav): egy B-vitamin-vegyület, amely segít
megelőzni a veleszületett
rendellenességeket és a vérszegénységet, Illetve segít az
emlőrák, a vastagbélrák és a
szívbetegségek megelőzésében. A fogamzóképes korú
nőknek, vagy azoknak, akik
gyermeket szeretnének, a terhesség előtt napi 800 gramm
folsav szedése javasolt.
B6-vitamin (pyridoxin): a
sejtműködéshez és az Idegrendszer működéséhez elengedhetetlen.
B12-vitamin (clanokobalamin): nélkülözhetetlen a vérben található sejtek és. az
idegrendszer működéséhez.
Gyomor- vagy bélbetegség
esetén a rossz felszívódás hiánytünetekkel járhat.
C-vitamin: antioxidánsként
hat, és elősegíti a sebgyógyulást, illetve a vas felszívódását. Bizonyos daganatos
betegségek megelőzésében Is
szerepe lehet.
D-vitamin (kalciferol): a
csontritkulás és a csonttörések megelőzésében játszik
szerepet. A túlzottan magas
bevitel magas kalciumszintet
és kalciumlerakódást okozhat.
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A PÁNIKBETEGSÉG A MAGYAR LAKOSSÁG ÖT-HÉT SZÁZALÉKÁNÁL FORDUL ELŐ

Alapjaiban rendíti meg az embert
A pánikbetegség egy olyan, rohamokban jelentkező szorongásos állapot, melyben megközelítőleg hatszázezer
ember szenved hazánkban. A betegek gyakran teljesen
meg vannak arról győződve, hogy szívinfarktust, agyvérzést élnek át, esetleg az őrülettől tartanak, vagy halálfélelmük van.

Egy idő után nem mertem elaludni, mert rettegtem az álmaimtól, vagy felébredtem a
saját ordításomra. Nappal fejfájástól és szédüléstől szenvedtem. Egyszer ültem a számítógép előtt és szívrohamot
állapítottam meg magamnak,
máskor a mellkasomban éreztem szúrást és hiába magyarázták az orvosok, hogy ez a
stressztől van, én biztosra vettem, hogy tüdőrákom van olvasható Petri Lukács Ááám
Pánik című könyvében egy jogász lány esetleírása. A rengeteg belgyógyászati kivizsgálás és negatív lelet után a pszichiátria következett, ahol a
lánynak kijelentették: Ön pánikbeteg!
A pánikbetegség előre nem
látható időben és szituációban, rohamszerűen jelentkező, elemi erejű rosszullét. A

köztudattal ellentétben tehát
nem csupán felfokozott idegességről van szó, a pánik ahogy ár. Lajkó Károly, a szegedi pánikambulancia adjunktusa fogalmaz - „alapjaiban rendíti meg az embert".
Felmérések szerint a pánikbetegség a magyar lakosság
öt-hét százalékánál fordul elő.
Sokan a divatbetegségek körébe sorolják, pedig az orvosok tapasztalatai szerint harminc-negyven évvel ezelőtt is
körülbelül ugyanennyi esettel
találkoztak, mint manapság.
Ezt a pszichés problémát régebben egyszerű ideg-összeroppanásnak, vagy neurózisnak minősítették, csak 1980
óta beszélhetünk pánikbetegségről.
A rohamok során a betegek
gyakran az őrülettől tartanak,
vagyis attól, hogy akaratuk el-

Terápia, egyénre szabottan
A pánikbetegség kezelésére ma már Igen sok, hatékony gyógyszer
áll rendelkezésre. A fóbiás betegnek erőteljes elhatározásra van
szüksége, hogy ki merje tenni magát a szorongást keltő helyzeteknek,
és ne szégyellje szakemberrel megosztani a problémáit.
A pszichoterápia az Illetőre "szabottan, lépésről-lépésre haladva
segíti a pácienst úgy, hogy a félelmet jelentő feladat leküzdése
én-erősítő hatású legyen. Az egymást követő sikerélmények megerősítik a személyiséget, ezáltal a beteg egyre Inkább hisz abban,
hogy képes legyőzni a félelmet okozó szituációt.

Antibébi macskáknak
MTI

Sok nőstény macskát tartó
gazdi szembesül azzal a problémával, hogy kedvence a tavasztól őszig tartó fő szaporodási periódusban akár 2-3 hetenként folyamatosan képes

FOTÓ: KARNOK CSABA

ivarzani. Ez részben a szaporaság miatt gond, hiszen egy
nőstény egyszerre akár 9 kölyköt is fialhat, akár háromszor
is egy évben, másrészt a párzással járó ivari magatartást
eltűrni - bizony emberpróbáló
feladat. Aki nem szándékozik
a macskát ivartalanítani, az
úgynevezett antibébi injekciótól várhatja a probléma elodázását. A macskáknak elegendő
négyhavonta egy, a bőr alá
adott injekció, s előnye ennek
a módszernek az is, hogy a kezelések abbahagyását követően, mintegy fél év múltán
rendszerint visszatér a normális ivarzási ciklus.

lenére valami végzetest cselekszenek. Az esetek másik
nagy részében inkább a halálfélelem jelentkezik. Ilyenkor a páciens teljesen meg van
győződve arról, hogy komoly,
gyógyíthatatlan baja, legtöbbször agyvérzése, szívinfarktusa, vagy agydaganata van. így
történhet meg az, hogy a sürgősségi ügyeleti hívások húsz
százaléka az ilyen pánikrohamot átélőktől érkezik.
Ezt az állapotot ráadásul a
rosszullét legkülönbözőbb tünetei kísérik, elsősorban erős
szívdobogás, mellkasi szorítás, fulladás, eseüeg olyan részegáégszerű érzések, mint a
homályos látás és a szédülés.
Ma már egyáltalán nem lepődünk meg azon, ha valaki
nem mer lenézni egy magas
hídról, vagy inkább gyalog
megy, csak ne kelljen a mozgólépcsőn lemennie'az aluljáróba. A szorongásos megbetegedésekhez azonban súlyos tér- és tömegiszony társulhat. Az úgynevezett agorafóbiások kerülik a zsúfolt
helyeket: a buszon, villamoson sokszor csak kísérő társaságában képesek utazni.
Szélsőséges esetben egyáltalán nem mernek kimozdulni
otthonukból.
A pánikbetegség leginkább
csak felnőttkorban, általában
a huszadik életév környékén
jelentkezik.
Leggyakrabban
azokra a gyenge lelki alkatúakra tör rá, akiket kihasználnak, vagy nem képesek
konfliktusaikat
megfelelően
kezelni. Nem véletlen, hogy a
nőknél jóval gyakoribb. Jelentkezhet azonban erős személyiségűeknél is, akik viszont

Az agrofóbiások kerülik a tömegközlekedést.
attól tartanak, hogy akaratukat nem tudják hatékonyan
rákényszeríteni másokra.
Kevéssé ismert tény, hogy
legalább annyi pánikbeteg lesz
öngyilkos, mint ahány depresszióban szenvedő, ami
igazán elszomorító, hiszen
minden hatodik közülük kerül
ki - teszi hozzá dr. Lajkó Károly.
Az ilyen típusú pszichés za-

A cél nem az, hogy a beteg
diagnosztizálja a melanomat,
hanem hogy időben orvoshoz
fordulhasson, ha változást iát
a bőrén.
Nehéz azoknak a betegeknek a helyzete, akiknek sok
és nagymértékű anyajegy
van a bőrén, mivel az ő melanoma
kockázatuk
igen
nagy. Míg korábban úgy
gondoltuk, hogy ezeket az
atipusos anyajegyeket - ha
kell, többször is, de - el kell
távolítani, addig mára részint az ismereteink bővülésével - hogy a betegnek csak

a melanoma kockázata nagyobb, de az egyáltalán nem
biztos, hogy meglévő anyajegyből fog fejlődni, sőt,
sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy a melanoma de novo ép bőrön képződik, részint a technika fejlődésével (digitális dermatoszkóp) - más alternatívák is kínálkoznak.
A digitális dermatoszkóp
néhány klinikai centrumban
ma már Magyarországon is
elérhető. Ez egy 30-szoros
nagyítást adó mikrokamera,
amelyet számítógéphez csatlakoztatva
megjeleníthetők
az elváltozások, lehetőséget
adva a látott kép pontosabb

értelmezésére.
Rögzíthető
m i n d e n egyes anyajegy p o n tos mérete, helye, festezettsége, kiszámítható az úgynevezett dermatoszkópos pontértéke és az „okos program"
- természetesen gyakorlott
szakorvos felülvéleményezésével - még diagnózist is tud
mondani. A félévente-évente
elvégzett kontrollvizsgálatok
során a memóriából előhívott képek összehasonlíthatók, így minden egyes apró
változás észlelésre kerül és
szükség esetén az anyajegy
eltávolítható.
,
DR. GYÖRE MÁRTA
BÖRGYÓGYÁSZ-KOZM ETOLÓGUS
SZAKORVOS

var kezelése gyógyszerrel és
pszichoterápiával
egyaránt
történhet. Arra a kérdésre pedig, hogy milyenek a betegség
megszűnésének esélyei, a
szakember borúlátó választ
ad: a tünetek enyhíthetők,
azonban teljes gyógyulás nem
létezik. Egyébként is, potenciálisan mindenki pánikbeteg.
PATAKFALVI DÓRA

Amit az autizmusról tudni kell
Az autizmus a szociális megértés, a kommunikáció és a képzelőerő fogyatékossága. A személyiség teljes rétegét érintő fejlődési zavar.
Az állapot az egész embert nagyon mélyen,
egész lényén keresztül érinti.
Az átható fejlődési zavar esetében a kezelés
elsődleges formája a korai, speciális fejlesztés
és a folyamatos, egész életen át tartó oktatás.
Az autizmus esetében el kell fogadnunk azt a
jelenleg ismert tényt, hogy a fejlődési zavar
végleges. A szakemberek feladata az, hogy úgy
gondoskodjanak az autizmussal élő személyekről, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a sérültek felnőttként az önállóság legmagasabb fokára jussanak.

Az értelmük lehet ép

A rosszindulatú melanoma
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Az autizmussal élő gyermekek lehetnek ép
értelműek, értelmi fogyatékosok, lehetnek viselkedésproblémáik, hallásproblémáik,
de
mindezen gondjaik fölött ott áll, hogy az autizmusuk ezeket a tüneteket is áthatja.

Fontos a pontos

diagnózis

Ezért nagyon fontos az, hogy milyen körültekintően diagnosztizálnak egy gyermeket,
hiszen ez alapvetően meghatározza, hogy
mennyire értik meg a szükségleteit, és a továbbiakban milyen segítséget adnak számára.
Az autizmussal élő személyek egész életükben
a környezet védelmére szorulnak.
Az állapot 2 és 3 éves kor között már felismerhető. Lorna Wing fejlődéspszichológus
írja, hogy az autizmus spektrumszélessége miatt nehéz az állapotnak a tisztán azonosítható
formáját fellelni. Egy-egy tünet önmagában
nem értelmezhető! A diagnózis felállítása minden esetben képzett szakemberekből álló csoport feladata.

Néhány kulcsszó
- A személyiség teljes rétegét érintő átható
zavar,
- fontos a környezet védelme,
- vokális párbeszéd és mutatás,
- a kommunikáció adok-veszek jellege,
- visszahúzódó, nem kezdeményez,
- kevés kíváncsisággal fordul a környezete
felé.

Szokatlan

kommunikáció

A kommunikáció tekintetében, átlagos fejlődésmenet esetén 2 hónapos korban kialakul a vokalizáció, később a csecsemő saját
örömére játszik hangokkal, majd 6 hónapos
kora táján vokális párbeszédbe is lehet vele
elegyedni. Nyolc hónaposan megjelenik a
mutatás. A gyermek mutatóujjával végigvezényli a lakáson a szülőt, minden érdekli,
mindent meg akar nézni, mindennek tudni
akarja a nevét.
A mutatás és a vokális párbeszéd elmaradása
figyelemfelhívó jel! Kétéves korában az átlagosan fejlődő gyermek 3-5 szót összerak,
távirati stílusban beszél, 3 éves korában már
kreatív szóhasználatot figyelhetünk meg. A
nyelvtani alakok többségét jól használja és
igényli a kölcsönösséget, a beszélgetést.

Kevés szóval beszél
A kommunikáció adok-veszek jellege hiányzik fájdalmasan az autizmussal élő gyermek
fejlődésmenetéből. Ha beszél, akkor azt többnyire nagyon kevés szóval teszi. A tárgyra nem
mutat rá, hanem a felnőtt kezét viszi a kért
dolog felé. Közlése furcsa ritmusú, különös
hangszínű. Gyakran ismételgeti a tv-ben hallott reklámszövegeket.
ÁRNICS KATALIN
PSZICHOPEDAGÓGUS
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk más oldalán is
olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (Aszerk.)

A lyukas zászlótól
az'56-os zászlóig
A címerek, a zászlók és egyéb
szimbólumok mindig megkülönböztetett jelentőséggel bírtak
az emberiség történelmében. Jelentőségüket a mindenkor mögéjük, alájuk rendelt szellemiség
vagy üzenet képezte, sőt annak
megfogalmazásaként
kellett
megalkotni azokat.
A magyar történelemben, de
inkább úgy fogalmaznék, hogy
az üdvtörténetünkben pedig az
átlagosnál is nagyobb jelentőséggel váltak szellemi hordozóvá ezek a jelzések. Elképzelhetetlen, hogy 1956 forradalmában, mely az egész emberiség
erkölcsi győzelmeként vehető
számításba, ne megkülönböztetett módon fejeződött volna ki
az üzenet szimbolikus megnyilvánulása.
A lyukas zászlót - ami egy
meglehetősen közhelyet betöltő
szimbólum - csupán a forradalom érzelmi töltése emelte számunkra magasabb régióba, mivel a forradalom kezdetektől
egyetlen folyamatnak tekintette
mindazt, ami kiérdemelte történelmen felüli szerepét, beleértve
a szimbólumokat is. Az amerikai
költő nem véletlenül írja forradalmunkról a félreérthetetlen sorokat:
„...ami itt tényleg végbement,/
iszonyatosan magasabb rendű,/
minden történelemnél/ minden
mesénél, istenségnél és felsőbb
fokú valóságnál..."
Valóban, komolyan átgondolandó, értelmezésre szoruló sorok. Ami kétségtelen, hogy a
lyukas zászlóval indul, az adja
az indulás eufóriáját... de semmi esetre sem válhat a teljes
forradalom szimbólumává, üzenetévé, mert jelentésében, kifejezésében nem alkalmas arra. A
forradalom szellemiségének kialakulásáig egy hosszú utat kell
megtenni, és annak végén
szimbólumában is meg kell jelenjen az igazi üzenet. Úgy érzem, hogy ezt az utat a zászlónak is meg kellett tenni, és az
elmúlt 12-13 év bonyodalmai
joggal mellőzték a minden
szempontból üzenetet is megfogalmazni tudó '56-os zászlót,
joggal hiányzott a szellemiség
hiányában az azt megfogalmazó
és hirdetni képes szimbólum.
X. Y. évekkel ezelőtt a Magyarok Házában azt mondta az ott
tartott gyűlésén: milyen kár,
hogy '56-nak nincs a márciusi ifjakhoz hasonló kokárdája, de alkossuk meg mi azt. X. Y. tévedett, mert volt az '56-os ifjaknak
is kokárdája, csak úgy a kokárdához, mint a valódi zászlóhoz még
fel kellett nőnünk. Mindnyájunknak, az egész társadalomnak! Ez most különösen fontos,
mert közeledik az ötvenedik évforduló, ami nem múlhat el egy
tisztességes leltárkészítés nélkül.
Ez a leltár automatikusan fel kell
emeljen minket a forradalom
szintjére, és ezen az úton a szimbólumok kíséretében is el kell
jussunk a lyukas zászlótól az
'56-os zászlóig.
Térjünk vissza a lyukas zászlóhoz. Mit is jelent? Hogyan született? Mit üzen, üzenhet nekünk?
A szimbólumok kegyetlen szigort követelnek, és nem lehet
azokat felületesen, könnyelműen kezelni. A lyukas zászló 1956.
október 23-án délután született.
Mint tudjuk, Hruscsov a XX.
pártkongresszuson elvetette a
sztálinizmus addigi politikáját,
elítélték a személyi kultuszt, és
egy megújulni akaró „reformkommunizmust" hirdettek meg.
Ennek következményeként indulnak el nálunk a Petőfi-kör

