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TÉMÁINKBÓL
VALSAG A SZOBOR MIATT
Romániában belpolitikai
válságot okoz a
Szabadság-szobor ügyében
kirobbant újabb botrány, mely
ezúttal a belügyminisztériumot
érinti. Az RMDSZ Arad megyei
választmánya felfüggeszti az
együttműködést a kormányzó
párttal.
3. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Tízmilliárdos közműberuházás kivitelezési munkái kezdődtek meg Szegeden

Csatasorban a csatornaépítők
Egyszerre
nyolc
helyszínen
kezdték meg a csatornaépítési
munkálatokat tegnap reggel Szegeden. Három év alatt 253 kilométer csatorna készül el. A közel
tízmilliárdos beruházás tizenegyezer ingatlant érint.

ÖTSZINTES IDŐSOTTHON
Szeged első, nem állami
tulajdonban lévő idősek
otthonát adták át tegnap. Az
ötszintes, 50 személyes Szegedi
Ósz Idősotthon 15 hónap alatt
készült el. A Zákány utcai
intézményben szinte már
minden szobát lefoglaltak leendő
lakói.
4. oldal

Az Európai Unió környezetvédelmi alapja, az ISPA által is támogatott, közel tízmilliárd forintos csatornaberuházás munkálatait tegnap reggel egyszerre
nyolc utcában kezdték el Szegeden. A csatornahálózat bővítéséről szóló megállapodást szeptember 19-én írta alá Botka
László polgármester és Zsigmondi András, a kivitelező cég,
a Culvert 2003 konzorcium
képviselője.
A beruházás első szakaszában Alsóvároson, Béketelepen,
Kecskéstelepen, Marostőn, Újszegeden a Szőregi úton, a Szerviz utcában, Petőfitelepen és
T á p é n kezdték el a munkát. A
petőfitelepi Göndör soron a lakók érdeklődése mellett végezték el az első „kapavágásokat".
A város polgármestere ugyanitt
kezdte m u n k a n a p j á t , együtt az
építőkkel.

KERESIK A GRAFFITIST
Miután nyáron a szőregi
autóbusz-végállomáson két
kocsit fújtak be a graffitisek, a
Tisza Volán Rt. jutalmat tűzött
ki a nyomravezetőnek. A
felhívás megtette hatását,
jelentkezett valaki, aki azt
állítja, tudja ki okozta a 200 ezer
forintos kárt.
5. oldal
NEVETNI KELL,
ENNYI AZ EGÉSZ
Laboratóriumi vizsgálatok
megállapították, hogy a nevetés
mind fizikailag, mind lelkileg jó
hatással van az emberre. Dr.
Fazekas Éva szerint a nevetés
mesterségesen is fejleszthető,
pár hónapja működik is
Szegeden egy hahotaklub.
Gyógy-ír
www.delmagyar.hu

A petőfitelepi Göndör soron is megélénkült az élet - megkezdték m u n k á j u k a t a csatornaépítők.

Nő az értelmi fogyatékos gyermekek

száma

Ági a bizottság előtt
Megyénkben az elmúlt években a sokszorosára nőtt a sajátos nevelési
igényű, gyógypedagógiai ellátást igénylő gyerekek száma. Míg
1995/96-ban egyetlen ilyen gyermeket sem tartottak nyilván, jelenleg
több mint háromszázan vannak. Legtöbben speciális iskolába kerülnek,
gyógypedagógusok foglalkoznak velük. A sajátos nevelést igénylő gyermekek után magasabb normatív támogatást igényelhetnek az intézmények, valószínűleg ezért is pontosabb a regisztrációjuk, mint korábban.
írásunk a 4. oldalon

Öt éve nem volt ekkora méretű vízhiány a

megyeszékhelyen

Fotó: Gyenes Kálmán

Felrobbant egy iskolai
gázkazán Vásárhelyen
Egy gázkazán robbanása, majd
az azt követő tűz tette használh a t a t l a n n á az egyik vásárhelyi
általános iskola épületét. Szerencsére a robbanáskor nem
tartózkodtak gyerekek az épületben, senki n e m sérült meg.
Az anyagi kár jelentős.

Mint Bodor Dezsőtől, a Szegedi
Vízmű Rt. műszaki igazgatójától
megtudtuk - normál esetben nem
lett volna fennakadás, de javítás
miatt az ünnepek előtt lekapcsolták az egyik telepet a hétből. Nem
tudni pontosan hány embert érintett az üzemzavar, az biztos: 1998
óta nem volt ekkora kiterjedésű
vízhiány Szegeden.

A vásárhelyi Klauzál Utcai Általános Iskola Róka utcai épületében a hét végén robbanás történt. A két folyosói kazán közül
„szállt el" az egyik. A robbanás
mintegy 20-25 négyzetméternyi
területen
rombolt,
legalább
másfél millió forint kárt okozva
az épületben. Az egykori kocsmaépület vályog falai megrepedeztek.
A robbanás és tűz ellenére az
iskola m i n d e n felszerelését sikerült m e g m e n t e n i . A pedagógusok és a helyszínre érkező
szülők két napig dolgoztak
azon a Klauzál utcai iskolában, hogy a szünet u t á n i első,
azaz a hétfői n a p o n zökkenőm e n t e s e n folytatódhasson a
tanítás.

Részletek az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Két telep meghibásodott
Vasárnap este Szeged több városrészében hörögtek a vízcsapok. Az egy-másfél óráig tartó
átmeneti vízhiányt két vízműtelep meghibásodása okozta.

Folytatás az 5. oldalon

Török Zoltán folyamatirányító most már nyugodtan figyeli a monitorokat.

Fotó: Karnok Csaba

Szegőd,

Széchenyi
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M i n t h a bombatámadás érte volna az iskolát.
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Fotó: Tésik Attila
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Öngyilkos merénylők bagdadi robbantásai a ramadán első napján
• B E L F Ö L D

Megismételt választás
NYIREGYHAZA. DEMECSER (MTI)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elrendelte a demecseri időközi polgármester-választás megismétlését - mondta
Bodnár Zsolt, a bíróság elnökhelyettese. A voksolást azért kell
megismételni, mert bíróság elfogadta a Fidesz térségi szervezete
által a demccseri időközi választás eredménye ellen benyújtott
kifogást - tette hozzá. „A bíróság
úgy ítélte meg, hogy a helyi és a

területi választási bizottság által
is megállapított törvénytelenségek befolyásolták a szavazás végeredményét" - hangsúlyozta a
bíró. Hozzátette: a választást az
eredeti október 19-i időponthoz
képest 30 napon belül kell megismételni, a szavazás időpontját
az illetékes választási bizottság
tűzi ki. Az október 19-i időközi
választáson Kis Gyula, az MSZIJ
az SZDSZ és a Szövetség Demccserért Egyesület közös jelöltje
nyert.