„elvtársi" vitái, ennek lesz következménye Lengyelországban az a
politikai robbanás, amely szinte
forgatókönyv szerint hozza Gomulkát az emberibb szocializmus megteremtésére. A lengyelországi események hőfoka felgyorsítja az eseményeket és a forgatókönyvnél valamivel hamarabb, (Gerőék még külföldön
vannak) váratlanul robbannak ki
a kezdeti események Szegeden,
majd még markánsabban Budapesten.
A kirobbanásban nagyon sok
a spontán elem, de ne felejtsük
el azt sem, hogy ugyanakkor ott
van a pontos forgatókönyv is,
mely egy tömeges megmozdulás révén kívánja Nagy Imrét és
körét a hatalomba vinni, hogy
Gomulkához hasonlóan megteremtődjék a sztálinizmus utáni
emberibbnek mondott szocializmus. A forgatókönyv készen
van, senkit nem kéne, hogy
meglepjen, mégis meglepi a politika vezetőit. Ezért van 23-án
a belügyminiszter tétovázása a
felvonulás engedélyezése terén.
Hol jóváhagyják, hol visszavonják a már kiadott engedélyt.
Napi programon kívüli volta
miatt tiltani, de forgatókönyvi
tervezete miatt viszont engedélyezni kell. Gerő Ernő főtitkár
Jugoszláviából kéne megérkezzen és a fiatal miniszterelnök,
Hegedűs András nem képes kezelni a problémát.
Ezért a forgatókönyves hangok figyelembevételével Piros
László belügyminiszter végül is
engedélyezi a felvonulást. A középiskolákban a DISZ, a párt ifi
csapata áll a szervezés élére. A
felvonulás óriási méretekben
délután elindul. Ennek a felvonulásnak, ennek a kezdeti tüntetésnek lesz első gyermeke a
mi lyukas zászlónk. Nincs ebben a zászlóban más, mint egy
borzalmas rendszer elutasítása,
azonnali elvetése, a rendszert
megtestesítő címer azonnali eltávolítása.
A magyar zászlóra ráerőszakolták azt a jelvényt (címert) amit
nem akart az ország, ami a sztálinizmust, a terrort jelentette. Az
egész felvonulás - úgy a személyes ambíciók, mint a forgatókönyv programja szerinti - a
sztálinizmus megpecsételésére,
elutasítására volt hivatva. A
zászlóból a sztálini időket vágták
ki az emberek és ebben még azok
is segítettek, akik abszolút csak a
gomulkai változásban hittek. A
lyukas zászló ennyit jelentett valójában és nem többet.
A lyuk annyit jelent, hogy e
nép valamit elutasított, de semmi esetre sem jelenthet egy elkötelezettséget bármilyen politikai
igény mellett. A lyuk nem képes
hirdetni, legalábbis a szimbólumok szigorú törvénye szerint,
már az estére pontokba foglalt
követeléseket sem. A lyuk üres
teret biztosít mindazoknak, akik
a helyére kívánják tenni az újabb
szimbólumba foglalt jelrendszert. Gondoljunk csak a román
„forradalomra"! A lyukas zászlóig ők is eljutottak.
A lyukas zászló ott sem jelentett mást, nem is jelenthetett,
mint a Caucescu-rendszer elutasítását. Ott a „forradalom" nem
is tudott ezen túlmenni, ezért
már a lyukat a forradalomtól elszakadó politikai akarat töltötte
be a maga kénye-kedve szerint, a
maga szimbólumrendszerével.
ÁBRAHÁM BERTALAN
1956-OS ELÍTÉLT,
A MAGYAROK
VILÁGSZÖVETSÉGE
CSONGRÁD MEGYEI ELNÖKE
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Velem van ötvenhat
- Uram, hall engem? - próbálta az altatóorvos fölvenni velem a kapcsolatot.
- Hallom, doktornő!
- Milyen számot lát maga előtt?
- Egy ötöst és egy hatost.
-Együtt?
- Tizenegy - válaszoltam, majd visszahullottam az álmok völgyébe. Örömteli békémet
az orvosnő hangja zavarta meg ismét.
- Uram, kérem, hogy mondja ki a maga
előtt lévő számot!
-Nem!
- M i é r t nem?
- Tudja azt maga jól!
- Miért nem hajlandó kimondani a számot? - kérdi félőn és agresszívan is a derék
orvosnő, talán már a rólam elnevezendő új
betegség szimptómáit foglalva össze magában: a páciens szemre normális, csak képtelen kétjelű számok fölismerésére. Megesett a
szívem rajta.
- Tudja, doktornő, ha kimondom a szá-

Ötödikes szegedi kisdiákként éltem át
1956 őszét, melynek emléke lassan már
egy életen át kísér, s mindig sajnáltam
picit a nálam fiatalabbakat, akiknek nem
lehetett részük a világtörténelem e csodás adományában. Tavaly nyáron szilánkos bokatörést szenvedtem a Pilisben,
biztosítóm repülőn vitt a berlini Charitéba, ahol két műtéttel rakták össze törölt
csontjaim. Az operációk napjait nem felejtem, míg élek: mindkettő Mária napjára esett, s én tavaly ily különös módon
ünnepeltem a számomra legdrágább személy névnapját. Szombat este tizenegykor tettek le a műtőasztalra, s már jócskán vasárnapot írtunk, amikor a m ű t é t
utáni ébresztésre szolgáló teremben fölnyitottam a szemem. A hatvan személyt
kiszolgáló képes csarnokban én voltam
az egyetlen páciens, tekintetem az
ágyam lábánál fölfestett 56-os számra
esett.
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mot, akkor magát elviszik - kísérlem meg
még mindig zilált aggyal megnyugtatni.
- Mit mondott? Kit és ki visz el? - hangja
már csupa félelem.
- Hát magát, ki mást. És természetesen a
Stasi - hullok ismét a semmibe. Aztán elmúlt az altató hatása, kinyitottam a szemem, rámosolyogva a kétségbeesést tükröző
arcra.
- Tudja, doktornő, én magyar vagyok.
N á l u n k ö t v e n h a t b a n volt egy forradalom, amelyről aztán évekig nem volt tanácsos nyilvánosan beszélni. Ez m a r a d t
meg valahol a zsigereimben, a tudata l a t t i m b a n . Amíg nem tisztult ki a fejem, magát védtem, n e m tudván, hogy
nincs már félelem, nincs m á r Stasi
sem. De most már t u d o m . Ha legközelebb öreg magyart altat, n e engedje őt
az 56-osra tenni, mert esetleg megint
így jár.
KREMSER PÉTER

D
- Dél-alföl

üzlet

. i t t é5 m o s t
2 0 % ,
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40%-os percdíj-kedvezmény
kisvállalatok részére

A PannonRégló szolgáltatás kisvállalatok, vállalkozások számára jelent különleges kedvezményt, akik ezer
szállal kötődnek közvetlen környezetükhöz: egy városhoz, egy megyéhez, egy régióhoz. A PannonRégió igénybevételével Ön választhat egy réglót, például a dél-alföldit, ahonnan 20%-os percdíj-kedvezménnyel
intézheti a hálózaton belüli telefonhívásait. Ajánlatunk rendkívüli, 40°/p-os percdíj-kedvezményt jelent,
ha Ön olyan üzletfelet hív, aki szintén megrendelte a PannonRégló szolgáltatást az adott régióra.

A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a további részletekről
a díjmentesen hívható 06 80 62 80 62-es zöldszámunkon érdeklődhet.
A szolgáltatást megrendelheti
- akár már egy darab Pannon GSM üzleti előfizetéshez a Pannon GSM hálózatából hívható 1741-es számon, vagy
személyesen a Pannon GSM bemutatótermeiben országszerte.
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MM Á l l á s t

keres

2

Állást kínál

3

Autó

4

Bútor

5

Egyéb

6

EMdnnHu, műszaki cikkek

7

Elveszett
Építőanyag

9

Gépjárművezető-képzés

10

Hagyaték

11

Irodaszer

12

Kieg. munkát keres

13

Kisállat

14

Könyv

• SZEGEDEN és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni a következő telefonon: 06-13 0 2 - 4 2 - 7 7 . (30397466)

3 5 (30397319)
SZOBAFESTŐKET

•

15

Magánház

16

Növény

17

Oktatást vállal

18

Panellakás

19

Pénz, értékpapír

20

Régiségek

21

Szakképzés

22

Számítástechnika

TÁVMUNKA

LEHETŐ

SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat!
G.I.L.
Bt.
8800 Nagykanizsa. Király út

z e n ! (30497943)

24

Ruházat

25

Szolgáltatás

26

Tanfolyam

27

Téglaépitésü lakás

28

Termény, takarmány

29

TUzelőanyag

30

Üzlethelyiség

(30397546)

Állást keres

• 10 év televíziós gyakorlattal. nagy tapasztalattal és
referenciákkal, saját technikával rendelkező operalór
állást, munkál keres 06-30/

•

AUTÓÁTÍRATÁS

leg-

gyorsabban. biztosltáskötés
(Szegeden) Madách 24/b
Körgyűrű,
62-425-043.
(30397435)

• DACIÁT, dízel A R O - I
vennék.
06-30/319-6963,
Szeged (30396769)

• A N T I K B Ú T O R O K . RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK

INOX

Ü Z L E T H Á Z

ROZSIDAMENTE!

SAVÁLLÓ

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KORACÉLOK, FITfINCEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged. (30193657)
• ANTIK bútorokat, régiségeket. tollneműt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324
30383-7116. (30193311)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS

Tescóval szemben Szeged.
Rókusi 25. 62-489-603

SZEGED, BAKAY N. U.29.

(25292646)

Tel.:62/541-772

• AUSZTRIAI, olaszországi
munkára lehel jelentkezni
nyelvtudás nélkül is! 06-30/
4 7 1 - 9 9 8 6 (30397601)
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden, október 18. és 27-ón
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

• BELVÁROSI é t t e r e m
konyhai kisegltönót keres
Szegedi lakosok jelentkezését várjuk 06-30/382-6758
(30397235)

• EURÓPA márkavezető
művész-, modell- és rendezvényügynöksége keres
művészeket minden ágazatból, modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket Is),
statisztákat, stb
62/407994. (30295024)
• SZEGEDI munkahelyre
CO-hegesztö. ált. lakatost
keresünk.
62-494-624
(30296322)
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Szeged, Bérkert n. 129.

Tel 62-439-025
•

HULLÁMPALA Ur 2 5 0 Ft/

nm-től, hullámlemez 990 Ft/
nm-töl, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
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

62/

471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)

•

ZA'RTSZEIVENYEK

• KOVÁCS Autósiskola.
Szeged. Bihari 29. 62-492682. OKÉV: 06-0122-03.
(30193673)

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,

RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322. 06-30-9558-979. Szeg e d . (30193656)

(30194715)

KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (30193641)

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)
•

•
•

BEFEKTETŐINKNEK

eladó ingatlanokat keresünk
garanciával 06-1/238-0474. (»193459)
•

HÓDMEZŐVÁSÁRHE-

LYEN 2.5 szobás lakás eladó. Telefon: 30/255-0300
(303977»)

• SZEGEDEN vagy 20 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek 06-30/
406-8012, Soltlné. (»296070)

FISHER R É G I S É G K E R E S

KEDÉS vásárol antik bútorokat, porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot,
tollneműt azonnali készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron (Szeged) 62/
249-296, 62/247-269, 30/
375-5419,
70-505-9040.
(30397797)
KÁROLYI

R É G I S É G KE

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

Növény
• DÍSZFÁK, tuják, örökzöld cserjék termelői áron.
Szeged. Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/2593244. (»296150)
• KERTÉPÍTÉS! Különlegesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szöreg, Magyar u. 214., 62405-812, Bármikor! (»295011)
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják. díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (»194700)

M

t a n f o l y a m o t indít

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(»193539)
•

999, S Z Á S Z PÉTER (25292668)
M A K C I Ó S új t i p u s ú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalag-

függönyök, harmonikaajtók.
Égetó
árnyékolástechnika.
06-62-489-603.
06-703168-817. (25292653)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-33»56-114, Szeged. (»1942»)
M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel.
festéssel.
Tel: 62-517-012, 30-9550-537. Szeged. (25292075)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(30193779)

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

•

•

INGATLANKÖZVETÍTŐ/

ÉRTÉKBECSLŐ O K J - s
szakképzés indul október
31-én Szegeden Épületbejárás. vizsgáztatás, részletfizetési kedvezmény. Tel.:
06-62/544-179, 06-30/3586664, Kovácsné. (Ny. sz.:
07-0493-02.) (30295637)
Számítástechnika
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567.
Szeged.
(»194516)
H t t D n í S F t l V t T O MINDSZENTEN:
7&LÍ<¿a.nvfiaiftlt<
AVIM Jvy^Vj jNBIUIV 1

ttisilnet és Kjyexknsleóós
4636 Miadszest, Sukidxág lót ».

LAKSPED,

KÖLTÖZTE

TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358. 30-6304690. (Szeged) (»193904)
•

•

TOLLFELVÁSÁRLÁS

Irodaszer
B A R Á T PAPÍR K F T

ra

Megérkeztek a
2004-es naptárak
és határidőnaplók

KERESSE ÜZLETEINKBEN:
Express/, Csongrádi sgt. 78.
Tarján. Budapesti krt. 37.
gj
Tisza, Bartók tér 9.
Stefánia. Dózsa Gy. u. 5.
c

HIIDETÉSfElVÉTH BAKSON:
Tallózó, El a. 103.

Az elóadó Karczag János,
a Magyar Bármixer Unió elnöke.
Munkanélküliek a munkaügyi
központ támogatását kérhetik !
Adókedvezmény, részletfizetés!
Tel.: 62/425-805.
Akkrcdiláciös lajstromszám: 0010
OKÉV nyilvántart, sz.: 07-0065-02.

•

REDŐNY, RELUXA,

WEBLAPKÉSZÍTÉS-,

webgrafika-, webanimációtanfolyamok a MERLIN Stúdiónál, 62-424-314, 30/
907-3654.
06-0220-02.
(30396635)

U E B W W H B
• DEBRECENI utcai. II.
emeleti, 66 nm-es, 1+2-es,
szép lakás garázzsal eladó.
62/483-484,
06-20/9853730, Szeged. (30397861)

Továtaxirzö xrr
Miorn xirvtsxun e

csongiád

Sikerszakmák
adókedvezménnyel!

E

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:

m i i f m

• KUKORICA szállítva eladó. Érd.: 06-30-436-0693.

- Kereskedelmi
menedzser
- Kereskedőboltvezető
- Marketing- és
reklámmenedzser
- Marketing- és
remklámiigyintéző
- Idegenforgalmi
menedzser
- Irodavezető

(»194118)

• AKÁC tűzifa rendelhető
szállítással. 72/371-988, 30/
479-7435. Pécs. (30397514)
Üzlethelyiség
M KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355.
Szeged.
(30396549)

Munkanélküliek képzési
támogatási igényelhetnek.
RÉSZLETFIZETÉSI
ÉS
ADÓKEDVEZMÉNY!

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
Városi szerkesztőség:
Kossuth u. 8 .
Tol./ fezt

Szeged, Deák F. u. 22.

Internet: www.lanulok.hu
Tel.: 62/425405. 9-16 óráig
Akkredilációs lajstromszám:
0010. OKÉV nyilvántartási
szám: 07-0065-02

63/314-838.

sza-

lagfüggöny,

harmonikaajtó.

szúnyogháló

ÖSZI

AKCIÓ

Az előfizetéssel

VAL Csongrád megyében.
62 401-318. 62-555-796.

és a kézbesítéssel kapcsolatos

0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (25292613)

észrevételeiket

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged,Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.

az ingyenesen hívható

(24989347)

ZÖLD számon
tehetik meg.