Véres iraki támadássorozat
Legkevesebb negyvenkét halottja volt azoknak a hétfői bagdadi
támadásoknak, amelyeket a
Nemzetközi
Vöröskereszt
(ICRC) épülete és több rendőrposzt ellen hajtottak végre.
Összesen hat öngyilkos merénylet helyszíne volt Bagdad a
ramadán első napján.
BAGDAD, GENF (MTI)

Kondor Katalin szerint eltávolítása a cél

Statisztikai alapon?
A Magyar Rádió elnöke szerint
eltávolítása a célja az őt érő
támadásoknak; Kondor Katalin
(felvételünkön) erről az általa
felkért állambiztonsági szakértő sajtótájékoztatóján beszelt.
BUDAPEST (MTI)

„Szeretnék mindenkit megnyugtatni afelől, hogy nem lesz abbahagyva ez az ügy, nem fogják abbahagyni, amíg el nem távolítanak a Magyar Rádió elnöki székéből" - fogalmazott Kondor Katalin , hozzátéve: eddig is kibírta
az ellene intézett támadásokat,
zsarolási kísérleteket. Szakértője, Bálint László egykori állambiztonsági alezredes, kutató történész arról beszélt, a Népszava
által nyilvánosságra hozott 6-os
karton az abban végzett „manipulatív rctusálások" ellenére öszszességében hitelesnek tekinthető. Megemlítette, hozzáértők
szerint az előző rendszer titkos-

szolgálatainál fordult elő olyan
eset, hogy „statisztikai alapon",
tudtuk nélkül szerveztek be
egyeseket, akárcsak az, hogy
olyanok nem szerepeltek a nyilvántartásokban, akik úgy tudták,
beszervezték őket.

Az országgyűlés őszi ülésszakának munkálatai

Tények és cáfolatok
Az országgyűlés hétfőn ismét,
az őszi ülésszakban i m m á r
ötödször szavazta le Polt Pctcr
legfőbb ügyésznek egy interpellációra adott válaszát.
BUDAPEST (MTI)

Szitka Péter és Vadai Ágnes
(MSZP) azt tudakolta, hogy a
brókerbotránnyal kapcsolatban
az ügyészség az igazságot kideríteni vagy elpalástolni akarja.
Polt Péter a megfogalmazott
felvetéseket igaztalannak és méltatlannak ítélte. Az ügyben a belügyminiszternek írt levélben ismertette a valós tényeket, amelyek cáfolják az elhangzottakat.
Hangsúlyozta: a büntetőeljárási
törvény szerint a nyomozásról az
ügyészség rendelkezik, még akkor is, ha a rendőrség nyomoz.
Az átszállítás előtt értesítették a
rendőrséget, amely a gyanúsított

előállításáról gondoskodott. Az
interpellációk során
Nógrádi
Zoltán, a Fidesz Csongrád megyei elnöke, Mórahalom polgármestere azt kérdezte, „sakkban
tartja-e" a PM az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárt és
az egészségügyi minisztériumot
a gyógyfürdők szakmai irányításával kapcsolatban, illetve az
időseken és a betegeken hajtják-e
be a költségvetésből hiányzó forrásokat. Veres lános, a PM politikai államtitkára válaszában közölte, hogy a minisztérium a
gyógyfürdők támogatása kapcsán nem akadályozza meg a
szakmai követelmények érvényesülését, arra törekszik, hogy
ne kerüljön sor indokolatlan áremelésre, és a szolgáltatások
igénybevételének struktúrája racionálisabbá váljon. A választ a
képviselő nem fogadta el, a Ház
azonban igen.

A Reuter hírügynökség jelentésében emlékeztetett arra, hogy a
hétfői volt a legvéresebb támadássorozat Szaddám
Húszéin
rendszerének megbuktatása óta.
A minden valószínűség szerint
öngyilkos merényleteket azután
követték el, hogy hétfőre virradó
éjjel három amerikai katonát öltek meg különböző összecsapásokban.
Ahmed Ibrahim iraki belügyminiszter-helyettes és a bagdadi
rendőrfőnök közlése szerint az
iraki fővárosban elkövetett merényletekben 224-en sebesültek
meg. A francia hírügynökség arról is beszámolt, hogy az egyik
rendőrőrsöt, amelyet támadás
ért a nap folyamán, előzőleg halálosan megfenyegették.
„Mindig azt hittük, hogy az általunk végzett
humanitárius
munka megvéd minket" - jelen-

Szabó Magda
Femina-díja
Szabó Magda nyerte el a Fcmina
francia irodalmi díj külföldi regényt jutalmazó változatát Az
ajtó című művével, amely idén
jelent meg Franciaországban.

tette ki Nada Dumani, az ICRC
szóvivője a brit hírügynökségnek, hozzátéve, hogy „ha a támadásnak kihatása lesz a Nemzetközi Vöröskereszt további iraki
tevékenységére, annak is az irakiak lesznek a szenvedő alanyai". Flórian Westphal, az IRCR

genfi szóvivője máris jelezte,
hogy a szervezet felülvizsgálja
iraki működését a merénylet
után. Westphal elmondta, hogy
hetekkel ezelőtt már kaptak
olyan figyelmeztetéseket, amelyek lehetséges merényletekre
hívták fel a figyelmet. A brit hír-

Mádl Ferenc államfő erdélyi magánlátogatása

Eljön az a pont, ahol
együtt kell cselekedni

A legjobb női szerzőket jutalmazó Femina-díjjal a hazai (franciaországi) szerzők közül a kínai
származású, 29 éves kora óta
Franciaországban élő és franciául
író Dai Sijie-t jutalmazták Le
Complexe de Di című könyvéért,
amely a Callimard kiadónál látott napvilágot. Szabó Magda
műve franciaországi kiadásakor
már kivételes kritikai fogadtatásban részesült. „Ritkán jut külföldi írónak olyan kritikai elismerés
Franciaországban, mint ami Az
ajtót fogadta" - mutatott rá az
írónő idei, 86. születésnapja alkalmából a budapesti Libri
könyvpalotában mondott köszöntőjében Osztovits
Levente,
az Európa Könyvkiadó igazgatója, utalva arra, hogy a francia kritikusok a magyar irodalom kivételes ékkövének nevezték a művet. Szabó Magdának korábban 5
könyvét adta ki a Seuil kiadó.

Erdőtűz pusztít Kaliforniában. 14 ember meghalt és 180 ezer hektár erdő pusztult el.

MTI Telefotó/AP

MTI Telefotá/AP/Anja

Niedringhaus

ügynökség megjegyzi, hogy a
Nemzetközi Vöröskereszt már
augusztusban 30 főre csökkentette Bagdadban dolgozó, korábban több mint százfős külföldi
stábját az ENSZ-misszió elleni
merénylet után, amelyben 22-en
haltak meg.

RÖVIDEN
SZERELEMFÉLTÉS
Beismerő vallomást tett az
október 23-án Hevesen történt
gyilkosság gyanúsítottja. A
fiatalember szerelemféltésből
ölte meg a 17 éves lányt.
A GÁZOLAJ ÁRA
Szerdán három forinttal
cmcllredik a gázolaj ára, a
motorbenziné nem változikközölte a Mol hétfőn. Az
árváltozást a nemzetközi
piacokon bekövetkezett
termékár változásokkal
magyarázza a Mol.

PÁRIZS (MTI)

Kaliforniában erdőtűz pusztít

DIEGO

Zűrzavar a Vöröskereszt bagdadi epülete előtt a robbantás u t á n .

A sepsiszentgyörgyi polgárok így várták a magyar köztársasági elnök látogatását a városban.