Az
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!

06-80/821-821
Szombatonként a 466-847-es fővonalon.

Gratulálunk
Deszkre,

•

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380.
(»296505)

Panellakás
• SZEGED, Siha közi. 2+2es lakás garázzsal eladó.
70/331-24-15. (30397154)

EBC3S2S2539
* VALUTAVÁLTÁS *

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nódix, Kárász u. B. 06-20/321-4489
Az fogatlan és a Jármű
rovatokban javasoljak
az IRÁNYÁR
Ecltantotését.

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban

HÁROM

alkalommal megrendeli,

A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy karbantartási munkák miatt áramszünet lesz
2003. október 31-én, 8 órától 16 óráig
Mindszent, Kiss Ernő trk.: - Somogyi B. u. 18., 30., 25. szám;
- Kiss Ernő u. 5. számtól 19. számig és Kiss Ernő u. 6. számtól 14. számig; - Táncsics u. 68. számtól 84. számig; - Kodály Z. u. 42. számtól és 45. számtól végig; - Árvíz u. 1.
számtól és 2. számtól végig; - Szőlő u. 25., 27. szám; - Hársfa u. 3. számtól 27. számig és Hársfa u. 4. számtól 16. számig; - Napkelet u. 5., 7., 9. szám és Napkelet u. 2. számtól 28. számig.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését. 3039774!
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
JUSZÜNET Üzemvezetősége értesiti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy karbantartási munkák miatt áramszünet lesz
2003. október 30-án, 8 érától 16 éráig
Hódmezővásárhely, Tompa u.-i trk.: - Damjanich u. 105.
számtól 151. számig és Damjanich u. 118. számtól'142. számig; - Hideg u. 1. számtól 5. számig és Hideg u. 2. számtól 6. számig; - Borz u. 60. számtól 100. számig; - Tompa u. 23. számtól 39. számig és Tompa u. 24. számtól 38.
számig; - Tükör u. 33. számtól 51. számig és Tükör u. 30.
számtól 44. számig; - Balassa u. 50. számtól 58. számig
és Balassa u. 33/a számtól 37. számig; - Damjanich
u.
janich u.
147. Mííanyagüzem.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését

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

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.

3039778^

Ruházat

a NEGYEDIK

T

Csavavyák
Ferettcn
Orsinah

Közlemény

a

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

2003. októberében

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

garanciával,
Szeged és
Csongrád megye Tel.: 06
30 9457 577 06-62-533-

3 8 3 - 7 1 1 6 . (30295845)

(»193573)

• NÉMET középfokú nyelvvizsgára felkészítés vizsgáztatással Bábel Nyelvstúdió. Szilágyi 2., 62-437522. (30397543)

MIXER

3 2 4 . 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 (30193314)

(30397286)

• MŰSZAKI cikkek felvásárlása
"BÉTA" Szeged.
Szilágyi u. 2.. 62/424-175.

Könyv

• H A S Z N Á L T K Ö N Y V FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAQYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE

10.
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362/541-770
• PEG Peregő T r i p l e t t e
hármas iker sport babakocsi
lábzsákkal és kocsltetövel.
kitűnő állapotban eladó.
Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-9-284683. Szeged. (30397367)

Kisállat

• A N T I K B Ú T O R O K , FEST
MÉNYEK, ÓRÁK, PORCE-

CSILLAG AUTÓSISKOLA

Szeged. Londoni krt.
62-426-433. (30193678)

• HAGYATÉKOT felszámolok. antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemVt
a legmagasabb áron vásáSZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29. rolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216-

CSŐ és VAS

13

Csempecentrum

rflffiffl^i

3 8 2 - 8 1 9 3 . (30397153)

BD

TERRAKOTTA

3 8 1 - 7 1 6 4 . (30296050)

• ÚJ típusú, konkurenciamentes víztisztító-berendezések forgalmazásához kft
értékesítő
munkatársakat
keres. 70/545-7600. Pécs.

0 6 - 2 0 / 5 8 1 - 8 1 2 7 . (30397592)

• SZIÁMI cicák (2 lány, 2
hónaposak) panellakásból,
szobatisztán, féregtelenítve
eladók Ár: 10 E Ft/db. Érd.:
30/418-7996. (30397657)

Építőanyag

• VADONATÚJ, világszínvonalú termékekkel induló
MLM-céghez tapasztalt vezetőket
keresek, 06-70/

• 40 ES nő takarítást vállal,

M FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u 17-19. corepeta@freemail.hu (30397528)
A KIT Kft.

EEESZ

Elveszett

• SZOMBAT délután e l vesztettem irataimat Vásárhelyen Kérem a becsületes
megtalálót, az adott elmen
jutalom ellenében jelentkez-

14. (25292833)

23¡ Közlemény

ÉS

7

és

betanított segédmunkásokat
felveszek. 62/406-527, 20322-62-60 Szeged (30497960)

is)

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

• SZILVESZTERIG fizetünk
fogyásáért Tel: 30/53-000•

(0zenetr6gzít9

Apróbörze

2 8 8 - 3 2 0 . (30397796)

8

1

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

• PÉKSÉGBE sütő szakmunkást felveszünk Állandó
nappali műszak is megoldható
Napközben: 30/
985-2622, 18.00 után: 62-

2003. OKTÓBER 2

névnapja alkalmából
szeretettel gratulál
és sok
boldogságot
kíván:
Feri, Andriska,\
Ibi és Dédi

17.
születésnapodon
köszöntünk
mi téged.
Kérjük a jó
Istent,
adjon erőt,
egészséget
néked. Apa, Anya, Agi

Boldog
Születésnapot
Algyőre, Lőrinc utcába
TÖRÖK
JÓZSEFNEK
50. éves születésnapja
alkalmából sok örömet
és boldogságot kívánunk!
Édesanya és Édesapa
Szegedről
Mórahalomra,

NADRAG
PARÁDÉ

[LE NE MONDJON RÓLA!
Nöi
Nói
Nöi
Női

vastag szövetnadrág (divatövvel) < • >k 1890
kordnadrág
csak 2290
ripsznadrág (belül bolyhos)
ripsznadrág (3XL-5XL-ig, belül bolyhos)
csak 1690
Női divatfarmer
csak 2290
Női téli nadrág
csak 1390
Lányka téli nadrág
csak 1190
KORZÓ DIVATHÁZ. Széchenyi tér 7. (Totózó mellen) I
FAMIUA DIVATHÁZ. Fekete sas u. 28. (az U-házban) [
NADRAC

NAORAC

NADRAC

NADRAC

házassági évfordulójukra
gratulál és hosszú, boldog
házasságot kíván!
Csonka család

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

MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT

CSOROG A PANNON GSM

Tud-e korcsolyázni \

BALOG ITAMAS
gimnáziumi tanuló:
- Igen, tudok. Jégen nem szoktam korcsolyázni, én csak a görkorit kedvelem. Régen nagyon
sokat koriztam a barátaimmal a
városban, azonban ma már úgy
érzem, kinőttem belőle, más szórakozás érdekel. De azért továbbra is sportolok: heti rendszerességgel járok kézilabdázni.

K O S : A testi fittség és lelki frissesÁ B l I ség ritkán esik egybe önnél. Vagy az
egyik, vagy a másik jellemzi, de hogy mindkettő együtt következzen be, igazi unikum.
Egy ilyen kivételes lehetőséget bűn ki nem
használni.

¿ B B & j BIKA: Miért temeti az érzelmeit
*
'olyan mélyre, hogy csak robbantással lehet felszínre hozni őket? Talán, mert
retteg, hogy nevetségessé válik. Talán nincs
megelégedve jelenlegi pozíciójával?
( Y ^ i I K R E K : Nem kétséges, hogy valaI mit elfelejt, vagy más módon haragítja magára partnerét és ráadásul még önnek áll feljebb. Addig visszakozzon, míg
nem késő és ne mérgesítse tovább a helyzetet.
R Á K : Ez a hét kedvező lesz. Sike^ ^ í r e k r e számíthat a szerelemben. Ez
a legjobb idő arra, hogy utazást tervezzen
és új kapcsolatot alakítson ki. Mindent feltehet egy lapra, vegyen hozzá bátorságot.
O R O S Z L Á N : Egy barátja segftség^ " ' i r e szorul, siessen hát kihúzni őt a
feneketlen lelki mélységekből. Mivel konkrét
tettekkel nem tudja, egyszerűen legyen jelen
életében, maradjon mellette.

^ ' s z e m b e kell nézni azzal, hogy sempróbálkozásnak. Mindez vonatkozik magánéletére és a munkájára is.

m

l M É R L E G : Mivel
visszautasítja,
Ihogy mások irányítsák könnyen

konfliktusba kerül. Kényszer hatására hirtelen tűzhányóvá válik, és olyan dolgokat
mond, melyeket később megbán. Dühkitörése után szeretne békülni.
történés,

le-

K j i gyen az pozitív vagy negatív, a javát
szolgálja, csak meg kell találnia benne az
üzenetet. Ha megtalálta, nem lesz többé
gondja, csak követnie kell a sorsa által kijelölt utat.
. \ N Y I L A S : Anyagilag egyenesbe keI riilhet, s az erkölcsi elismerés sem
várat magára. Érzelmi élete és egészségi
állapota viszont egyre aggasztóbb. Ám az,
amelyen most dolgozik minden figyelmét leköti.
B A K : Ön nyugodt, higgadt, kitartó.
3 J M A z

életet a gyakorlatban

akarja

megismerni. Mindennek utána jár, mindent
szeret megfogni, megtapogatni, élvezni a
tapintás gyönyörűségét, ez az ön igazi énje.
^ f r

V Í Z Ö N T Ő : Az

önmérséklet

ugyan

9 H I nem erénye, de talán ha kezdettől
vigyáz a kalóriákra, sikerül megelőznie egy
drasztikusabb fogyókúrát. Imádja a kényelmet és a szép dolgokat, erre áldoz is.
5 j H A L A K : Azt gondolhatja, hogy egy
^^Ivita

SASS LASZLO
vagyonőr:
- Igen, tudok. Tavaly még Budapesten dolgoztam, és télen, szolgálati idő után rendszeresen jártunk korcsolyázni a munkatársaimmal. Mostanában azonban
nincs időm, de télen mindenképpen szeretnék rá sort keríteni,
hogy Szegeden elmenjek a műjégpályára sportolni.

BIHARI ISTVANNE
nyugdíjas:
- Nem tudok korcsolyázni, egyszerűen nem volt rá lehetőségem, hogy megtanuljak. Régen,
gyerekkoromban az utcabéli diáktársaimmal télen pályát készítettünk az úton vagy a járdán, és
ott csúszkáltunk. De volt, hogy a
szánkót a lovas kocsi után kötöttük, és így játszottunk.

során igen visszafogottan vi-

selkedett, miközben mások úgy érzik, mintha forgószél kapta volna fel őket. Ráadásul
egyenes, kendőzetlen a stílusa is.

ÚTVISZONYOK
A rossz útviszonyokat hangsúlyozta K. Tamás. Véleménye szerint az önkormányzatok gondatlanságból elkövetett bűne, hogy
sok utcában balesetveszélyes a
közlekedés.

UJSZENTIVAN
Szögi Zoltán jelezte, hogy az
Együtt Újszentivánért Egyesület
tagjai a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. segítségével szépen
kitakarították az újszentiváni temetőt.

UTCANEVEK
A 493-422-ról telefonáló szegedi
olvasónk úgy véli, hogy a magyar
olimpiai bajnokokról, így például Papp Lászlóról is lehetne utcát
elnevezni.

BELVÁROSI HÍD
Dósáné felháborítónak tartja,
hogy veszélyes feltételek mellett
kell a kerékpárosoknak közlekedni a régi hídon.

GYEVI TEMETŐ
Nagy Ferenc József reagált a tegnapi lapban megjelent észrevételre. Olvasónk elmondta: aktívan részt kíván venni a Gyevi temető kitisztításában és reméli,
hogy a telefonáló is ott lesz
26-án reggel és segít a temető
rendbe hozásában.

PANNON
TVTTT AZ

Vendéglátás Szepark módra
Idős, már megromlott egészségű házaspár vagyunk, feleségem és én is 75 évesek. Feleségem
több mint 10 éve nem utazhatott, ugyanis két csípőműtéten esett át. Elhatároztuk, hogy még a vízumkényszer előtt - talán életünkben utoljára meglátogatjuk az anyaországban élő rokonainkat
és barátainak.
Mórahalmon felkerestük unokaöcsémet, majd
elmentünk Szegedre, ahol egy nagyon jó baráti házaspárt szerettünk volna meglátogatni. A Török
utcai parkolóban szabályosan leparkoltuk gépkocsinkat, és mint törvénytisztelő polgár, a szabályosan kilyuggatott parkolószelvényt jól láthatóan elhelyeztem a szélvédő belső oldalán. Majd a feleségemmel elmentünk a közelben lévő bankba, beváltani némi eurót. Talán 10-15 perc elteltével, amikor visszatértünk a gépkocsinkhoz, várt bennünket
a meglepetés. Az ablaktörlő alá elhelyezve találtunk egy csomagot felszólítással, egy 3570 forintról
szóló befizetési lapot, mint büntetést, mert „ellenőrizhetetlen szelvénnyel parkoltunk". Hideg zuhanyként ért a dolog. Körülnéztem, a közelben lévő
kocsi egyikén sem láttam figyelmeztetést, de parkolási szelvényt sem, igaz, hogy mind magyar
rendszámú kocsi volt. Egy tőlem távolabb lévő autónál láttam egy urat, megkérdeztem, mitévő legyek. Ő is megnézte a parkolószelvényt, s azt ajánlotta, hogy keressem fel a Szepark Mérey utca 6/B
szám alatti irodáját és tisztázzam az ügyet, amit
meg is tettem. Megmutattam a parkolószelvényt
az összes odatűzött papírral együtt. Azt a választ

élvonal.

GSM

BÉKETELEP
Szabóné a béketelepiek nevében
panaszolta, hogy a Hosszú utcában nagyon rossz az út, pedig ott
is adófizető állampolgárok élnek,
akik joggal elvárják, hogy az önkormányzat orvosolja problémáikat.
KERÉKPÁRÚT
R. M. úgy véli, hogy mielőbb meg
kellene oldani a Rókusi krt. és a
Kálvária sgt. kerékpárúttal való
összeköttetését.
—

kaptam, hogy ez a parkolószelvény már régen lejárt
és hogy a postán be kell fizetnem a büntetést, mert
ha nem, diplomáciai úton rendezik az ügyet.
Két évvel ezelőtt vettem néhány parkolószelvényt
45 forintos áron. Az indoklás szerint most 90 forintba kerül. Jól áttanulmányoztam a szelvényt, de
sehol sem találtam feltüntetve az érvényességi idejét. Mivel még volt 2 régi parkolószelvényem, az illető tisztségviselő készségesen becserélte 45 forint
ráfizetéssel. Megkérdeztem, meddig érvényesek
ezek a szelvények, azt felelte, nem tudja, de ez év
végéig biztosan.
Felháborító, hogy a gépkocsira szabályosan kitűzött szelvényt nem oldhatta meg 45 forintos ráfizetéssel, hanem a 3570 forintos büntetés befizetésével, vagy diplomáciai bonyodalomra hivatkozva,
mindössze 45 forint miatt. A tisztségviselő talán a
magas életkoromra való tekintettel „megkegyelmezett", hogy ne kelljen a postára menni, a helyben
befizetett 1700 forinttal megoldotta az ügyet.
Természetesen nagyon megviselt bennünket ez
az eset, és kiábrándultságunkban, megszégyenítve,
a tervezett baráti látogatásunkról lemondtunk, kocsiba ültünk és már déli 12 órakor elhagytuk
„anyaországunkat".
Idehaza barátaimtól és ismerőseimtől sok hasonló esetről hallottam, hogy Szegeden ez már egy bejáródott gyakorlat, hogy formálisan „pécézik" a
külföldi rendszámú gépkocsikat és tűzik ki a büntetési felszólításokat.
DR. ARNOLD JÓZSEF, SZABADKA
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Kommunikációs
partnerünk:

üJestel
Mára kérdeztük:
• •••;

Tud-e korcsolyázni?