MTI Telefotó: Földi Imre

A székelyföldi Sepsiszentgyörgy
és Illycfalva vendége volt hétfőn
délután Mádl Ferenc köztársasági elnök, aki délelőtt Kolozsvárról érkezett erdélyi körútjának következő állomásaira.
KOLOZSVÁR, SEPSISZENTGYÖRGY (MTI)

A köztársasági elnök délelőtt a
kolozsvári Állami Magyar Színház-Állami Magyar Opera épületében tartott előadást a magyar
nyelvű felsőoktatás helyzetéről a
Kárpát-medencében,
valamint
az oktatás európai uniós vetületeiről. A zsúfolt színházteremben a helyi magyarok által nagy
figyelemmel kísért előadásában a
köztársasági elnök felhívta a figyelmet Magyarország felelősségvállalására a romániai magyarság megsegítésével kapcsolatban.
Mádl Ferenc nemcsak a romániai magyarság jelenlegi helyzetét, oktatási lehetőségeit elemezte, hanem kifejezésre juttatta azt
a véleményét, hogy e közösség-

nek alapvetően egységben kell
maradnia. Mint mondta, az oktatásügyben, az egyházak ügyeiben, de a közélet minden területén ha nem lesz képes ez a közösség szót érteni egymással, akkor
nem tudja bevégezni dolgát. Az
erdélyi magyarság jövőjét, tennivalóit illetően lehetnek, s talán
szükségesek is a viták, az álláspontok ütköztetése. De végül
mindig eljön az a pont, ahol
együtt kell cselekedni - mondotta a magyar államfő.
A délelőtti kolozsvári program
után a köztársasági elnök és kísérete Sepsiszentgyörgyre utazott. Itt Albert Álmos polgármester köszöntötte a magyar államfőt a polgármesteri hivatalban a
helyi közélet legfontosabb személyiségeinek, a meghívottaknak és a sajtó képviselőinek a jelenlétében. A polgármester ezután ebéden látta vendégül Mádl
Ferencet, aki délutáni programja
keretében megtekintette a sepsiszentgyörgyi Vártemplomot és
Illyefalvára látogatott.

HAJÓGYÁR] SZIGET
A Plaza Ccnters és a Magyar
Külkereskedelmi Bank (MKB)
vegyes vállalati formában
közösen valósítja majd meg a
Hajógyári-szigeten tervezett
fejlesztéseket - jelentették be a
Írét társaság vezetői. Az MKB opciós megállapodás alapján 50 százalékos részt vesz a Plaza
Centers 100 százalékos
tulajdonában álló Ercorner
Kft.-ben, amely megnyerte a
Hajógyári Sziget Vagyonkezelő
Kft. 66,79 százalékos
üzletrészére kiírt privatizációs
pályázatot.
ELMARASZTALTÁK EÖTVÖST
Szigorú megrovásban
részesítette a Magyar Újságírók
Országos Szövetségének
(MÚOSZ) Etikai Bizottsága
Eötvös Pált, a Népszabadság
elnök-főszerkesztőjét a lapban
megjelentetett, Tcller Ede
posztumusz üzenete című írás
miatt. A határozat nem jogerős.
TÁRGYALÁSOK
A kettős állampolgárságról
kezdődtek szakértői
megbeszélések a
Külügyminisztérium és a
vajdasági magyar szervezetek
között hétfőn Budapesten erősítette meg Bársony András, a
Külügyminisztérium politikai
államtitkára az MTI-nek adott
nyilatkozatában.

DIEGO SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Á t k ö l t ö z t ü n k ! O k t ó b e r 2 4 - t ő l a S z a t y m a z i u. 2 / b . alatt

« M ÁRUHÁZ MELLETTI

várjuk Ö n ö k e t ! Tel.: 6 2 / 4 2 2 - 4 4 8

Főszerkesztő SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes ÓRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek!, M1SKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN (hír cs információ),
SÜLI JÓZSEF Ittpunl • Délvilág »xerheaztőeégvezető: üfSZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Teleion: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/S67-800. Fax: 62/567-881 Sportrovat: 62/567 882. Interneteim:
www.ddmagyar.hu • E-mail szerkesztőségin dclmagyar.szcRcd hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. TH./fax: 62/241-905. Hirdetési telefax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3 Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel cs előfizetés: Csanád vezér tér 3 Ttl./fax: 62/213-198.
66(8) Szentes Kossuth u 8 1H 63/401 -024. Tel./íax: 63/314 838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai Tel /fax: 63/481-010. • K1ADIA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadótgazgaio PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadói
titkársági fax 62/442 958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H O C Z PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466 847. • Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567 864. Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési dlj egy hónapra 1240 Ft (Délmagyarországl, 1130 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilági • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

3

• A K T U Á L I S »

KEDD, 2003. OKTÓBER 28.

Az Aiad megyei RMDSZ már szakított a „fasisztázás" miatt

Amitőlváros
a varos

Román belpolitikai válság
Belpolitikai válságot okoz Romániában
a Szabadság-szobor ügyében kirobbant
újabb botrány, mely ezúttal a belügyminisztériumot érinti. Az RMDSZ Arad
megyei választmánya a hét végén úgy
döntött, felfüggeszti az együttműködést a kormányzó Szociáldemokrata
Párttal.
Mint arról lapunk szombati száma is írt,
a román parlament egyik képviselőjének
interpellációjára készült belügyminiszteri
válaszban az is olvasható volt, hogy az
aradi Szabadság-szobor „a fasiszta típusú
revizionizmus jelképe, ezért a háborús
emlékművekről rendelkező romániai törvénybe ütközik". A dokumentumot az

Adevarul című román lap ismertette pénteken. Markó Béla, az RMDSZ elnöke
még aznap felhívta Ioan Rus belügyminisztert, aki azt állította, nem ismerte ezt
a dokumentumot, és munkatársai az ő tudomása nélkül csatolták az interpellációra adott válaszhoz. A miniszter azt is
megígérte, azonnal vizsgálatot indít, hogy
kiderítsék, ki és milyen meggondolásból
fűzte hozzá az aláírásával ellátott válaszhoz ezt a mellékletet. Ám az Adevarul azt
is megírta: ez az iromány már október
9-étől olvasható volt a Belügyminisztérium hivatalos honlapján. A romániai magyar sajtó most arra a kérdésre keresi a
választ, miért csak Markó telefonhívása
nyomán indult vizsgálat, holott erre az el-

múlt két hétben is lett volna idő és alkalom. Az RMDSZ régóta fontolgatja, fölmondja az együttműködést a kormányzó
szociáldemokratákkal. A szövetség Arad
megyei választmánya azonban csak a hét
végéig mérlegelt. Eldöntötték, egyoldalúan felfüggesztik a megyében a Szociáldemokrata Párttal kötött egyezményt. Király
András, az Arad megyei RMDSZ-szervezet - és a Szabadság-szobor Egyesület - elnöke lapunknak tegnap elmondta: a szakításnak hatása lesz az önkormányzati
munkára is. Ám ha a Szabadság-szobor a
helyére kerül, és olyan formában, ahogyan arról korábban megállapodás született, a felfüggesztés hatályát veszti.
B. A.

Máté Bence újabb sikert aratott a BBC Wildlife Magazin világversenyén

Címlapra került a Ravaszdi

A pusztaszeri Máté Bence Ravaszdi című fotójával kiemelt
díjat nyert felnőtt kategóriában
a londoni Természettudományi
Múzeum és a BBC Wildlife Magazin világversenyén.
Máté Bence természetfotós sikersorozata 2001-ben kezdődött.
Tavalyelőtt a Rivaldfényben című képével harmadik helyezést
ért el a londoni Természettudományi Múzeum és a BBC Wildlife Magazin világversenyén. A
pusztaszeri fiatalember tavaly
ugyanezen a versenyen az Újrahasznosítás című fotójával elnyerte Az év ifjú természetfotósa
díjat. Bence idén, mivel a pályamunkák leadása előtt éppen betöltötte 18. életévét, már csak a
felnőtt kategóriában indulhatott.
A fiatal természetfotós tizeitkét
képet küldött el Londonba, és
az Állatportrék kategóriában
Highly Commended-díjat nyert
a Ravaszdi című alkotásával. A
díj jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy idén
hatvan országból több ezer fotós
20 ezer 500 alkotásával jelentkezett a versenyre. Bence teljesítménye azért is egyedülálló, mert
a londoni Természettudományi
Múzeum és a BBC Wildlife Magazin világversenyének történetében eddig még nem volt arra
példa, hogy az ifjúsági kategóriából éppen csak kinőtt természetfotós már az első alkalommal díjat nyerjen a felnőttek között.
Máté Bence lapunknak elmondta, az elmúlt tanévben magántanuló volt a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolá-

Kitüntették
Nemcsók
Jánost
Az Olasz Köztársaság elnökének
Ezüst Medáljával tüntették ki
Nemcsók János szegedi egyetemi
tanárt és Glatz Ferenc akadémikus professzort. Az elismerést
tegnap a Parlamentben adta át
Enrico Ferri, az Európai Emberi
Jogi Bizottság elnöke.