Következő kérdésünk:

Lesz-e rendzavarás
október 23-án?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

loLN

M
M

M

__.
NLM

Az SMS számlázása normál tarja szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

amikor

mi sem tart örökké és nincs értelme újabb

I S K O R P I Ó : Minden

NEMETH MARIA
szakközépiskolás
tanuló:
- Nekem nincs korcsolyám, és
soha nem is tanultam meg, de ha
lenne rá lehetőségem, szeretnék
megtanulni jégkorcsolyázni. Sajnos még a szegedi műjégpályán
sem jártam. De jó lehet a jégen
siklani. A téli sportokat azonban
nagyon szeretem, ezért örülnék,
ha ezt is kipróbálhatnám.

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.

POSTABONTAS

H0R0SZK0P

S Z Ű Z : Vannak helyzetek,
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Falufejlesztés és informatika Földeákon
Teleház-információs pont működik ez év október 23-ától a földeáki művelődési házban. A földeáki intézmények informatikai
eszközei bővülnek. Jó technikai
segítséget nyújtanak a színvonalas oktatáshoz, művelődéshez.
Majdnem minden földeáki pedagógus rendelkezik személyi számítógéppel. A Návay Lajos Általános Iskolában korábban számítógépes hálózat épült ki, a tantárgyak oktatásához az idei tanévtől informatikai eszközöket,
hordozható számítógépet, videoés számítógép-kivetítőt (projektor) is használnak a pedagógusok. Földeákon a korszerűség jegyében oktatástechnikai módszerváltás zajlik és a számítástechnikai továbbképzés is folyamatos az iskolában. A Földeákon
élők számára a teleház-információs pont, a majd kiépíthető kábeltelevízió, az internetkapcsolattal, új esélyeket nyújt az információs társadalomban.
Az Európai Unió információs
társadalmában a magyar kultúra
esélyei növekednek. Földeákon a
községi könyvtár az olvasói számára a hagyományos könyvkultúra és az elektronikus kultúra
felhasználását biztosítja. A helyi
kultúra szőttesét folyamatosan
újraszövi a jelen. A művelődési
ház és a könyvtár egyrészt közösségfejlesztő nyitott kulturális fórummá, másrészt a teleház-információs pont által a helyi vállalkozások fejlesztésében is hasz-

nos e-információforrássá válik.
Az e-modernizáció a közigazgatásban, az iskolán kívüli művelődés intézményeiben, a z egészség-

Ügyben, a civil szférában is egyre
inkább előtérbe került. Az internet ablakot nyitott a nagyvilágra.
Sokan otthon, de Földeákon is a
Magyar Posta által üzemeltetett
internetes szolgáltatás felhasználóiként tapasztalhatják ezt.
Az Európai Unió elektronikus
Goverment megteremtésére, azaz e-igazgatás kialakítására törekszik. Az új közigazgatási gyakorlat hatására a kormányzat és
az igazgatás közötti, a helyi intézményeken belüli (Goverment
to Goverment), valamint a közigazgatás és a lakosság közötti
(Goverment to Citizen) kommunikáció is változik. Az „eDemokrácia" megújul a kistérség falvaiban is. A pályázatokkal (pl. SAPARD, TFC) a fejlesztés európai
normák szerint alakul. A vidék-és falufejlesztés az Európai
Unió támogatáspolitikájában kiemelt szerepet kap. Az EU-ban a
regionális kultúra szerepe felértékelődik. Az EU sokszínű egységéhez magyar részről a kultúra
területén lesz a nagy hozzájárulás. A helyi, kistérségi kultúra
korszerű ápolására,
teremtő
fenntartására szükség van.
Földeák utcáinak hangulata,
kialakításra kerülő falumúzeuma, tájháza, az itt élő emberek
mentalitása, szokásai, dalai,
nyelvjárása, archaikus népi ima-

szövegei, citeramuzsikája, néptánca, gesztusvilága, a tágasság
élménye, a dél-alföldi táj naplementéje is a másoktól megkülönböztető értékek közé tartozik.
A térségi, helyi sajátosságok közül a paprika- és hagymatermesztés néprajzi és jelenlegi kultúrája, a mezőgazdasági termelés
régi életmódvilága, a Rózsalakodalommal együtt a helyi kulturális örökség részét képezi. Mindezek a magyar kulturális örökség
digitális tárházába illesztve az
eurokultúra részeként méltó
helyre kerülhetnek majd.
A helyi tudatot erősítő Földeák
című újság az önkormányzaté, a
falué, a nyilvánosságé. A Maros-vidék című kulturális folyóirat Makóé és a kistérségbe társult tizenhat településé. A Délvilág című napilapnak, a makói televíziónak, a makói rádióadásnak még nagyobb kommunikációs szerepe lehet majd a kistérségi
helyi társadalomban. A regionális tudatosság tovább fejlődik, a
társadalmi nyilvánosságban is
kiszélesedik.
Földeák három város, Makó,
Hódmezővásárhely és Szeged
vonzáskörzetében élve őrzi meg
saját arculatát. Miközben európai szellemben korszerűsödik.
Földeákon a teleház-információs
pont kialakításával a falufejlesztés informatikai területén ismét
előrelépés történt.
BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON,
FÖLDEÁK

SZEGED

vös Valéria és Karakás Csaba (Kistelek).

HEIM LAURA ANNA

KÓSZÓ GERDA KATALIN

Október 19., 18 óra 50 perc, 4300 g Sz.:
Bartucz Gyöngyi és Heim Tamás (Szeged).

Október 20., 1 óra 55 perc, 2 6 1 0 g. Sz. : Kovács Emma és Kószó Géza (Szeged).

BÁRKÁNYI RÓBERT MIHÁLY
Október 19., 2 0 óra 4 5 perc, 3 1 0 0 g. Sz.:
Kakuszi Erzsébet és Bárkányi Róbert (Sze-

ged).

KARAKÁS CSABA
Október 20., 7 óra 50 perc, 3030 g. Sz.: Öt-

VÁSÁRHELY
DÓMJÁN VERONIKA
Október 19., 7 óra 5 perc, 3 2 0 0 g. Sz.: Paksi
Márta és Dómján Sándor (Vásárhely).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

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

s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 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

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt
esetben a levélíró (ha azonossága megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.
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PROGRAM

SZENTES
Du. fél 6 óra: Vitathatatlan. Színes
amerikai-német film; este 8 óra:
Álomcsapda. Színes
amerikai-kanadai horrorfilm.

Kar Rajz-művészettörténet Tanszék
művésztanárainak csoportos
kiállítása. Megtekinthető: október
21-éig 10-től 18 óráig, vasárnap
szünnap.

O

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.) du.
6 órakor
Bibliai előadás - Jelenések könyve.
Küzdelem, álhatatosság, szenvedés Az őskereszténység és az üldözések
kora.

KQZÉLET

A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt
Szent-Gyöigyi Albert, a szegedi
Nobel-díjas tudós életéről,
munkásságáról a kiállítás.
Megtekinthető 2004. február 29-éig,
naponta 10-től 17 óráig, hétfőn
szünnap.

PONT
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. 3, háromnegyed 6 és este fel 9
óra: Bad Boys 2 - Már megint a rossz
fiúk. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. 2 óra: „Ünnepünk 56"
telitalálat. Magyar ülni; du. negyed 5
és este háromnegyed 9 óra:
Ybgabond. Színes magyar hlm; este
IS 7 oi.i: PL Pt .inu iik.li lilm
BELVÁROSI MOZI KAMARA
TEREM
Du. 4 óra: Rengeteg. Színes magyar
film; este negyed 7 óra: /öíf egy busz.
Színes magyar film; este fél 9 óra:
Lakótársat keresünk. Színes francia
film
GRAND CAFÉ
Du. 5 és este 9 óra: Szembesítés-,
este 7 óra: A zongorista.
PLAZA CINFMA CITY
Szindbád: 12.IS óra.
A Karib-tenger kakaói: 14, 16.45,
19.3« óra.
Trükkös fiúk: 15.15 óra.
Olasz meló: 11, 13, 17.30,20.15
óra.
Amerikai Pite 3: 12, 14, 16, 18, 20
óra.
Segítség hal lettem: 11, 12.45,
14.30, 16.30 óra.
liikolba a Szerelemmel: 18.30,
20.30 óra.
Kik Bili: 11, 12.15,13.15, 14.30,
15.30, 16.45, 17.45, 19, 20 óra.
A szövetség: 11.15, 13.30, 15.45,
18, 20.15 óra.
Bad Boys 2: 11, 13.45, 16.30, 19.15
óra.
Malacka, a hás: 12.15 óra.
Mindenéé: 13.45, 15.45, 17.45, 20
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Amerikai Pite - Az esküvő. Színes,
m. b. amerikai film.

MAH >

Este 7 óra: Az igazság órája. Színes
amerikai film.

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Juhász Gyula Művelődési Házban
du. 6 órakor
Szerencsések. Vfcndégck: Szerencsés
György és családja. Házigazda:
Pleskonics András (Plesi)
Az Olasz Kutúrális Központba
(Dugonics tér 2.) du. 6 órakor:
Rctmspcttiva del cincma itaiiano
(Visszatekintés az olasz
filmművészetre) -Trcdici uomini e
un cannone (1936).
KONCERT
SZEGED
Az alsóvárosi ferences templomban
(Mátyás tér) este 7 órakor
Collcgium Musicum
Orgonahangversenyek - fepp Szilvia
orgonaművész hangversenye.
Kózrcműkódik a JGYTFK
Vegyes kara. Vezényel: Kovács Gábor.
A Móra Ferenc Múzeum
dísztermében (Roosevelt tér 1-3.)
este 7 órakor
A Duo Midiéi hangversenye. Karín
Lcitner (fuvola), Krassimira Zieglcr
(hárfa).
A rég) zsinagógában (Hajnóczy u.
12.) este fél 9 órakor
Ektar koncert.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Kass Galériában megnyílt:
Deák Be ke Éva textilművész
Élctvonalak fonala címú kiállítása.
Megtekinthető: november 30-áig,
hétfőn szünnap.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) megnyílt:
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai

A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében:
A hónap ltönyve: A Hangpslcönyv.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-től 19 óráig várja látogatóit.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.
A Pick Szalámi és szegedi
paprikamúzeum (Felső Tisza part
10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vásárnap és hétfő
szünnap.
CSONGRÁD
A Tari László Múzeumban (Iskola
u.2.)
megnyüt Magyarország és Erdély
négy évszázad (XV1-XIX.) térképein,
válogatás Szántai Lajos
gyűjteményéből címú kiállítás.
Megtekinthető: október 31-éig
keddtől péntekig 13-tól 17 óráig,
szombaton és vasárnap 8-tól 12
óráig, illetve 13-tól 17 óráig.
SZENTES
A Koszta József Múzeumban
(Széchenyi liget 1.) megnyílt:
keleti eredetű népek hagyatéka
Szentesen és környékén mely
megtekinthető 2004 év végéig;
valamint Koszta József kortársai a
szolnoki művésztelepen című
kiállítás, az utóbbi november 23-áig,
hétfő kivételével 13-tól 17 óráig
tekinthető meg.

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
Szeged. Vásárhelyi P. u. 3-5.

4150 g Natúr lecsó
101

Napraforgó-étolaj

4200 g Vegyes befőtt (Márki)

7 9 9 Ft

193 Ft/kg

2 3 9 0 Ft

239 Ft/l

8 3 5 Ft

4250 g Körtebefőtt (egész, EKO)

7 9 9 Ft

190 Ft/kg

4200 g Szilvabefőtt (EKO)

5 9 0 Ft

140 Ft/kg

1280 Ft

320 Ft/kg

4000 g Káposztával töltött

4200 g Vegyes vágott savanyúság
5200 g Kajsziiz (Vitamór)

786 Ft

192 Ft/kg

5 8 0 Ft

136 Ft/kg

4 9 2 Ft

117 Ft/kg

1390 Ft

267 Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára
Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-4%
-8%

ki k i c s o d a ?

199 Ft/kg
191 Ft/kg

4100g Pritaminpaprika
4250 g Csemegecékla

ON-J.INE
Szegedi

4200 g Őszibarackbefőtt (egész, EKO) 7 6 0 Ft

almapaprika

Délmagyarország

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók
Mindenki, aki Szegeden számit

Folyamatos jelentkezés
é s adatfrissítés

Törzs*
vásárlói
Üzletben
vallhaló

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

a

www.delmagyar.hu

Az újság K Ö N Y V E
A régmúltból már jól ismert és közkedvelt kalencíárium megjelenik 2003 decemberében.

Példányszám: 4 7 0 0 0 db
1 ÉVRE SZÓLÓ HATÉKONY
REKLÁMFELÜLET
KEDVEZŐ ÁRON!
A kalendáriumot minden előfizetőnk
személyre szólóan kapja meg.
INFORMÁCIÓ

62/567-845, 30/505-3333,
06-30/341-7469, 62/567-810
1^^^
Minden, amire EGY Í V E N keresztül szüksége lehet!
DELMAGYARORSZAG
DÉLVILÁG