FEKETE KLARA
Nálam az urbanizáció nem a villanykörte kigyulladásával kezdődött, az elektromosság okozta döbbenetet és örömet csak az elbeszélésekbőlismerem. Arra viszont élénken emlékszem gyerekkoromból, hogyan változott meg életünk a dunántúli faluban, amikor megtörtént a csoda: mindössze egy csapot kellett elfordítani
ahhoz, hogy a falikútból ivóvizet fakasszunk. Ezt követően azonban hosszú, több évtizedes szünet következett a modernizációban, a település csatornázása ugyanis csak egy évvel ezelőtt fejeződött be, olyan kisebb fajsúlyú technikai intermezzók, mint a
telefónia elterjedése és a földgáz bekötése után. Mára az öreg falusi ház mindazt tudja, amit egy új városi lakás.
Sőt immáron sokkal többet. Szeged ugyanis csak a most kezdődő beruházás, az uniós forrásoknak köszönhető csatornaépítések
befejezése után mondhatja azt, a szó szoros értelmében várossá
'vált. Abszurdnak tűnő, mégis hétköznapi problémák oldódnak
meg 30-50 millió forintot érő peremkerületi házakban: nem a
szippantás autó menetrendjéhez kell igazítani a nagymosást. És a
napközben menedzseröltönyben, márkás autón közlekedő férfiaknak sem az éj leple alatt kell búvárszivattyúval a meszesgödörbe, más föld alatti járatokba pumpálni a megtelt derítő tartalmát.
Csongrád az összes magyarországi megye közül a leginkább urbanizált, olvasható a térséget reklámozó kiadványokban. Ezt viszont eddig csak egyetlen mérce alapján jelentették ki, arra alapozva, hogy a megye lakosságának 73 százaléka nyolc városban
lakik. Holott a városi lét alapfeltétele lett volna már eddig is, hogy
a házak ne hatalmas pöcegődrök tetején álljanak, és a zöldség,
gyümölcs ne szennyvíztől átitatott talajon teremjen.
Város és város között természetesen eddig is volt különbség, Vásárhely például több összehasonlításban megelőzte Szegedet. De
európai mércével mért városokká akkor válnak majd, amikor az
utolsó házat is rákötik a csatornahálózatra, és infrastruktúrában
-ad absurdum - utolérik az én szülőfalumat. Szászvárt.

Tíz éve állami, akadémiai és vállalati támogatás nélkül

Jubilál a szegedi
biotechnológiai intézet
A kiemelt díjas természetfotó.
ban, így szinte minden szabadidejét a természetben töltötte.
Elmesélte, végigfotózta az egész
telet Pusztaszeren és környékén.
A vörös rókáról készült díjazott
kép Erdélyben, a Retyezát-hegységben született, ahol mindössze
egy napot töltött. Bence február
végén hat hónapra Londonba
utazott, ahol a nyelvtanulás mellett dolgozott is. Egy hamburgeresnél. Megtudtuk: mivel elfoglaltsága miatt nem volt alkalma
az érettségire felkészülni, újra
járja a negyedik osztályt.
Máté Bence mostani elismerését csak növeli az a tény, hogy a
Ravaszdi című képét választotta
a londoni Természettudományi

Fotó: Máté Bence

Múzeum és a BBC Wildlife Magazin a 2004. évi naptárának
címlapfotójává. Mindemellett a
pusztaszeri fiatalember fotója
helyet kapott a múzeum tizenkét
fényképből és három poszterből
álló kollekciójában, és természetesen a 2003-as év legjobb természetfotóit bemutató könyvben is.
A fiatalember elmondta: noha
a kiemelt díjjal nem kapott pénzjutalmat, a naptár és a múzeumi
kollekció után némi szerzői jogdíjat fizetnek neki. Bence egyébként az idei díjátadásra a Csongrád megyei közgyűlés támogatásával utazhatott ki.

sz. c. sz.

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a budapesti műegyetemen a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány. Az
alapítvány tagintézete a szegedi
Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet is.
Tíz esztendeje hozták létre a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványt azzal a céllal,
hogy az Európai Unióhoz való
csatlakozás egyik előkészítő
lépéseként létrejöjjön egy, a
fejlett országokban elterjedt, a
műszaki és természettudományi alkalmazott kutatásfejlesztésre alkalmas nonprofit
intézmény. Az alapítványnak
ma három működő intézete
van: a budapesti anyagtudományi, a miskolci logisztikai

és a szegedi biotechnológiai
intézet.
- A tíz év alatt folyamatosan
nőtt, fejlődött a kutatógárda mondta Csapodi Miklós, az alapítvány kuratóriumi elnöke. - Az
egyik legnagyobb eredménynek
azt tartom, hogy még ma is
nonprofit szervezetként létezünk.
Csapodi megjegyezte, az alapítványi tőke kamata kezdetben komoly forrás volt, s biztosítani tudták belőle a nyugodt
körülményeket,
azonban
1996-ban jelentősen csökkentek a kamatok, így évről évre
egyre nehezebb volt talpon maradni.
A tegnapi napon azonban nem
a gondok voltak a fontosak, hanem az ünnep. A délelőtti ülésen

Pungor Ernő professzor, alapító
főigazgató köszöntötte a jelenlevőket, majd a házigazda Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Detrekői Ákos üdvözölte a résztvevőket. A köszöntők után Mang Béla, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára és Kroó Norbert, a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára tartott előadást.
Délután a három intézetigazgató, Kálmán Erika, a budapesti
anyagtudományi, Kálmán Miklós, a szegedi biotechnológiai és
Tóth László, a miskolci logisztikai intézet vezetője számolt be az
intézetek eddig elért eredményeiről és a fejlesztési koncepciókról.
G. SZ. L.

Fát gyűjthetnek a rászorulók a Kása-erdőből

Tovább drágul a tüzelő a Tüzép-telepeken
Napközben nem fűtünk, csak este gyújtunk be, mikor a gyerekek
hazaérkeznek az óvodából, iskolából - mondja egy vásárhelyi
ember. Tavaly 1400-ért vásárolhatott ugyanolyan fát, mi most
1900-ba kerül. A tüzéptelep-vezető további áremelkedésre számít.
Az önkormányzat a november eleje táján kezdődő, Kása-erdei
fagyűjtési akcióval is segíti a legrászorultabbakat.
- Mi magunk is egyik napról a
másikra tudjuk meg, amikor
emelkednek a faárak. Hogy pontosan mennyivel nőttek mostanában, követhetetlen, tíz-húsz
százalékkal simán. És még tovább fognak emelkedni; aki teheti, vegye meg a fát minél hamarabb - tanácsolja Sipos Anikó, a
VTV 2000 Kft. telepvezetője.
Hozzáteszi: az árnövekedés oka
a fokozódó erőművi felhasználás, „legalábbis azt mondják", de
azért a szenek ára is nőtt valamennyire. A munkanélküli Szilágyi lános egy zsák, azaz 35 kiló
akácfát vesz, gyújtósnak. - Tavaly 1400 körül volt mázsája,
most majdnem 1900 forint halljuk tőle. Két gyermeket nevelnek, s kénytelenek úgy takarékoskodni, hogy napközben

nem fűtenek - akkor óvodában,
iskolában vannak a gyerekek csak estére gyújtanak be, mire
hazajönnek. Lehet, hogy az önkormányzathoz kell folyamodnia a Szilágyi családnak, tüzelőtámogatásért.
A rokkantnyugdíjas Kovács
Imre hat mázsa fát és hat mázsa
szenet vásárol. - Majd kétszáz
forinttal drágább a fa, mint pár
hete volt - számol be. A baratytyosi Török Pál csak azért érzi kevéssé az áremelkedést, mert
nyugdíj mellett méhészkedik. A nyugdíj semmire sem lenne
elég - mondja. Ősztől tavaszig
20 mázsa fát, 15 mázsa szenet
szoktak eltüzelni. Mi mennyibe
kerül? Például, a fürészelt akác
mázsája 1870, a fűrészelt vegyes
fa 1650, a legszegényebbek által

A vásárhelyi VTV 2000 Kft. Tüzép-telepére a fél megyéből érkeznek vásárlók.
vásárolt fahéj (kéreg) 112 forintba kerül mázsánként.
Akinek nincs pénze tüzelőt vásárolni, annak nyújthat időleges
segítséget a Csanki István önkor-

mányzati képviselő, kisebbségi
tanácsnok szervezte, ingyenfa-gyűjtési akció. Tavaly is szervezett ilyet Csanki István, képviselői vállalásának részeként, s

Fotó: Tésik Attila

most is. A hónap vége táján kezdődő akcióra 30-40 embert várnak, az aktualitást növeli, hogy a
Dalerd ezen az őszön csak néhány napos kedvezményes hul-

lámtéri fagyűjtési akciót tudott
biztosítani. Az akció, erdészeti
felügyelet mellett, a Kása-erdőben, a város erdejében történik.
Nem fakivágást jelent, hanem az
erdészek által kidöntött - jórészt
betegség miatt elszáradt - , vékonyabb fák, illetve a gallyak összegyűjtését, elszállítását; egy-egy
család két-három mázsányi fát
vihet el.
- Legjobb, ha összefog néhány
ember, mindenki azzal járul hozzá a fagyűjtéshez, amivel tud,
egyikük a fürészt hozza, másikuk teherkocsiról gondoskodik,
és így tovább - mondja a képvise" lő. Kereseti igazolás nem szükséges az igényléshez, Csanki István - egyszersmind a Vásárhelyi
Szegények és Rászorultak Kisebbségi Szervezetének elnöke, s
az egyéb, kisjövedelműeket öszszefogó szervezetekkel is tartja a
kapcsolatot - munkatársaival
együtt, ismeri a ténylegesen szűkölködőket, jó helyre kerül a tűzifa.
F.CS.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. A heten
befejezik a művelődési ház
tetőszerkezetének felújítását. A
munkálatokat még
augusztusban kezdték. A
beruházás összesen hatmillió
forintba került. Az összeg
kilencven százalékát a
Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanács
tcrülctkicgycnlítési pályázatán
nyerték az ásotthalmiak. A
hiányzó pénzt az
önkormányzat biztosította. A
felújítást az indokolta, hogy a
közel 120 éves épület
tetőszerkezete elavult, sok
helyen beázott. Nagyobb
esőzéseknél vödröket,
edényeket tettek a csöpögések
alá. Korábban ugyanis még nem
végeztek nagyobb karbantartást
a kultúrházon. A rendbe tett
művelődési házat november
15-én egy jótékonysági bál
keretében adják át.
IX)C. Képviselő-testületi ülést
tartanak holnap délután fél
kettőkor a községben. Ezen
többek között szó lesz a
háromnegyedévi költségvetésről,
a település rendezési tervének
módosításáról. Meghirdették a
jegyzői állást, melyre tizennégy
pályázat érkezett be. A
jelentkezők előzetes
meghallgatása után a képviselők
ma döntenek arról, ki lesz Dóc
új jegyzője. A testület tagjai
értékelik a lakásvásárlási
támogatások visszafizetését,
valamint Belovai Pál
polgármester beszámol a
tervezett iskolai konyha
bővítéséről, az óvoda
felújításáról, valamint a
tanyagondnoki állás
betöltéséről. A település első
embere a napokban részt vett egy
kecskeméti agrárkonferencián,
az ott hallottakat is megosztja a
képviselőkkel.
MÓRAHALOM. Egy év elteltével
a szakemberek ma ellenőrzik az
úgynevezett Gólyás-ház
tetőtér-beépítését. Még tavaly
decemberben adtak át itt hat
önkormányzati szociális
bérlakást. A lakások
alapterülete 54 és 74
négyzetméter közötti. A
beruházás összesen 58 millió
100 ezer forintba került. A
Széchenyi-terv keretében 46
millió 480 ezer forintot kaptak
lakásépítésre a mórahalmiak. A
fennmaradó összeget, 11 millió
620 ezer forintot pedig az
önkormányzat finanszírozta. A
városban 2001-ben már
átadtak tíz ú j bérlakást, 2002
júliusában pedig újabb négyet.
Az utóbbi, 40 négyzetméter
alapterületű garzonokba
fiatalok költözhettek.
ÖTTÖMÖS. A község polgárőr
egyesülete csapatzászlót kapott
az Országos Polgárőr
Szövetségtől és az
önkormányzattól. A zászlóra
adományozó szalagot tűztek a
Csongrád Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetség, a
Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság, illetve a
Kiskunhalasi Határőr
Igazgatóság képviselői. Magyari
Béla, a polgárőrszövetség megyei
elnöke és Csorba Sándor, a
határőrség h e l y e t t e s v e z e t ő j e

jutalmakat adott át az
ünnepségen. Bata Ferenc
polgármester, aki maga is aktív
polgárőr, ismertette a szervezet
munkáját.
SZEGED. Gárdonyi Géza
mellszobrát csütörtökön délután
3 órakor avatják fel a Dóm téri
Nemzeti Emlékcsarnokban.
Köszöntőt mond Pászti Ágnes,
az önkormányzat
humánpolitikai tanácsnoka.
Szajbély Mihály tanszékvezető
egyetemi tanár pedig
megemlékezik az íróról. Az
avatáson közreműködik Váradi
Lívia negyedéves egyetemi
hallgató. A szobor Vasas Károly
Munkácsy-díjas szobrászművész
alkotása.
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Tizenöt hónap alatt készült el az 5 szintes, 50 személyes épület