Ö n ÍO m ^ r ^ / I m i i 1/J!
u n SQ m a r a a j o n k i i

Hungarorama 8.30 Magyarok az emberevők földjén 9.00 Headway a Duna Tv-ben 9.30 Magyarország kincsei
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrár- 9.35 Égből pottyant Italózok Amerihíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 kai kalandfilm 11.05 Van-e magyar jöHíradó 6.00 Körzeü híradó 6.30 Hí- vő a Székelyföldön? 11.50 Hírek
rek 6.31 Kék fény Hűek 7.00 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismerBenne: sport 8.00 Hűadó 9.00 Ripor- tetés 12.10 Gazdakör 12.25 Élő egyter kerestetik! 10.05 Önök kérték Kí- ház 12.50 Euroszkóp 13.20 Heurévánságműsor (ism.) 11.00 Ima és ka! Megtaláltam! 13.55 St. Guilhem
mágia - Septusok Podlasiében Fran- Le Désert 14.00 Mediterráneum
15.00 Ausztráliából jöttek... 15.55
cia loiltúrtörténeti dokumentumfilm
12.00 Déli harangszó 12.01 Hűadó „Halak, vizek..." 16.25 Az én Euródélben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 pám 16.30 Régiók 16.55 Öt perc zeSavannah Amerikai tévéfilmsorozat, ne 17.00 Kalendárium 17.50 Helye14. Gyöngyszemek 116] 14.00«Srps- sen 18.00 Kilátó 18.30 Kilátó 18.45
ki Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi Bűvölet
19.35 Mese
magazin 14.30 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 20.00 Az anyósom Francia játék15.00 Égyütt Velünk élő kisebbségek
film
15.30 Sorstársak Rehabilitációs ma- 21.40 Bekezdések
gazin 16.00 Velence, az Adria ura Is- 21.45 Híradó, sport
meretterjesztő útifilm (ism.) 16.20 22.10 Gong
Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. 23.45 Az út Szolnoktól Ungvárig
Gusztáv és a talált gyerek (ism.) 16.30 0.40 Telemann: Versenymű három
Szent Egyed hívei és közössége 16.50 trombitára és zenekarra 0.55 Vers
Maradj velünk! Vallomás a szeretet1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05
ről 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó, sport 1.30 Van-e magyar jöNavigátor Ismeretterjesztő magazin- vő a Székelyföldön? 2.10 Hegyaljai
műsor [16] 17.50 Mozi zongorára - újrakezdés Magyar dokumentumfilm
Mikrokozmosz - Papirosok 18.00 2.55 Néptáncok 3.10 Benda színész
Hűadó. Gazdasági hűadó. Idöjárás-je- eltűnése A Duna Műhely játékfilmje
lentés. Körzeti híradók 18.25 Uniós
pályázati kalauz 18.35 Kachorra - az
ártadan szökevény Aigentin tévéfilmsorozat, 30.
19.30 Híradó este
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrár19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés híradó 5.50 Napkelte 9.00-16.00
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
Közvetítés a parlament üléséről 16.00
a világ" Szenes Iván írta (ism.) Napnyugta 18.35 Telesport Olimpiai magazin
21.05 Dili-buli [161
19.45 Esti mese Pufi kalandjai.
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.35 Az utókor ítélete Varnus
Belga-űancia rajzfilmsorozat.
Xavér műsora
Az esti parti; Benedek Elek
23.05 Panoráma [16]
meséi. Magyar mesefilm23.40 Magyar Filmműhelyek
sorozat. Szóló szőlő,
- Celluloid Műhely
mosolygó alma, csengő
barack
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin határon
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
innen és túl
Laza© Szórakoztató, vidám reggeli
csevej 8.50 Stahl konyhája 9.00 Trip- 22.05 Barbarátok Amerikai
la vagy semmi Telefonos játék, extra
filmvígjáték [18]
nyereményeidtel 9.25 Maria Del Car- 23.40 Záróra
men Mexikói filmsorozat, 34. 10.25 0.45 Megveszem ezt a nőt Mexikói téTeleshop 11.25 Kastélyszálló Díj- véfilmsorozat, 1-2.1.35 Ablak-praknyertes hétvége 12.25 Á négy mus- tikus 2.00 Panoráma [16| 2.30 Úton
kétás, avagy majd mi megmutatjuk, Európa-magazin 3.00 Sorstársak Rebíboros úr Francia vígjáték 14.30 Kap- habilitációs magazin 3.25 „Kedves
csoltam Telefonos vetélkedő 14.55 közönség" Emlékezés Kellér Dezsőre
Charlie - Majom a családban Gyen- 4.20 Telesport Olimpiai magazin
géd kötelék 15.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 193. [12] 16.25
S Z E G E D
Jakupcsek Közéleti talkshow |12)
TELEVÍZIÓ
17.30 Betty, a csúnya lány 2. - Ecomoda Kolumbiai filmsorozat, 174. 6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport - ma18.30 Tények Hírműsor |12]
gazinműsor (ism.) 7.30 Estelő (ism.)
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112| 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
19.30 Hárman párban
15.00 Nyitott világ: a Budapesti
Műszaki Egyetem (h) 15.30 VásárSzerelmi kalandtúra
lási műsorablak (h) 16.00 Egész20.00 A Nagy Ö - The Bachclor
ségmagazin (h) 16.30 Forgáspont
Romantikus mese valós
(hj 17.00 Dokumentum műhely: a
szereplőkkel [12]
21.35 Hirtelen halál Amerikai akció természetvédelem 30 éve a Hortobágyon (h) 17.30 A Budapesti Műfilm. [16] Közben:
szaki Egyetem (h) 18.00 Vásárlási
kenósorsolás
műsorablak 18.15 UNI-JÓ - a
23.20 Szeret, nem szeret Komédia
Schengeni Egyezmény, 28. rész (h)
sorozat [12|
18.20 Klipp 18.25 Máriás Bach 23.40 Jó estét, Magyarország!
Varnus Xavér orgonál (h) 18.30 Ter0.25 Propaganda Kulturális
hestorna 19.00 Hűadó 19.30 Busimagazin
ness-mix (h) 20.00 Estelő 21.00
0.55 Magyar film: Szomorú
Okavango - a vadon világa, 4. rész.
vasárnap Magyar játékfilm
Amerikai családi filmsorozat 22.00
3.10 Aktív (ism.) [12]
Híradó (ism.) 22.30 Képújság
3.50 Vers éjfél után
(TI t V

TV 2

•

K L U B
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, 28. 10.10 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 Játékzóna
11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli ki
adás 13.05 Fókusz-portré (ism.) [12|
13.35 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disneyrajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül1 Telefonos villámjáték 15.20 Az
elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 14. Kényszerhelyzet 16.15
Testpercek Fitnesz Norbival 16.20
Balázs - A szembesítőshow |12|
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
[12] 18.30 Hűadó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2207-2208.
21.00 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat, IX., 2. Feltámadt
halott [12]
21.55 Élő fegyver Amerikai akciófilm. [12|
23.35 XXI. század [12|
0.05 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.20 Híradó - Késő esti kiadás
0.25 Sportklub
0.40 Művészbejáró: Száguldás a
milliókért Amerikai vígjáték
2.15 Fókusz
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20

1|MN

Reklám 18.05 A Makó Tv hűadója
18.15 Nap kérdése 18.17 Reklám
18.18 Mesesarok - Csacsi Eduárd
18.21 Kalendárium 18.30 Fókusz
19.00 A Városi Tv hűadója, Nap kérdése, Kalendárium (ism.) 19.15 Diagnózis 20.15 Nyári élményeink a
tatai vízifesztivál 20.30 A Budapesti
Műszaki Egyetem 21.00 Okavango a vadon szíve, 4. rész. Amerikai családifilmsorozat22.00 Bence-show 22.30
A tatai vízifesztivál 23.00 Képújság

•tv

vÁsÁjweri vÁflos: ravtoó

16.00 Vásárhelyi Magazin (szerdai
ism. I. rész) 17.00 Fecsegő tipegők.
Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Hűadó 17.45 Nap kérdése 18.00 A
Tel-Aviv-i zenekar koncertje a Fekete Sasban 20.00 Hűadó 20.15 Nap
kérdése 20.20 Biztos, ami biztos.
Amerikai film 22.30 Hűadó 22.45
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin (szerdai ism. II. rész) 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 délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM 95.4

RádióSS

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
vi tr-

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

Ráiii7»97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma:
gazdaregisztráció az Unióban. Vendég: Tasnádi Gábor,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Csongrád megyei hivatalvezetője 12.00 Hírösszefoglaló
13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 16.00 Női magazin 2 0 . 1 5 Kvízválasztó,
23.00-tói hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki magazin
20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged
műsora 22.30 Pick Szeged-Csömör
férfi kézilabda-mérkőzés

TV 2
20.00 Hirtelen halál
Amerikai akciófilm

VAAOV I Ü 1 V Ü I O

UEUD
7.30 Szegedi hűek (ism.) 8.00 Aréna |ism.) 18.55 Szegedi hűek 19.25
Mese 19.30 Közérzet 22.00 Szeged
hírek (ism.)
Fsz.: Erika

Baldwin

M

A

M

n

6.00 Képújság 7.00 Műsorismertetés 7.03 Reklám 7.05 Városi Tv
híradója (ism.) 7.15 Nap kérdése
(ism.) 7.17 Reklám 7.18 Mese
(ism.) 7.25 Kincseink - Páll Lajos
jism.) 7.30 A hétfői adás ismétlése
8.00 A Városi Tv híradója, Nap
kérdése, Reklám (ism.) 8.15
Marosvidék 9.15 Prímatorna 9.30
Erdészcsillag 10.00 Prímatorna
10.30 Ottó Mobil - autósmagazin
11.00 Kimba 11.30 Vásárlási músorablak 12.00 Képújság 16.00
Egészség-környezet hűek 16.30 Forgáspont - Lengyel Attila műsora
17.00 A természetvédelem 30 éve
a Hortobágyon, 2. rész 17.30 Nyitott világ: a Budapesti Műszaki
Egyetem 18.00 Műsorajánló 18.03

Eleniak,

Dániel

A Pandora egy titkos amerikai kísérleti fegyver az organikus anyagok elpusztítására.
Egy felfegyverzett helikopterraj
alacsonyan repül át az afrikai
sivatag felett. Parancsnokuk
Bili Stenwick, a kegyetlen és
megszállott kommandós, volt
CIÁ-ügynök, akinek egyetlen
célja a Pandora ellopása. A
hadsereg John Lacy ügynököt,
Stenwick egykori kiképzőjét
veti be a Pandora visszaszerzésére. Lacynek az esküvője előtt
néhány nappal meggyűlik a
baja az elvetemült kommandóssal. Végül nyomára bukkan a dél-amerikai dzsungelben, ahol egy véres összecsapás során teljesíti küldetését...

•
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A Batsányi
elsősége

Szoros mezőnyben a legjobbak közé küzdötte magát a szegedi csapat

Csúcsokat döntött a Ferroép
TEKE
Tizenhét bajnokcsapat küzdelmében, a csehországi Prerovban
rendezett teke Világkupán a
harmadik helyét szerezte meg a
Ferroép-Szeged férfigárdája.
A Világkupa-szereplés eddig nem
hozott érmet a szegedi férfi tekecsapatnak. A két évvel ezelőtti
romániai Euroliga második helye
mellett a Vk-n tavaly a hatodik,
előtte néhány esztendővel pedig
az ötödik helyre futotta.
- Komoly cél volt, amit kitűztünk magunk elé, és ez a végeredmény alapján be is bizonyosodott - nyilatkozta a FerroépSzeged elnöke, Karsai Ferenc. - A
2002-es Világkupa-győztes Eszék
például a tizenegyedik, a selejtezőben négy kör után mögöttünk
második Wien a nyolcadik, míg a
Bundesliga bajnoka, a Staffestein
a hatodik helyen végzett. Nagyon szoros, kiegyensúlyozott
volt a mezőny, amelyben sikerült
az elődöntőbe jutni, majd éremmel zárni.
Mint arról beszámoltunk, a
Szeged négy játékos után még első volt a selejtezőben, ám végül a
negyedik helyen került a négy
közé. Ennek ellenére kijelenthetjük: a Ferroép talán a legjobb formában érkezett a csehországi
Vk-döntőre.
- Az volt a célunk, hogy ha már
van lehetőségünk rá, elkerüljük
az esélyes Kranjt az elődöntőben.

Fekete László nemcsak a szegedi csapat, hanem az egész mezőny legeredményesebbje volt a csehországi V k - n .

Sajnos nem jött össze, mivel
megnyerték a selejtezőt, mi pedig csak a leggyengébb pozícióban jutottunk tovább. Az új
szisztéma kedvezett nekünk, hiszen ahogy közeledtünk a verseny végéhez, úgy teljesítettünk
egyre jobb eredményeket. A fináléért óriási meccset vívtunk a

Gyászközlemények
SZEGED

Fotó: Karnok Csaba

szlovénokkal, és csak tizenegy
fával kaptunk ki. Fekete László
extra produkciót nyújtott, a három nap legjobbját érte el 648 fával. Nem mellékesen az egyéni
rekordját is megdöntötte. Kiss
Norbert 605, Karsai László 597,
Földesi Zsolt 588, Franjo Mihajlovics és Bóta Ervin pedig egy-

aránt 579 fával járult hozzá ezen
a mérkőzésen a 3596-os csapatcsúcshoz. A bronzmeccs sima
volt, hiszen a szlovák Podbrezovát 200 fa feletti különbséggel
vertük - mondta Karsai, aki hozzátette: ez minden idők legjobb
szegedi férfi tekés eredménye a
nemzetközi mezőnyben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és rokon,
DOBÓ JÓZSEFNÉ
DÉNES ESZTER
73 éves korában elhunyt. Temetése október 24-én, 11 órakor lesz
a Sándorfalvi felső temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
LENGYEL
GÁBOR,
Balástya, Dózsa-Gy. u. 21. alatti
lakos 73 éves korában elhunyt.
Temetése október 22-én, 14 órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig
mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, szívünk szakad meg, hogy örökre elmentél."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
FÖDI IMRÉNÉ
SOÓS IBOLYA
55 éves korában elhunyt. Temetése október 22én, 11 órakor lesz az Öttömösi temetőben.
Gyászmise 10 órakor. Minden külön értesítés
helyett.
A
o.io497M8
gyászoló család

[ l
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
Édesapa, após, élettárs,
KOTHENCZ DEZSŐ

53. életévében váratlanul elhunyt. Temetése
október 28-án, 14 órakor lesz a Pusztamérgesi temetőben.
Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Édesanya, nagymama, rokon,
SERES ÁRPÁDNÉ
KISS ERZSÉBET
életének 65. évében váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
október 27-én, 13 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójából.
030497953
Gyászoló családja

t

„Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek."
(Ady)
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, becsülték
és szerették, hogy a szerető szívű feleség és anya,
PAPP LAJOSNÉ
sz. MERTZ HELGA ANNAMÁRIA
2003. október 14-én, súlyos betegségében elhunyt. Szerettünk hamvait
október 22-én, szerdán, 14 órakor a Szeged Belvárosi temető ravatalozójából
helyezzük a római katolikus egyház szertartása szerint örök nyugalomra.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÖZV SZOPKA MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
GODA KÁLMÁNNÉ
temetésén megjelentekés fájdalmunkban osztoztak.
030397M2
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
GÖBLÖS IMRÉNÉT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
nqmoAQ/i';

Az újonnan bevezetett lebonyolítási szisztéma sem zavarta
tehát meg a Ferroépet, amely így
a Bajnokok Ligája tizenhat
együttese közé is bekerült.
- Elégedett vagyok a csapat
eredményével, egyénileg pedig öt
emberrel, Feketével, Karsaival,
Kissel, Földesivei és Mihajlovicscsal. A legjobbak közé küzdöttük
fel magunkat, ezen a szinten pedig minimális különbségek dönthetnek. Novemberben startol az
egykori Euroliga, ezúttal már
Bajnokok Ligája, amely a legjobb
négyig egyenes kieséses rendszerű. Jó lenne ott is minél tovább
jutni - jegyezte meg a végén Karsai. A várható ellenfél a harmadik számú tekekupából, az
NBC-ből érkezhet. Ebben a sorozatban a bajnokságok harmadik
helyezettjei kapnak lehetőséget a
nemzetközi szereplésre. A Ferroép minden bizonnyal a szlovák
bronzérmessel csap össze.
Az élet nem áll meg, szombaton már szuperligás bajnoki
meccs következik, mégpedig az
egykori szegedit, Fehér Lászlót a
soraiban tudó Zalaegerszeg érkezik a Postás-pályára 14 órától.
•
A női teke szuperligában a szegedi gárda Szolnokon győzött.
SZOLNOK-AMAZON TEKE SE 2:6
(2973-3164)
A szegedi pontszerzők: Sáfrány 554,
Tímár 552, Mracskó 544, Cziráki 543.

Ifjúságiak: Szolnok-Amazon Teke SE 3:1
( 9 8 0 - 9 4 2 ) . A szegedi pontot Tót 4 8 9 fával szerezte.