Idősotthon nyílt Szegeden
Átadták tegnap Szeged első,
nem állami tulajdonban lévő
idősek o t t h o n á t . A Zákány utcai intézmény működéséhez
meg néhány engedély hiányzik,
ennek ellenére szinte már minden szobát lefoglaltak.
A Szegedi Ő s z Idősotthon létrehozásának ötlete 3 évvel ezelőtt vetődött fel. Az eredetileg családi vállalkozásnak indult i n t é z m é n y h e z sokak támogatását sikerült megszerezni, így 15 hónappal az építkezés megkezdése után tegnap
délután egy 50 személyes otth o n t a d h a t t a k át a kivitelezők. Bálint András, az intézm é n y t m ű k ö d t e t ő közhasznú
társaság ügyvezetője elmondta, céljuk egy olyan o t t h o n létrehozása volt, amely az állami
egészségügynél többet n y ú j t és
o t t h o n o s a b b légkört t e r e m t .
Hangsúlyozta: nyugaton m á r
bevált, úgy gondoskodnak az
i n t é z m é n y e k b e n az idősekről,
hogy közben meghagyják szám u k r a az önálló életvitel lehetőségét. Ezzel az idősotthonnal ezt a m e n t a l i t á s t szeretnék megvalósítani Szegeden
is.
A Szegedi Ősz Idősotthon a

HÍREK
A KDNP JELENE ÉS JÖVŐJE
A KDNP Csongrád megyei
szervezete ma este fél hattól
nyilvános fórumot tart a
szegedi katolikus házban
(Dugonics tér 12.) A KDNP
jelene és jövője az
aktuálpolitika fényében
címmel. A rendezvény vendége
Semjén Zsolt, a párt országos
elnöke.
DETTRE-EST
Dettre Gábor filmjeit vetítették
három napon át a Grand
Caféban, a vetítéssorozat
zárásaként a Balázs Béla-díjas
rendezővel szerda este 7 órakor a
mozivászon előtt beszélget
Podmaniczky Szilárd.

Fotó: Karnak Csaba

mai kor követelményeinek megfelelő, 5 szintes épület. Az akadálymentes közlekedés mindenhol biztosított, sőt a mozgássérültekre még a fürdőszobák kialakításánál is figyeltek. Az otthonban egy- és kétszobás lakrészeket alakítottak ki, mindegyikben külön fürdőszobával, telefonnal, kábeltévével. A 24 órás
nővérszolgálatot minden szobá-

ból riasztani lehet. A 100 adagos
főzőkonyha segítségével pedig
helybeni ellátást biztosítanak a
lakóknak.
Kalmár Ferenc, a terület önkormányzati képviselője az ünnepségen kiemelte: az otthon helyén 3 éve még hírhedt bűntelep
volt, így nem csak a terület rangját emeli, hogy egy intézmény
Rókusra költözött, de egyúttal

megszüntetett egy közbiztonságot veszélyeztető gócot is.
Szentgyörgyi Pál is elismerően
beszélt a kezdeményezésről. A
város gazdasági alpolgármestere
egyúttal reményét fejezte ki,
hogy a vállalkozás sikeres lesz, és
az üzemeltetők nem bánják meg,
hogy egészségügyi szolgáltatásba
fektették pénzüket.
TÍMÁR KRISZTA

Satie-est Dunai Tamással és Elek Szilviával a Bartókban

Játsszad, mint a fogfájós pacsirta
Fiatalon érkeztem erre az öreg világra címmel Erik Satic-cstct rendeznek ma 19 órától
a Bartók Béla Művelődési Központ nagytermében. A komponista utasításait Dunai
Támástól hallhatjuk, műveit Elek Szilvia
zongoraművész tolmácsolja.
Az utóbbi években egyre népszerűbbek az
1925-ben elhunyt francia zeneszerző, Erik
Satie művei. A komponista párizsi kávéházi
zongoristaként kezdte, komolyan csak
negyvenéves kora után kezdett zeneszerzéssel foglalkozni. Darabjai a zenei maradisággal való radikális szembefordulás jegyében
születtek, és nagy hatással voltak többek
között Debussy és Ravel művészetére is.
Olykor furcsa történeteket elbeszélő műveinek különös címeket adott, például: Zongoradarabok körteformában. Megütközést keltettek szerzői utasításai is: „Játsszad, mint a
pacsirta, akinek a foga fáj!"A Bartók nagytermében ma este 7 órakor kezdődő esten
számos szerzeménye elhangzik.
- Különleges irodalmi és zenei csemegét kínálunk egyszerre. Előadásunk megpróbálja az
auditív művészetet a vizualitással összekapcsolni. Satie kottáiba beleírta, mi történik épp
a darabjaiban, ezek a szerzői utasítások most
meg is szólalnak, először eredetiben franciául, majd magyarul, és csak ezután csendülnek fel maguk a művek a kitűnő zongoraművésznő, Elek Szilvia előadásában. Mindig
örömmel hallgatom Satie darabjait, mert
Szilvia rendkívül érzékletesen, szépen játssza

Dunai Tamás ma is szívesen emlékszik a
szegedi e g y e t e m i é v e k r e .

Fotó: Hollósi Zsolt

- mondja Dunai Tamás színművész. - Van
valami manapság a levegőben, amit Satie már
a maga korában érzett. Könnyed eleganciával
tudta tolmácsolni a világ bonyolultságát. Líraisága mellett van a személyiségében valami
- tőlem egyébként távol álló - irónia és gúny,
pökhendiség és polgárpukkasztás.

Dunai Tamás mindig szívesen jön Szegedre, hiszen 1972-ig itt volt egyetemista, itt ismerte meg feleségét, itt kezdett Paál István
egyetemi társulatában komolyan foglalkozni
a színészettel. Az is közismert, mennyire
szeret zenélni, énekelni. Néhány éve egy
klezmerzenekarral aratott nagy sikert Szegeden.
- Édesapám egy fúvószenekart vezetett, és
nyolcadikos koromban megkért, hogy tanuljak meg gyorsan klarinétozni, mert május l-jén fel kell vonulniuk, de nincs elég
klarinétosuk. Teli volt hangszerekkel az otthonunk, zenében nőttem fel, a nővéreim
csellisták voltak. Apám felkérése után
egy-két hónap múlva már el t u d t a m fújni a
zenekarában a harmadik klarinétszólamot.
- vall a színész muzsikussága kezdeteiről. A filmgyártás az utóbbi években elkerült,
mert rendkívül sok színházi feladatom van,
tizenvalahány darabban játszom egyszerre.
Olyan hónap is akadt, amikor mind a harminc estén felléptem. Nemrégiben mutattuk be a Tivoliban Anna Frank naplóját,
amiben az apát alakítom. Készülök Keszég
László rendezésében A makrancos hölgy decemberi bemutatójára, amelyben három izgalmas karakterszerepet játszom. Zenei feladatok is várnak rám, november közepén a
Stúdió-11-gyei élő koncertet adunk a Magyar Rádió Márvány Terméből, ahol nemcsak énekelni, hanem szaxofonozni és klarinétozni is fogok.
HOLLÓSI Z S O L T

BEFEJEZŐDÖTT
AKÉPZÉS
A kis- és
középvállalkozásoknak tartott,
h u m á n erőforrás fejlesztés
témakörben befejeződött
képzés záró rendezvényére és
az oklevelek átadására kerül
sor m a 14 órai kezdettel az
ifjúsági házban az
agrárkamara, a Katedra
Alapítványi Iskola és a Progress
Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
szervezésében. A képzést
Phare-forrásokból
finanszírozták.
TERAPEUTA A JAPÁN
GYÓGYMASSZÁZZSAL
Az algyői faluházban ősztől
többek között Életreformklubot
is szerveztek. Ennek keretében
holnap délután 5 órától Faragó
Katalin terapeuta a japán
gyógymasszázzsal ismerteti meg
az érdeklődőket. Programvezető
Lázár Nóra, a faluház kulturális
munkatársa.

Breton
zenészek
a színházban
A Franciart programsorozat keretében hat kelta táncos, három
breton zenész és egy énekes lép
fel szerdán délután 2 órától a
Szegedi Nemzeti Színházban.
2001 Magyarország éve volt
Franciaországban. E program viszonzásaként a magyarországi
francia nagykövetség Franciart
címmel szervez különböző kulturális bemutatókat az ősz folyamán Debrecenben, Pécsett és
Szegeden. Csongrád megye testvérkapcsolatot ápol Finistere
megyével. Franciaország nyugati
szélén, Bretagne-ban található
Finistere megye, amely erőien
őrzi
identitását.
A
Finistere's-show Magyarországon: zene és tánc Finistere megyéből cím ű szerda délutáni koncertműsor szervezésében tevékeny szerepelt vállalt az Alliance Française szegedi szervezete.

Ugrásszerűen nő a tanulási zavarral küzdők száma

Eltérő képességek
kéj
a kisgyermekeknél
Csongrád megyében a sajátos nevelési
igényű, gyógypedagógiai ellátást igény-

lő kisgyermekek száma az elmúlt években sokszorosára n ő t t . Tavaly 514
ilyen kisgyermeket találtak a megyében.
A kis Ági nehezen ismerte föl a betűket, a n n a k ellenére, hogy hosszú órákon foglalkozott vele külön a t a n í t ó néni. Vontatottan kapcsolta össze a betűket, nehezen hagyta el szó a száját. A
t a n í t ó - a szülő egyetértésével - a
Csongrád Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára küldte az elsős kislányt.
- Az utóbbi években folyamatosan nő a
megvizsgált gyerekek száma. Egyre több a
sajátos nevelési igényű gyermek. Csongrád megyében tavaly 514-et diagnosztizáltunk - mondta Bálint Katalin, a szakértői
bizottság vezetője. - Közülük 180 enyhe

KULONOS STATISZTIKA
Hazánkban 5,3 százalék az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek aránya, az Európai Unióban ugyanez a szám 2,5-3 százalék. Magyarországon nagy részük az egészségesektől elkülönítve tanul, és - bár ezt a statisztikák nem rögzíthetik - jelentós
részük roma. A szakminisztérium ezért kezdeményezi, hogy a szakértői bizottságok vizsgálják felül a gyermekek állapotát.

értelmi fogyatékos, 334 pedig ép értelmű,
de a tanulásban tartós akadályokkal küzd
- tette hozzá. - Az ilyen írási, olvasási,
számolási nehézséggel küszködő, vagy kóros aktivitászavarban szenvedő gyermekekhez fejlesztő pedagógus jár az iskolába,
az enyhe értelmi fogyatékosok pedig legtöbbször külön intézménybe kerülnek.
A szakértő szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek száma azért nő, mert a pedagógusok egyre érzékenyebbé válnak a
probléma iránt, de ösztönzi az iskolafenn-

tartókat a segítség biztosításához igénybe
vehető megemelt normatív támogatás is.
A költségvetés erre az évre az iskolai oktatás első négy évfolyamára 187 ezer forint,
a gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek részére viszont 430 ezer forint normatív támogatást biztosít.
Ágiról azt állapították meg, hogy enyhe
értelmi fogyatékos, képességei jelentősen
elmaradnak társaiétól, ezért a Sólyom utcai iskolában tanult tovább. Ebbe az iskolába azok kerülnek, akik n e m tudnák az

átlagos képességű gyerekek tempóját tartani. Kardos fános, a szegedi polgármesteri hivatal oktatási irodájának vezetője elmondta: a Sólyom utcai óvoda és általános iskolába más okokból sérültnek
mondható, vagy beteg gyermekek is járnak. A kis létszámú osztályokban az
egészséges gyermekektől eltérő tanterv
szerint tanulnak.
A szegedi Karolina az egyetlen iskola a
megyében, ahol az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek az osztályközösségben tanulhatnak tovább. - Haladnak a többiekkel,
amiben tudnak - mondta az iskola igazgatója, Krisztina nővér. - Az enyhén értelmi
fogyatékos gyermekek mellé óra alatt odaül egy pedagógiai asszisztens, és óra közben segít nekik - magyarázta módszerüket
az igazgatónő. Krisztina nővér szerint nagyon nagy az igény arra, hogy a különleges
odafigyelést igénylő gyermekek ép társaik
közösségében maradhassanak.
M. B. I.
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Két telep leállása okozott átmeneti zavart

Ot éve nem volt
ekkora vízhiány

Megkezdődött a csatornaberuházás Szegeden

Felvonultak a munkagépek
Folytatás az 1. oldalról

Két vízműtelep meghibásodása okozott átmeneti vízhiányt
vasárnap este Szeged több városrészében. Ez normál esetben nem okozott volna fennakadást, ám a rendszerről az
ünnepek előtt javítás miatt
lekapcsolták az északi telepet, ez vezetett az egy másfél
órás vízhiányhoz.
A Szegedi Vízmű Rt. ügyeletén
vasárnap este izzottak a vonalak. Mint tegnap megírtuk, a
város számos pontjáról telefonáltak a fogyasztók, hogy alig,
vagy egyáltalán nem folyik víz
a csapokból.
Az első hívások este 8 óra után
érkeztek a szolgáltató központjába. A szakemberek azonnal keresni kezdték a hibaforrást. - A
csőtörés gondolatát rögtön kizártuk, ugyanis a 4-es és az 5-ös vízműtelep hibát jelzett a folyamatirányító központban - nyilatkozta lapunknak Bodor Dezső, a
Szegedi Vízmű Rt. műszaki igazgatója.
Szeged és Algyő vízellátását
összesen hét vízműtelep és
nyolcvanöt kút látja el. A 4-es
Klebelsbergtelep és Alsóváros határán, a Tompái kapu utcában,
az 5-ös pedig a Fonógyári úton

található. A 4-esnél az úgynevezett kismegszakító hibásodott
meg, míg az 5-ösnél a folyamatirányító berendezés egy része
ment tönkre. Mind a két vízműtelep leállt. Ezért jeleztek Újszeged és Szőreg egy részéről, valamint a Rókusi körútról, illetve a
Belvárosból vízhiányt. - Mivel az
összekötött vízműtelepek körbeveszik a várost, mindegyik képes
vizet eljuttatni mindenhová, így
pontosan nem lehet tudni, hány
fogyasztót érintett az időszakos
vízhiány - folytatta a műszaki
igazgató.
A két vízműtelepnél az ügyelet
kézzel indította el a rendszert,
így egy, másfél óra leforgása alatt
újból folyt víz a csapokból.
Egyébként két telep kiesése normál esetben nem jelent problémát, azonban a négynapos ünnep előtt lekapcsolták a legnagyobb vízműtelepet, az északit.
Erre azért volt szükség, mert hibát vettek észre a telep algyői leágazásánál. Most már mind a
hét vízmű újból üzemel.
Ehhez hasonló nagy kiterjedésű vízhiány legutóbb 1998-ban
volt a városban. Akkor az északi
vízműtelep
főnyomóvezetéke
robbant szét.
K.T.