MÁDI JÓZSEF

EVEZÉS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az élő Dunán, a folyó Vác melletti szakaszán rendezték tizedik alkalommal az általános és
középiskolás korúak evezős diákolimpiáját. A festői környezetben tartott viadalon huszonnyolc általános és harmincöt
szakközépiskola összesen közel
ötszáz versenyzője startolt. A
díjakat az idei Világkupa-győztes Hirling István mellett a váci
püspök adta át. Ezekből szerencsére jutott bőven a csongrád
Batsányinak is, amely például
megnyerte a középiskolák pontversenyét.
A csongrádi iskolák versenyzői
a következő eredményeket érték
el a pontversenyben, általános iskolások: 4. Batsányi János Gimnázium 26 (egy ezüst- és négy
bronzérem), 7. Síp Utcai Általános Iskola 22 (két arany- és két
bronzérem), 14. Kossuth Lajos
Altalános Iskola 9 (egy ezüst- és
egy bronzérem) ponttal.
Középiskolások,
pontverseny:
1. Batsányi János Gimnázium
96 (hét arany-, öt ezüst- és négy
bronzérem), 10. Bársony István
Mezőgazdasági Szakközépiskola
9 (egy ezüst- és egy bronzérem)
ponttal.
A Batsányi fölényére jellemző,
hogy kétszer annyi pontot gyűjtve lett első, mint a mögötte következő csapat, ráadásul elnyerte
a legeredményesebb középiskolának járó.díjat is.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZŐKE ESZTER,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 129.
szám alatti lakos életének 86. évében elhunyt. Temetése október
22-én, délután fél 3 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
030397906 Gyászoló hozzátartozói
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
IMRE MARGIT,
Hódmezővásárhely, Imre u. 20.
szám alatti lakos 78 éves korában
elhunyt. Temetése október 21 -én,
délután fél 3 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
030397847
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk, nagymama,
déd mama,
GULYÁS KIS EMÍLIA
v o l t RADNAI
JÓZSEFNÉ,
Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 9. szám alatti lakos életének 83. életévében váratlanul
elhunyt. Temetése október 22én, 14.30 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely,
Balástya, Szeged

MAKÓ
GYÁSZHÍR

'

MEGEMLÉKEZÉS
Fiatal életed hamar véget ért,
Istenem, Te tudod, hogy miért,
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben megőriznek téged.
Fájó szívvel emlékezünk
PUSZTAI IMRE
halálának 1. évfordulójára.
030397738
Gyászoló családja és barátai
„Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat
nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni a könnyeket."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
SZEKERES FERENCNÉ
VIRGONC MÁRIA
halálának első évfordulóján.
0303973,4
Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink!
G y á s z k ö z l e m é n y m e g r e n d e l é s e k o r kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VERÉB ISTVÁN,
Apátfalva, Rákóczi u. 140: szám
alatti lakos türelemmel viselt,
hosszú betegség után, 89 éves korában elhunyt. Temetése október
21 -én, 13 órakor lesz az Apátfalvi római katolikus temetőben.
030497948

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TÖRÖK ANTAL,
maroslelei lakos 72 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása október 22én, 13 órakor lesz a Maroslelei temetőben.
030498023
Gyászoló család

GyáSZOló CSalád

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
OLÁH IMRE
tanító,
makói lakos életének 80. évében
örökre itthagyott bennünket. Temetése október 22-én, szerdán,
13 órakor lesz a makói Belvárosi
református ótemetőben.
030498007
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
JESZENSZKI FERENC
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
030497932
Gyászoló család

„Itt vagy szívünkben, lelkünkben, az esőcseppben, napsugárban, a madárdalban." Nyugodj békében.
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek^ akik drága szerettünk,
ANTAL ISTVÁN,
királyhegyesi lakos temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet
háziorvosának, a deszki tüdőszanatórium dolgozóinak, akik élete megmentéséért fáradoztak, és a mentőállomás dolgozóinak áldozatos munkájukért. Külön köszönjük a plébános úr búcsúbeszédét és a szentmisét,
valamint a temetkezési kft. figyelmes közreműködését.
030497949
Gyászoló felesége, fiai és családjaik
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Sportnapi
Elber a bajorok ellen
eredmények

Hárman érdemelték ki a hónap legjobb sportolója elismerést

Világbajnokok triója

A közelmúltban rendezték meg
Rúzsán a nagy hagyományokkal
rendelkező sportnapot, melynek során számos sportágban
vetélkedhettek egymással a mozogni vágyók. Az érdeklődés pedig a megszokott volt, hiszen
mindenki előre készül az eseményre.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ünnepelteknek Puskás Zsolt (jobbról) adta át az elismerést.
Lapunk és a szegedi Arany
Oroszlán étterem három Démász-Szeged-versenyzöt (Janics
Natasa, Joób Márton, Hüttner
Csaba) díjazott szeptemberben
a hónap legjobb sportolójaként.
Hiába tartózkodnak még a legnagyobb melegben is a víz közelében a sportolók, bizony, nem
irigylésre méltó a helyzetük. Ide
tartoznak például a kajakosok és
a kenusok. A hosszú alapozás
után a több hónapos versenyidőszak következik. A sportág képviselői még véletlenül sem álmodhatnak a nyár közepén a
szabadságról, sőt nekik akkor
van a főszezon. Az idén szeptemberben rendezték az USA-beli
Gainesville-ben a világbajnokságot, amelyen három szegedi versenyző is aranyérmet nyert. A
Démász kitűnőségei, Janics Natasa, Joób Márton és Hüttner
Csaba amerikai teljesítménye
között nem tudtunk, de nem is
akartunk különbséget tenni,
ezért a trió együtt érdemelte ki a

Fotó: Gyenes Kálmán

szeptember hónap legjobb sportolója címet. Lapunk a szegedi
Arany Oroszlán étteremmel karöltve hétfőn adta át a díjakat a
versenyzőknek.
Illetve csak kettőjüknek: Janics
és Joób két edzés között fogyasztotta el az ebédet, a harmadik,
Hüttner viszont igazoltan hiányzott. A loóbbal egy hajóban, C4
ezer méteren vb-első kenus
ugyanis a vasárnap kezdődött
Bécs-Budapest maratonira kapott
meghívást Zala Györgytől. Az étkezés idején valahol Sopron és
Győr között rótta a kilométereket, mégpedig a futócipőjében.
Nem hiába mondják: a kajakosok
és a kenusok igen sokoldalúak.
A másik két díjazott viszont jókedvűen, láthatóan élményekkel
feltöltődve érkezett a találkozóra.
- Otthonról, Bácskapalánkáról
jöttem, délelőtt már futottam
egy órát - mondta Janics, aki talán a legfényesebb vb-érem hatására a korábbi szőke hajkoronáját egészen feketére cserélte fel. Fábiánná Rozsnyói
Katalintól

DIEGCfÜ
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Eredmények. Kézilabda, nők: 1.
Deszk, 2. Ásotthalom, 3. Mórahalom; férfiak:. 1. Sándorfalva, 2.
Rúzsa. Labdarúgás, nők: 1. Mórahalom, 2. Kistelek, 3. Kübekháza ; férfiak: 1. Trió Kreál (Szeged), 2. Molnár Büfé (Rúzsa), 3.
Lapu Bt. (Rúzsa). Lövészet, női
egyéni: 1. Rózsa Antalné (Rúzsa), 2. Bali Sándorné (Kübekháza), 3. T. Horváth Lajosné (Rúzsa); férfi egyéni: 1. Vass Ervin, 2.
Berta Tibor (mindkettő Rúzsa),
3. Barsi László (Ásotthalom);
csapat: 1. Rúzsa I., 2. Ásotthalom, 3. Rúzsa TI. Asztalitenisz,
nők: 1. Katona Mátyásné (Árpádhalom), 2. Ábrahámné Tanács Edina (Rúzsa), 3. Krisztin
Fruzsina (Ásotthalom); férfiak:
Molnár András (Rúzsa), 2. Barsi
László (Ásotthalom), 3. Hódi József (Rúzsa). Tenisz, nők: 1. Ördögh Erzsébet, 2. Nagy Rózsa
(mindkettő
Mórahalom),
3.
Krisztin Fruzsina (Ásotthalom);
férfiak: 1. Barsi László, 2. Gyöngyösi László, 3. Barsi József
(mind Ásotthalom). Sakk, nők:
1. Tanács Lászlóné (Zákányszék), 2. Farkasné Varga Rozália,
3. Kormos Nikolett (utóbbi kettő
Rúzsa); férfiak: 1. Varga László
(Röszke), 2. Veres Sándor (Ásotthalom), 3. Tóth Sándor (Szatymaz). Atlétikai ötpróba (távolugrás, magasugrás, 800 és 100 méteres futás, súlylökés), nők: 1.
Budai Zita, 2. Ürmös Ibolya
(mindkettő Ásotthalom), 3. Bali
Nándorné (Kübekháza); férfiak:
1. Németh Ferenc (Zákányszék),
2. Veress Csaba (Rúzsa), 3. Balogh Attila (Domaszék).
A csapatverseny végeredménye, tömegsport: 1. Rúzsa, 2. Kübekháza, 3. Ásotthalom; versenysport: 1. Rúzsa, 2. Ásotthalom, 3. Mórahalom.

négy óráig kaptam haladékot, addigra kell Dunavarsányba érnem. A tréner a lelkemre kötötte, hogy nem vezessek gyorsan,
de tudja ő is, hogy a száguldozásból már kinőttem.
Vass György, a Démász-Szeged
elnöke megsúgta, hogy az athéni
olimpia kajak páros ötszáz méteres indulásához Janicsnak szinte
semmi más nem hiányzik, „csak"
a magyar állampolgárság. Persze,
előtte állnak még a válogatók, valamint az Eb, így korai lenne kijelenteni a biztos részvételt. Ám az
biztató, hogy a tizenkétszeres világbajnok Szabó Szilvia lát fantáziát kettejük duójában.
- Egyelőre vízen készülök, a téli
alapozás novembertől kezdődik.
Ha minden igaz, februárban Sevillában három hét meleg vízi
edzőtábor vár rám, illetve Ludasi
Róbert csapatára, aztán pedig egy
dél-afrikai tábor is tervben van mondta Joób, aki elárulta: a felesége a fővárosi útjaira elkísérheti
őt, ez pedig óriási segítség neki.
M. J.

LABDARÚGÁS
Kedden nyolc mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok
Ligája.
BUDAPEST (MTI)

A program, A csoport, 20.45: O.
Lyon (francia)-Bayern (német, a
Viasat3 élőben adja), Anderlecht
(belga)-Celtic (skót). Az állás: 1.
Bayern 4, 2. Celtic 3 (3-2), 3.
Lyon 3 (1-2), 4. Anderlecht 1
ponttal.
T ö b b szempontból is pikáns
összecsapást rendeznek Lyonban,
hiszen a francia-német párharcok
évtizedek óta a futballvilág kiemelkedő eseményei közé tartoznak.
Ráadásul most a két ország kirakatcsapatai csapnak össze, de ennél is fontosabb, hogy a bajorokat
sokáig segítő Giovanne Elber immár az Olympique egyik sztárja,
vagyis könnyen borsot törhet korábbi együttese orra alá. Brüsszelben is sorsdöntőnek ígérkező 90
perc következik: a hazaiak szinte
csak győzelem esetén reménykedhetnek abban, hogy harcban maradnak a továbbjutásért.
B csoport, 18,30 óra: Lokomotív Moszkva (orosz)-Inter (olasz,
a Viasat3 élőben adja)), 20.45: D.
Kijev (ukrán)-Arsenal (angol).
Az állás: 1. Inter 6, 2. D. Kijev 3,
3. L. Moszkva 1 (0-2), 4. Arsenal
1 (0-3) ponttal.
A milánóiak viharos vasárnap
után utaznak az orosz fővárosba,
mert a Brescia elleni szombati 2-2
Hector Cúper vezetőedző állásába
került. Igaz, az argentin tréner
menesztéséről régóta pletykáltak,

de mégis meglepetés, hogy éppen
a sűrű klubprogram közepén dőlt
össze „trónja". Kijevben szintén
nagy csata várható. A Dinamo évtizedek óta kiválóan szerepel hazai pályán, a kontinens legjobbjait
is legyőzte, így most sem alaptalanul bizakodnak a szurkolók.
C csoport, 20.45: Deportivo
(spanyol)-Monaco
(francia),
Athén (görög)-Eindhoven (holland). Az állás:
Monaco 6, 2.
Deportivo 4, 3. AEK Athén 1, 4.
Eindhoven 0 ponttal.
Elvileg még a „szalonremi" sem
lenne elképzelhetetlen La Corunában, de ez nem valószínű, mert
a Deportivo és a Monaco szakvezetése és szurkolótábora is arról
híres, hogy sokat akar. A miniállam együttese viszont kemény dió
lehet kedden, hiszen Didier Deschamps fiai a Bajnokok Ligája első két körének legkellemesebb
meglepetését okozták roppant
eredményes játékukkal. Athénban szintén óriási harc várható.
D csoport, 20.45: fuventus
(olasz)-R. Sociedad (spanyol, a
Viasat3 összefoglalót ad), Galatasaray
(török)-Olympiakosz
(görög). Az állás: 1. Juventus 6
(4-2), 2. R. Sociedad 6 (3-1), 3.
Galatasaray 0 (2-4), 4. OlympiakoszO (1-3) ponttal.
A játéknap legérdekesebb csatája várható Torinóban, hiszen a
labdarúgóvilág kiemelkedően sikeres országainak élcsapatai találkoznak. Az esélyesebb egyértelműen a legutóbbi BL-sorozatban döntős Juventus. Arra azonban figyelniük kell kedden az
olaszoknak, hogy a baszk csapat
veszélyes kontrákat vezethet,
Darko Kovacevic és Nihat Kahveci a világ legjobb védőinek a
dolgát is megkeserítheti.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a 42. fogadási heti nyeremények a jövedelemadó levonása
után a következők. 13 plusz egy találatos szelvény kettő volt, nyereményük egyenként 4 millió 30 ezer
343 forint. 13 találatos szelvény
nem volt. 12 találatos szelvény 73

volt, nyereményük egyenként 36
ezer 807 fonnt. 11 találatos szelvény 890 volt, nyereményük
egyenként 3019 forint. 10 találatos
szelvény 7264 darab volt, nyereményük egyenként 616 forint.
A góltotóban 6 és 5 találatos
szelvény nem volt. 4 találatos
szelvény 4 volt, nyereményük
egyenként 30 ezer 65 forint.
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Átköltözünk! Október 24-töl a Szatymazl u. 2 / b . alatt várjuk Önöket! Tel.: 6 2 / 4 2 2 - 4 4 8
Sportközvetítés

IGNIS
1,5 literes
motorral
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Wagon R+
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Október 21., 22.30 óra:

Pick Szeged-Csömör

1.3 WT, 93 LE

NB l-es kézilabda
mérkőzés

Grand Vitara

A DÉLMAGYARORSZÁG
NAPILAP

szegedi kézbesítői
csapatába
keresünk
^
4 órás
/;
munkakörbe
megbízható munkatársakat.

Kommentátor: Cs. Gát László

Információ: 7 0 - 3 3 - 7 4 - 5 5 9

400 000 Ft értékű

1 875 000 Ft-tól

Liana
2 DIN-es,

extra

Tesztvezetés
nyereményekkel
Dijak:

CO iátszós
rádiómagnóval,
200 000 Ft
Suzuki

beszámítási

kedvezménnyel

felszerelés

1 db IGNIS 1.5 GS,
130 db színes

televízió,

200 db DVD lejátszó,
350 db diseman.

Márkakereskedőnk: Hódme/dvásárhely. SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199 • Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Sárosi u. 11. Tel.: 62-493-369 • SUZUKI
SZENTGYÖRGYI KFT. Doroísraai ül 17-19. Tel.: 62-554-300-VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT Algyői út 65.Tel.:62A73-«)0'S/entes.BUI)AFER RT. Vásárhelyi u. 116. Tel.:63-311-211

A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ
részmunkaidős, heti 20 órában
foglalkoztatott grafikust keres

KIADVÁNYSZERKESZTŐI
munkakörbe
.

FELTÉTEL - Szakmai

végzettség

- QuarkXPress, Adobe Photoshop,
Illustrator, FreeHand ismeretek
- Többéves szakmai gyakorlat
- Lapkészítési és nyomdai ismeretek
ELVÁRÁSOK - Önállóság
- Kreativitás
- Nagy munkabírás
BÉREZÉS - Megegyezés szerint
•
Referenciát, szakmai önéletrajzokat kérnénk a kiadó elmére
október 27-i határidővel eljuttatni „TÖRDELŐ" jeligére.
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 10.

•
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Megyei presztízscsata
VÍZILABDA
Az OB l-es férfi vízilabda-bajnokságban ma 18.30-as kezdettel Csongrád megyei rangadót
rendeznek: a Szeged Beton VE a
Legrand-Szentesi VK-t fogadja
az újszegedi sportuszodában.
A szombati találkozó rémálomszerűen alakult a Szeged Beton
VE pólósainak, hiszen a világklasszisokat felvonultató Domino-BHSE háromszor hét percnyi
játék után már 14-O-ra vezetett.
A Tisza-partiak az utolsó negyed
megnyerésével (4-3) szépítettek
valamicskét a bizonyítványon.
- Minden hiba kiütközött,
ami egy ilyen fiatal, heterogén
együttesre jellemző - vélekedett
Horváth Viktor, a Szeged Beton
VE vezetőedzője - , ez a vereségünk egyik magyarázata. A
Honvédot ráadásul fűtötte egyfajta revánsvágy, mert tavaly
csak 8-5-re tudtak bennünket
Budapesten legyőzni, úgy, hogy
szinte végig mi vezettünk. A zuhanyhíradóból pedig arról is értesülhettünk, hogy a Szentes elleni találkozó után fejmosást
kaptak Molnárék, mondván,
nem lett volna szabad hét gólt
kapniuk a Legrandtól. Az elmondottak miatt vendéglátóink
végig rendkívül motiváltan vízilabdáztak, s elég csúfosra sikerült - a mi részünkről - a dolog.
Remélem, ez nem nagyon viselte meg a srácokat, túl kell lépni
- természetesen leszűrve a tanulságokat - történteken, mert

a Szentes ellen mindenképpen
nyerni akarunk. Kemény, harcos találkozó lesz, de képesnek
tartom a gárdát a győzelem
megszerzésére és egyben készülünk, hangolunk a LEN-kupa
hétvégi szegedi csoportmecscseire. Sérült, beteg nincs, s bízom benne, hogy a dac megacélozza a mieinket.
A Szeged Beton VE pillanatnyilag a 7., a Legrand-Szentesi VK
pedig a 11. helyen áll az OB
I-ben. De a helyezéstől függetlenül a két együttes mindig vérbeb
rangadót, presztízscsatát vív egymással. Ráadásul közös jelenlegi
sorsukban a nagy vereség, a Kurca-partiak otthon kaptak ki a
Jégcsillag-FTC-től 12-4-re.
- Túl vagyunk a három legnehezebb mérkőzésen - mondta Juhász József, a Szentesi VK elnöke
a Honvéd és a Vasas ellen becsülettel helytállt, míg legutóbb
az FTC-vei szemben elveszítette
eddigi tartását a csapat. Ez a
megállapítás főként az utolsó negyedre igaz. Az esélyek? Két eredmény tartok elképzelhetőnek,
vagy döntetlen lesz, vagy mi nyerünk! De féke a tréfával: komoly
sanszot látok arra, hogy a két
gárda majd nem bír egymással
kedden és megosztozik a pontokon. Természetesen mi mindent
megteszünk a sikerért, s a kilátogató, illetve a csapatot Szegedre
elkísérő drukkerek a hagyományoknak megfelelően egy nyílt
sisakos küzdelmet, meccset izgulhatnak végig. Sérült, beteg
nálunk sincs, minden adott egy
jó mérkőzéshez.
IMRE PÉTER

Két sima győzelem
Jól ment a Csongrád megyei
férfi vízilabdacsapatoknak az
OB I/B legutóbbi fordulójában:
mind a Bertók SC Szentes,
mind pedig a HVSC-Vakesz
nyert hazai medencében.

már másfél perc játék után kipontozódott. Ez nem zavarta
meg a házigazdákat, akik minden negyedet egy góllal nyerve
végül magabiztosan tartották
otthon mind a két pontot.

MUNKATÁRSUNKTÓL

HVSC-VAKESZ-MISKOLCI VUK

BERTÓK SC SZENTES-BÉKÉSCSABA

0 B l / B - s férfi vízilabda-mérkőzés. V á sárhely, városi uszoda, 100 néző. Vezette: Horváth S., Ludányi.
HVSC: Szegi Z. - Szegi 0 . 3 , Avar 1, Donauer, Herczeg, Vékony 4, Varga Á. 3 .
Csere: Horváth Á. 2, Benyke Kis 1, Király,
Kerekes, Kasza, Törökgyörgy 1, Ferenczi.
Játékos-edző: Kasza Attila.

9-5 (2-1, 3-2, 2-1, 2-1)
OB l / B - s férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda, 100 néző. Vezette: Németh A., Petiik.
Bertók SC: OROSZ L. - ZENTAI1, Melkhun 2, Bertók Zs. 1, Matajsz, dr. Bertók,
Czirok. Csere: Szabó Roland, OROSZ R.
1, Bíró 1, PITI 3, Vajda, Kiss B„ Gál (kapus). Edző: Pásztor Antal.

A szentesiek a harmadik mérkőzésükön a harmadik győzelmüket szerezték. Pedig nem volt ez
olyan egyszerű feladat, hiszen az
utóbbi idők legjobb Békéscsabáját fogadták. Ráadásul Matajsz

Emléket
állítanak

15-3 (4-1, 4-0, 4-1, 3-1)

Már a találkozó első perceiben
világossá vált, hogy a két együttes között jelentős tudásbeli különbség mutatkozik. A vásárhelyiek gyorsan megtalálták a (ritmust, és azt végig meg is tartották. A Kasza- tanítványok önbizalomnövelő győzelmet arattak.

Ingyenes a belépés a Szeviép első nemzetközi

kupamérkőzésére

Feledtetni a hétvégét!
KOSÁRLABDA
A rosszul sikerült bajnolti rajt
után holnap este hat órakor javíthat a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Az Európa-kupa csoportmérkőzésének nyitányán a német bajnok Marburgot fogadják a kék-fehérek, akik
a szegedi kosárlabdasport történetének első európai kupasikerét arathatják.

Kellemetlen vereséget szenvedett
vasárnap este a Szeviép-Szeged a
BEAC otthonában a bajnoki
idénynyitón (71-61), és a következtetéseket nyilván le is kell vonni az illetékeseknek a történtekből. Azonban a kesergésre nincs
sok idő. A sportág szegedi történetében ugyanis új fejezet kezdődhet holnap este. Megyei kosárlabda-együttes eddig egyetlen
egyszer, az 1992/93-as szezonban
rajtolhatott európai kupaküzdelmekben. Akkor a Szeged SC női
csapata a Ronchetti-kupa első körében kettős vereséget szenvedett
az orosz Uralmasztól. Se előtte, se
utána semmi.
Most ismét a nők bizonyíthatnak. Az immár Európa-kupára
keresztelt vetélkedésben szerzett
indulási jogot Újhelyi Gábor alakulata. A négyes csoportban
oda-vissza alapon körmérkőzést
vív a német bajnok Marburg, a
horvát aranyérmes Sibenik, a
szlovák második Kassa és a Szeviép. A két továbbjutó a legjobb
24 közé léphet, és erre bizony
nem a szegediek tűnnek legesélyesebbnek. Ugyanakkor hazai
pályán a bombaerős Kassa kivételével legyőzhetőek az ellenfelek, így egyértelmű a némi pátosszal városi sporttörténetinek
nevezhető cél: megszerezni Szeged első európai kupasikerét.
Erre a Marburg ellen elvileg
lenne is esély - feltéve, ha nem
gondolunk a BEAC-cal szemben
történtekre... A német bajnok
hazájában nem kezdte jól a szezont, jelenleg két győzelemmel
és bárom vereséggel a középme-

A fehér mezes Szeviép-Szeged játékosainak a képen látható mód o n kell k ü z d e n i ü k a M a r b u r g ellen.

zőnyben áll. Csapatában négy légióst szerepeltet. Az irányító
poszton kanadai válogatott, centerpozícióban pedig egy 196 centi magas amerikai kosaras játszik. Érdekesség, hogy a két külhoni közül kettő magyar. Anitics
Lívia neve jól ismert, a magas bedobó korábban a Pécs és a Sopron színeiben is nyert bajnoki
aranyérmet, az előző idényben
Szekszárdon szerepelt. A másik
magyar Tarnai Zsuzsa, aki éppen
a Szeviép edzőjének lányával, a
WNBA-győztes Újhelyi Petrával
játszott korábban együtt a korosztályos
válogatottakban.
Emellett több német válogatott
lép pályára a Marburgban, közülük a legnevesebb Katja Munck.
A rangosnak tekinthető fenti
névsor ellenére kijelenthető: az
ellenfél mellett önmagát is le kell

Fotó: Gyenes Kálmán

győznie a Szeviépnek holnap este. A bajnoki idénynyitón ugyanis egyetlen kosaras sem akadt, aki
átlagon felülit nyújtott volna. A
négy nappal korábban a Szolnok
elleni edzőmeccsen remeklő játékosok erőtlennek tűntek, és jóval
kevésbé motiváltnak, mint a lelkes egyetemisták. Mindenesetre
ha jókor jöhetett egy pofon, akkor
ez jókor jött, a javításra bőven
akad lehetőség a közeljövőben.
A végére hagytuk talán a legfontosabbat. Tekintettel arra,
hogy tizenegy éve játszott legutóbb európai kupamérkőzést a
Szeged, no meg hogy a közönség
remélhető támogatása rendkívül
sokat nyomhat a latban, a vezetőség úgy döntött: ingyenes a belépés a holnap este hatkor az újszegedi sportcsarnokban kezdődő találkozóra.

Jól kezdtek az első fordulóban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megrendezték az első fordulót az
első osztályú biliárdbajnokságban, a Vegas BC Szeged a Sopront látta vendégül és 6:2-es győzelmet aratott. A házigazdák

Ebben a hónapban a Csömör ellen ma 18 órakor kezdődő lesz a
hatodik mérkőzése a Pick Szeged
kézilabdacsapatának. A házigazdák, hacsak nem történik csoda,
minden bizonnyal tovább gyarapítják pontjaik számát. Még akkor is igaz ez, ha a vendégekben
nemzetközi kupaszereplő együttest köszönthetnek. Igaz, az osztály újonca már az első körben
elbúcsúzott a KEK-tőI.
A Pick Szeged kézilabdásai nem
kis viszontagságok árán jutottak
vasárnap késő este haza, hiszen
Frankfurtban külön busszal szállították a csapatot a Budapestre
induló géphez, hogy az időben fel
tudjon szállni. Ugyanis az Oslóból érkező repülőt a levegőben
több kör megtételére kényszerítették, majd földet érve, több
mint negyedóráig parkolópályán
tartották. Külön busz várta a Bu-

MÁTRAI PÉTER SIKEREI
A nyolcéves Mátrai Péter (Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Gyakorló Általános Iskola,
Szegedi VSE) a legjobb úton
halad, hogy klasszis birkózó
váljon belőle. A fiatal sportoló
legutóbb Gádoroson,
Nagykőrösön és Szegeden is
minden mérkőzését tussal
nyerte meg, diadalmaskodva
ezzel kor- és súlycsoportjában.
Jelenlegi edzője Benkő Gyula,
jövőre pedig Savanya Ferenc
foglalkozik majd vele a piros-kék
egyesületnél.

pontszerzői: Hollós Gábor, Nagy
Csaba 2-2, Antal Gábor, Gerhard Gryschka.
Az első egyéni versenyt is megrendezték, méghozzá Dunakeszin, 9-es játékban, 43 indulóval.
Végeredmény: 1. Solymosi Gá-

dapestre utazókat, hogy minél títenek. Később módosították
gyorsabban eljussanak a géphez. ezt, s közölték, a kosárlabdaA német precizitás azonban csak mérkőzéshez kapcsolódva játa csapatra vonatkozott, ugyanis a szanak be összefoglalót. Az igazLufthansa dolgozói nem vették ság az, hogy a Fotex keverte meg
figyelembe, hogy nem csupán ké- az egészet, s miután ők is szomzipoggyászuk van az utasoknak. baton játszottak, pedig eredetileg
A következő gép azonban pótolta vasárnapra tervezték, a televízió
a mulasztást; s a feladott csoma- két kézilabdát már nem akart
gok tegnap délelőtt hiánytalanul élőben közvetíteni.
megérkeztek Szegedre.
A Pick Szeged kézilabdásai
Nagyobb bosszúság érte azon- nem sokat gondolkodhattak a
ban azokat a kézilabdadrukkere- sandefjordi vereségen, hiszen ma
ket, akik szombaton a tévé elé ül- már 18 órakor bajnoki mérkőzés
tek 16.15-kor, hogy az m2-n vár a csapatra. Ellenfél az a Csömegnézzék a Sandefjord-Pick mör lesz, amely a KEK-ben inSzeged mérkőzést. A képernyőn dult, mert az MK első két helyeugyanis nem a kedvencek voltak. zettje, a Fotex és a Pick Szeged a
Kővári Árpád klubelnököt meg- BL-ben játszik, a harmadik hekérdeztük: mivel magyarázzák a lyezett Orosháza pedig visszalételevíziósok a közvetítés helyetti pett az első osztályú bajnokságnéhány perces összefoglalót?
ból. így az újonc, a hazai kupa
- Már az előzményekből is ki- negyedik helyezettje, a Csömör
sütött a bizonytalanság. Azon- indult a kupagyőztesek mezőban még pénteken is úgy tudtuk, nyében. Egy körnél azonban nem
hogy közvetítik egyenesben a jutott tovább, mert az ukrán Pornorvégiai mérkőzésünket. Majd _ tovik Juzsnyij kettős győzelmet
szombaton először azt mondták, afajott ellené". Azonban ebből kihogy csúsztatva, 18 órától közve- ' indulni nem lehet, hiszen a Csö-

RAJT AZ AMATŐRÖKNÉL
Megkezdődött a szegedi Belvárosi
Tekeklubban az amatőr városi
bajnokság. Az első forduló
eredményei: Euroteke-Phoenix
6:2, Béke Tanszék-Santé 1:7,
Szilléri BiztonságtechnikaBenitel 2:6, Kipufogó
Szerviz-Yamaha Motor 3:5. A
második fordulóban: Tápé T C Béke Tanszék 6:2, PhoenixSzilléri 2:6, Santé-Kipufogó
Szerviz 2:6, Yamaha MotorEuroteke 7:1, Benitel-Pick 3:5. Az
állás: 1. Yamaha Motor 4,2. Tápé
2 (6:2), 3. Santé 2 (9:7) ponttal.
NAPOS-KUPA
A szegedi Béketelep Egészségéért
alapítvány a Napos úti iskolában
hat csapat részvételével
kispályás labdarúgótornát
rendezett Napos-kupa néven. A
végeredmény: 1. Béketelepi
öregfiúk, 2. Kiskundorozsma, 3.
Cenzor. Különdíjasok, a legjobb
játékos: Deák Mihály
(Béketelep), a gólkirály: Kelemen
Balázs (Cenzor), a legjobb kapus:
Bakos Gábor (Juniors), a
legsportszerűbb csapat: Halott
Magyar Foci. Teniszben, férfi
páros: 1. Marsi Zoltán, Oláh
Tamás, 2. Nagy Mihály, Farkas
Gábor, 3. Vásárhelyi László, _
Kurucsai József.

bor (Gold Crown Budapest), 2.
Habó Alex (Pirat Budapest), 3.
Nagy Csaba (Vegas BC Szeged) és
Bedő Zsolt (Lucullus Zalaeger-

EDZŐI TOVÁBBKÉPZÉS
November 3-án 17 órától
Szegeden, az Algyői úti Kastély
étteremben edzői továbbképzést
tart a megyei
labdarúgó-szövetség. A témák: a
Bajnokok Ligája előző idénye;

szeg), 17. Szalai M i h á l y , 3 3 . G e r -

profi edzési gyakorlatok az UEFA

hard Gryschka (utóbbi kettő Vegas BC Szeged).

A Pick bajnokival folytatja
KÉZILABDA

REFLEKTOR

SZENTES VERTE SZEGVÁR
A teke NBIII legutóbbi
fordulójában a Szentesi TE a
Szegvári takarék együttesét
fogadta. A hazaiak 2417 fát
ütöttek, míg a szegváriak 2327-et,
így a Szentes 6:?-re múlta felül a
megyei riválisát. A hazai
pontszerzők: Molnár Péter 422,
Dömsödi Ferenc 417, Kemenesi
408, Garai Tibor 398 fával.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Díjugratással bővült a Tisza Volán SC szakosztályainak a száma

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az 1950-es évek első felében
mindenki róluk beszélt. A világverő magyar labdarúgó-válogatott fantasztikus játékosairól. Az
Aranycsapatról. Puskás Ferencék
nagysága előtt tisztelegve emlékművet állítanak Szegeden.
Az ötlet dr. Soproni Lajos, az egykori sportvezető fejéből pattant ki.
A város egyik híres szobrásza, Kalmár Márton elvállalta, hogy ingyen
elkészíti a műalkotást, csak az
anyagköltséget kell előteremteni.
Az „akció" a célegyenesbe érkezett.
Ma délután 6 órakor a Royal Hotelben az ötletgazdák beszélgetésre
invitálják azokat, akik szívügyüknek tekintik a megemlékezést.
- Úgy tervezzük, hogy az emlékszobrot a Sellő-ház mellett állítanánk fel - mondta dr. Soproni. - Botka László polgármester
és Nóvák István főépítész is támogatja elképzelésünket. A mű
teljesen közadakozásból készül,
ezért még szívesen elfogadunk
pénzbeli felajánlásokat.
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mör mindig is a lelkes játékáról
volt nevezetes. Kovács Péter edző
elmondta, hogy elsősorban a fiataloknak akar játéklehetőséget
biztosítani.
*

A Forrás Hotelben tartotta évi
rendes közgyűlését a Tisza Volán
SC. Először Kővári Árpád elnök
beszámolt a klub vezetésének
munkájáról és a szakosztályok
eredményeiről. Kiemelte, hogy a
térség legjelentősebb utánpótlásnevelési bázisának három szakosztálya - jégkorong, labdarúgás
és kézilabda - válogatottakkal
divesekedhet. Elmondta, hogy jó
lenne, ha az önkrományzat és az
állam is nagyobb szerepet vállalna
a támogatásból. Majd Kószó István gazdasági vezető a pénzügyi
munkáról, Császár Béla felügyelőbizottsági elnök pedig a pénzügyi fegyelemről adott számot.
Végül egyhangúlag döntöttek arról, hogy negyedik szakosztályként a lovas díjugratót működtetik.
SÜLI JÓZSEF

brüsszeli konferenciája alapján;
aktualitások, legújabb
információk.
GYŐZELEM ÉS VERESÉG
A KSZSE Szeged női
kézilabdacsapatai a legutóbbi
fordulókban egy-egy győzelmet és
vereséget könyvelhettek el. A
Csongrád megyei felnőtt
bajnokságban szereplő ifjúsági
együttes 27-18 (12-7)-ra
bizonyult jobbnak az Algyő
KE-nél. A győztes csapat
legeredményesebb játékosa
Gémes volt 9 találattal. Az
országos serdülő bajnokságban
(OSB) visszavágott az olajfalu, aki
22-19 (1 l-7)-re verte a KSZSE-t.
EGYSZÁZALÉK
A Mindszenti SE (Mindszent,
Tóalj sor 2., adószám:
19983635-2-06) tájékoztatja
támogatóit, hogy a pártolók
személyi jövedelemadójából
felajánlott egy százalékot összesen 2095 forintot - a
sportolók utaztatására fordította
az elnökség.
KÉZILABDA-EREDMÉNYEK
A Szilánk Csongrád megyei
bajnokság eredményei, férfiak:
Makó II.-Domaszék 33-30,
Röszke-Szepi DSE 39-28, Algyő
MOI^Maröstő 28-34, MarostőRöszke 24-26; nők: MindszentDeszk 23-24.
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Intelligens
lengyel
rendőrök

Várakozó ég
FARKAS CSABA
Várakozón üres, szürke volt a néma, okbóberi
ég. Nem Thakácsra várt - természetesen -, hanem a varjakra, amelyeknek napokon belül meg
kell jelenniük a határban. Lehet, már meg is jelentek, ám Th. nem találkozott velük, csak a
csókákat látta, ezeket világítóan fakókék szemű,
hamuszürke
fejű, fekete, mégsem
varjúfekete
madarakat, amelyekből tíz-tizenöt, nagy kiabálások közepette, nap mint nap ott csoportosult a
tízemeletes tetején, a valaha volt nagyvállalat dicsőségét hirdető, embernyi, szomorú
táblabetűkön. Mintha csöpp lila is keveredett volna a szürkébe. a lemenő Nap vaspiros fénye
valamiképp
átsejlett a vastag felhőrétegen. Thakács kortyolt
a fehér műanyagpohárkábani,
tűzforró kávéból,
az apró palacsintázópavilon előtt, a rozsdavörös
gesztenyefa mellett, amely nem. nem az ősz miatt volt rozsdavörös, hanem, mert hiába futott
versenyt az idővel, utolérte végzete, a gesztenyeaknázőmoly-invázió
(nem is hozott termést, tavaly ilyenkor már, meg tavalyelőtt,
emlékszik
Thakács, javában koppantak a polírozottbútorszínü termések - rajtuk a gesztenyepürészín
folt
- a bődé műanyagtetején,
nagyot ugorva vetették magukat a derültszürke aszfaltra, s szökellve
iramlottak tovább.) Más fáknak sem volt sokkal
jobb. a hársak koronája már augusztusban
kiszáradott, és bár némelyik hozott néhány, zsenge-világoszöld másoillevelet, az egy-két nyárvégi,
őszeleji eső után, ez nem sokat jelentett. ..Úgy
látszik, a fákra nehezedő szelekciós nyomás az
lesz. hogy miként bírják tartalékokkal a telet, ha
a táplálkozással már augusztusban
fölhagyni

KEDD, 2003. OKTÓBER 21.

kényszerülnek,
sőt levegőt sem igen vehetnek.
Igazi bűvészmutatvány",
gondolta Th. Régen
sem bírta túlzottan a városi nyarat a hárs, szív
alakú-kerek
leveleinek
szegélye
augusztusra
rendszerint már akkor
elszáradt-felpöndörödött,
de ez az egész koronára jellemző, egész utcahosszat kiterjedő, tömeges hárs-tetszhalál, ez a
hárskóma, melyhői vagy felébrednek a fák, vagy
nem, nos. ilyen eddig nem volt megfigyelhető,
ilyen még nem volt. - A pagodafa viszont kiválóan bírja a víznélkühséget, eleve júhus végén-augusztus elején borul virágba, titkos, földalatti
ereket talál meg, vagy csak jobban hasznosítja a
csekélyke nedvességet, hatékonyan
tartalékol?
És jól bírja a „madárcseresznye" is, számára gondolta Thakács, mikor végigment, abban a
másik városban, a kiskörúton - benzin- s ólompára nélkül nem élet az élet.

Kis híján a rendőrök bizonyultak
a legintelligensebbnek Lengyelországban: alig 1 ponttal maradtak el a győztes diákok mögött a
maguk 115 pontos IQ-jával. A
vasárnapi országos felmérésen
egy nő érte el a legjobb eredményt: Barbara Gutowska tanárnő 145 pontot gyűjtött össze az
intelligenciateszten.
A lengyelek átlagos intelligenciahányadosa (IQ) 100,2 pont derült ki a több más európai ország után Lengyelországban is elvégzett vizsgálat eredményeiből.
A logikai képességeket és a gondolkodás gyorsaságát mérő tesztet vasárnap végezték el az országban, s eredményeit
az
Onet.pl lengyel internetes portál
hozta nyilvánosságra. Összesen
290 ezer internetező ellenőrizte
értelmi képességeit a 38,2 milliós országban, amit elfogadható
aránynak tartanak az intelligenciaszint iránt érdeklődő szervezők.
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ELELMES TOLVAJ
„Jó napja" volt pénteken délután
Szeged egyik sűrűn látogatott üzletében egy élelmes tolvajnak. A
szemfüles tolvaj ugyanis nemcsak a kevéssel azelőtt vásárolt
cigarettát tulajdonította el, hanem a figyelmetlen károsult vásárlása után a húszezer forintból
visszajáró összeget is magával
vitte.

ORSOLYA
Orsolya a latin Ursula magyaros
olvasatából ered, jelentése: kis
medve, és az azonos nevű csillagképre utal. A doktor Bubóról szóló magyar rajzfilm kedves, hatalmas méretű (medve) asszisztense viseli ezt a nevet. Az Orsolya-nővérek tanító apácarend,
amely nevét Szt. Orsolyáról, a
hunok által vértanúhalált szenvedett britanniai fejedelemlányról kapta. Orsika a név rövidített,
kicsinyítő képzős alakja, amely
önállósult. Egyéb névnap: Celina, Hiláriusz, Kende, Klementina, Orsika, Viátor, Zsolt. Celina
vagy a Marcellina rövidülése,
vagy a francia alak latinos formája.

AKÁCFÁKAT LOPOTT
Az elmúlt 1 hónap során, kihasználva, hogy a tulajdonos nem
tartózkodott az ingatlan területén, 20 darab akácfát tulajdonított el egy ismeretlen tettes
Szatymaz külterületén, egy elkerítetlen, ám magántulajdonban
lévő ingatlanról. A kár 30 ezer forint.
LÁBA KÉLT PÉNZTÁRCA
Kihasználva a tulajdonos pillanatnyi figyelmetlenségét, vasárnap reggel a szegedi Hullám utcában egy szeméttartóra lerakott
pénztárcát tulajdonított el egy ismeretlen tolvaj. A tárcában iratok, készpénz és mobiltelefon
volt. A lopási kár meghaladja a
kétszázezer forintot.

A NAP VICCE
A rendőrök a filmforgatáson biztosítanak. Meglepődnek, hogy a
jeleneteket többször is megismétlik.
- Minek ez a sok ismétlés?
- Na hallod - így az okosabb - ,
sok mozi van a világon!

MMMMMMMW

Alulnézeti félmegoldás

zel h o z z á .

Pók hozta működésbe a hét végén egy irodaház riasztóberendezését a Zürich közelében fekvő
Pfaffikon helységben. A helyszínre érkezett svájci rendőrök
gondosan átvizsgálták az egész
épületet, de betörésnek semmi
nyomát sem találták, ráakadtak
viszont a vaklárma felelősére: a

3

•1

riasztóberendezés mozgásérzékelő terébe besétált hálószövő
pókra. A nyolclábú rendzavarónak azonban nem esett baja, a
rendőrök egyszerűen áthelyezték
az épületben olyan helyre, ahol
nem okozhat bajt, és az állatvédők megnyugtatására közölték,
hogy a riasztó pók jól van és tovább szövi hálóját - jelentette az
AP hírügynökség.
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Fotó: Karnok Csaba

Jól van a riasztó pók
PFAFFIKON (MTI)

REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 4. számú soraiban egy graffiti (falfirka) olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betű: A. 13. Irodalmi műveket előadó csoport. 14.
Tartósításra is használt folyadék. 15. Község Baranyában. 16. Ruházd át! 17. Fém. 19.
Szomszédos ország pénze. 21. Egyforma számok (és betűk). 23. Éttermi kellékeket. 27. Korábbi sakknagymester. 29. Nagyon vigyáz valamire. 30. Kötetlen. 31. Ételt, italt ellenőriz.
33. Annyi mint. 35. Lőfegyver része. 36. Igekötő. 39. Minisztertanács. 40. felül rögzítették.
42. Ókori kötőszó. 43. Spanyol folyó. 45. Itatja az egereket. 47. Hírhedt francia terrorszervezet volt. 49. Hím állat. 51. ...a lábán (két szó). 54. Lisa híres mosollyal. 55. Meleg téli alsóneműk.
FÜGGŐLEGES: 1. Gondolatban társítanak. 2. Mondat eleme. 3. Megye. 4. A megfejtés második sora. Zárt betűk: A, G. 5. Gallium vegyjele. 6. Abbamaradó. 7. Bibliai alak. 8. Indián győzelmi jel. 9. Fél zóna!
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A 7 Drs tó!

HÉTFŐI rejtvényünk h e A M a t f k M

I K ön^ v t á r
|fcg lefkuT olyan, mint

ö w o *
Időnként erősen megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor. A délnyugati
szél gyakran megerősödik, pár fokkal melegebb lesz az ilyenkor megszokottnál.
Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

18°

fc

Jp.

§

17°

10.

Piaci

értékeiket.

11. Szárnyas a baromfiudvarban. 12.
Kábítószer. 18. Vendéglői lap. 20. Szélhárfa. 22. Aktív kártyajátékos. 24. Alom.
25. Úgy bizony (két
szó). 26. Kosztot,
kvártélyt adnak. 28."
Részben lohol! 32. Hiányos elme! 34. Ókori
hadisten. 37. Gyűrűs
korallzátony. 38. Becézett angol női név. 41.
Malom terméke. 44.
Tud. 46. Szófaj. 48.
Helyhatározó szó. 50.
Igen Nyitrán. 52. Mélybe. 53. Árkol. 54. Jelenleg.

Mindszent

17°
l'lll' *
IC«-

Békésosaba

17°

Szolnok

17°

Kecskemét

17°

Orosháza

fc,
wiw-

Mórahalom

17°

17°
17°
15°

¿ i

16°
17°

További kilátások
Eleinte továbbra is nedves levegő áramlik fölénk, minden nap várható eső, zápor.
Hétvégén megváltozik időjárásunk, csak elvétve lesz csapadék, és több órára kisüt
a nap is, de hajnalodta visszatér a fagy.
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ISTEN ELTESSE!
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Készítette

VARSÓ (MTI)

Ám most térjünk vissza emebbe a városba, a
palacsintázóbódéhoz.
Th. már felhörpintette az
időközben kihűlt kávét, hallgatta a tízemeletes
tetején, a szekrényméretű
betűkön
kiáltozó
(„Csak!, Csak!") csókákat, nézte őket, amint
egyik betűről másikra ugranak-Hbbennek.
Közben el-elcsöndesednek,
mintha
fülelnének,
mintha várnának valamit. Találgatta Thakács,
miként viszonyulnak a nemsokára beözönlő, tízezer varjúhozhogy
azok a csókák,
melyeknek
kiáltásozása egész télen észlelhető a varjúseregekben, ezek a csókák-e, vagy a varjakkal érkeznek északkeletről. „Alighanem ezek is és azok
is", mondta magában Th. Várakozó-szürke, néma volt az ég cseperegni kezdett az eső.

A NAPOS OLDALRÓL. Boldizsár Marietta másodéves fényképész
tanuló. Az iskola befejezése után diplomát szeretne szerezni, de
még nem d ö n t ö t t e el, hogy hol tanuljon tovább. Imád fényképeket
készíteni, elsősorban a riporteri munka és a divatfotózás érdekli.
A kamera másik oldalán is megfordul, hiszen modellként is szokott dolgozni. Volt már Náray- és Hajas-bemutató szereplője is. A
divattervezés is foglalkoztatja, az olasz Versace munkái állnak kö-
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Vízállás:
A Tisza Szegednél + 1 0 7 cm (hőfoka 10,9 C°), Csongrádnál -72 cm,
Mindszentnél +21 cm. A Maros M a k ó n á l - 7 0 cm.
A Nap kel: 7.11, nyugszik: 17.46, Hold kel: 3.12, nyugszik: 15.35.

Elszakadt a drótkötél
DARDZSILING (MTI)

Elszakadt egy drótkötélpálya tartókábele vasárnap India északkeleti részén, Dardzsiling himalájai idegenforgalmi közjxmt területén; négy ember meghalt, tizenegy megsérült a szerencsétlenségben. Három kabin lezuhant az alant tátongó félszáz mé-

ter mély szurdokba. Ötven személyt sikerült kimenteni a fennmaradt kabinokból. Az egyik kabin félig már lecsúszott a kábelről, de valamin fennakadt, és úgy
himbálózott a mélység felett. Ennek tíz utasát is sikerült kimenteni - jelentette a helyi rendőrségre hivatkozva hétfőn az amerikai AP hírügynökség.

A nyakkendő őshazája
POLA (MTI)

A világ legnagyobb nyakkendőjét
kötötték a hét végén a pólai (Pula) római kori aréna „nyakába".
Az akció azt a hagyományos
meggyőződést volt hivatott aláhúzni, hogy Horvátország a
nyakkendő őshazája. A még pénteken megkezdett bonyolult csomókötést szombaton fejezték be,
majd kihúzták az arénától a tenger felé a nyakkendő csomó alatti
száztíz méter hosszú, óriás vitorlára emlékeztető széles részét. A
Guinness rekordok könyvébe ke-

rülő összesen nyolcszáz méter
hosszú, 8-25 méter széles, nyolcszáz kiló súlyú piros nyakkendőt
alpinisták erősítették egésznapos munkával a most már híressé vált aréna köré.
Az akció értelmi szerzője és
tervezője Marijan Busic, a horvátországi Academia Cravatica
(nyakkendőakadémia) nagyra hivatott igazgatója volt. Magát az
óriásnyakkendőt a Zágrábtól
északra levő Bedekovcina helységben varratta az igazgató négyzetméterenként 50 gramm súlyú
poliészter anyagból.

A hírek híre:

a Bonusz Betét kamata

9,33%*
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Automatikusan megújuló betét
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