Kazánrobbanás a Róka utcai iskolaépületben

Megmentették
a teljes berendezést

A három cégből álló konzorcium
egyik képviselője, Koncz István,
a Betonút Rt. mélyépítési főmérnöke érdeklődésünkre elmondta,
először keresztirányban megvizsgálják, nincs-e útban valamilyen közmű: víz, gáz, vagy telefonkábel. Míg a Göndör soriak
közül néhányan a munkálatokat
figyelték, az egyik lakó megjegyezte: - Összegyűltünk szépen!
Nemhogy inkább mi is ásnák az
árkot.
Reggel kilenc órakor Botka
László polgármester is megtekintette a munkálatokat. Szeged első embere a helyszínen elmondta: a városban összesen 253 kilométer csatorna épül 36 hónap
alatt. Elhangzott, a beruházás 11
ezer ingatlant érint, ami a szegedi ingatlanállomány 28 százaléka.
A lakók panaszát meghallgatva
a polgármester ígéretet tett arra,
hogy minél hamarabb elszállítják a Göndör soron, a Sallai Imre
utca végén lévő illegálisan lerakott hulladékot.
Csepregi András, a Hídépítő
Rt. területi vezetője fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy a ki-

Botka László polgármester a Göndör soron jó munkát kívánt a kivitelezőknek.
vitelezés ütemezése az adott
munka nehézségi foka, a csatorna tervezett nyomvonalán
talált közművek, valamint a
közlekedés miatt állandóan változik.
- A karácsonyi ünnepek ideje

alatt az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt december
10-én leállunk a munkával. A
hóolvadás után pedig újabb területeken, március, április hónapban várhatóan 20-22 új helyszínen kezdődik csatornázás. A la-

Fotó: Gyenes Kálmán

kosságot minden esetben értesítjük, és bizonyos határok között
természetesen a lakossági igényeket is figyelembe vesszük a
kivitelezéskor - tette hozzá a
Hídépítő Rt. területi vezetője.
A. T. J.

Kisegítő autóbuszok, napközben 3-as helyett 3F-es villamos

Temetői járatok halottak napján
Mindenszentek és halottak napja miatt
megváltozott menetrend szerint közlekednek a hét végén a Tisza Volán Rt. és a
Szegedi Közlekedési Társaság járatai.
MUNKATÁRSAINKTÓL

A 3F jelzésű kocsik Tarjánból 6.06-18.06-ig
12 percenként, 18.22-19.22-ig 20 percenként járnak. A Fonógyári útról 6.27-kor, valamint
6.51-18.51-ig
12
percenként,
19.02-20.02-ig 20 percenként indulnak a
3F-es villamosok.

A 4-es villamos október 31-től november 2-ig
a téli menetrendben munkanapokra kiírt
időpontokban indul. A 3-as villamos Tarjánból 5.02-5.42-ig, valamint 19.42-20.02-ig
20 percenként, 20.30-22.30-ig 30 percenként közlekedik. A vadaspark felől a 3-as
4.50-6.10-ig 20 percenként, 20.30-22.30-ig
30 percenként indul (nap közben a 3-as villamos helyett is a 3F jelzésű villamos szállítja
az utasokat).

November l-jén és 2-án, szombaton és vasárnap Szegeden, a 35-ös autóbuszvonalon - a várhatóan megnövekvő utasforgalom miatt - kisegítő járatokat közlekedtet.
A temetői járatok Tarjánból 8.05 és 16.35
között, valamint visszafelé, az Ikarus elől
8.30 és 17.00 között félóránként indulnak.
Ugyanígy november 1 -jén és 2-án temetői
járatok közlekednek a 90H Lugas ut-

#

ca-Csillag
tér-Rókusi
krt.-Izabella
híd-Belvárosi temető autóbuszvonalon is, a
hamvasztóig. Óránként indulnak járatok a
Lugas utcából 8.05-től 16.05-ig, visszafelé
a hamvasztótól 8.30-tól 16.30-ig, illetve a
90Y Lugas utca-Csillag tér-Tarján-Makkosházi krt.-Rókusi krt.-Vásárhelyi Pál
u.-Cserepes sor-Szabadkai
út-Horgosi
út-Vadkerti tér útvonalú járat is a Vadkerti
térig, mindkét napon 30 percenkénti indulással (a Lugas utcából 8.50-től 18.50-ig,
visszafelé a Vadkerti térről 9- 15-től
19.15-ig, a szombati közlekedési rendhez
hasonlóan).
Az utazási információkkal kapcsolatban a
forgalomirányító helyeken adnak bővebb tájékoztatást.

Engedéllyel összefestett troh, titokban befújt autóbusz

Keresik a szőregi graffitist
Jelentkezett a szőregi buszfirkálási ügy nyomravezetője. Azóta öt újabb autóbuszt festettek
be a graffitisek, akiket még tettenérés esetén is nehéz megbüntetni.

Szerencsére, a robbanáskor nem tartózkodott senki az épületben.
Folytatás az 1. oldalról

- Két első és két második osztályunk tanult a Róka utcán. így
összesen kilencvennyolc gyermeket kellett elhelyeznünk a főépületben - mondta lapunknak
Bán Sándorné igazgató. - Ezt úgy
sikerült elérnünk, hogy átmenetileg megszüntettük a szaktantermeket, oda helyezve el az osztályokat.
Az intézményvezető hétfőn
délelőtt kísérte el Paragi István
építészmérnököt
és
Mucsi
Lászlót, a polgármesteri hivatal
műszaki irodájának vezetőjét,
hogy a szakemberek fölmérhessék a robbanás okozta kár mértékét.
- Mindenképpen megvárjuk a
statikus jelentését, ebből derül
majd ki, hogy hozzá kell-e nyúlni
az épülethez, vagy nekifoghatunk a helyreállításnak - mondta

Fotó: Tésik Attila

Mucsi László a szemlét követően.
Az iskolaépületen akkor is van
mit csinálni, ha a falakhoz nem
kell hozzányúlni. A folyosó falán
egymás mellett elhelyezkedő két
gázkazán közül az egyik teljesen
megsemmisült, a robbanás a
szerkezet palástját is megsemmisítette. A keletkezett légnyomás a
kazán közepét a földre lökte, s kitörte az osztályteremnek a folyosó felőli ablakait. Az udvar felőli,
megrongálódott
nyílászárókat
már a tűzoltók távolították el,
hogy ne akadályozzák az oltást.
Az iskolaépület - ahogy az öszszes többi a városban - rendelkezik biztosítással, így a keletkezett kár helyreállítási költsége
csökkenthető.
A tűzoltóságtól származó információnk szerint a robbanás
okát a szakértők még vizsgálják.
KOROM ANDRÁS

Évente 2-3 millió forintos kárt
okoznak a rongálok, köztük a
graffitisek a Szegedi Közlekedési Társaságnak - tájékoztatta
lapunkat Szabó Péter forgalmi
osztályvezető. Műszak végén,
éjszakára egyetlen jármű sem
marad őrizetlenül: a kocsikat
valamennyi vonalról beviszik a
Csáky utcai remízbe, ahol egy
őrző-védő szolgálat vigyáz a
trolibuszok épségére. Éppen

ezért a telepen ritkán próbálkoznak a graffitisek és más
vandálok, akik közül többet elfogtak már az őrök. A firkálok
csaknem kizárólag a forgalomban, menet közben, rejtőzködve dolgoznak, éppen ezért felelősségre vonásuk is nehéz. A
büntetéshez néha még a tettenérés is kevés, mert a hivatalos
eljárás szabályai szerint is bizonyítani kell, hogy valóban a
meggyanúsított személy firkált.
Az autóbuszok is mind gyakrabban esnek áldozatul a graffitisek díszítőkedvének. Nyáron a
szőregi végállomáson fújtak be
két kocsit. A csuklós buszok ol-

dalát szinte teljesen beborították
a firkák, amelyeket viszont sikerült egy új oldószerrel eltávolítani. Minderről Födi László, a Tisza Volán Rt. rendészeti és vagyonvédelmi önálló iroda vezetője tájékoztatott bennünket.
A szőregi buszok megrongálása
után a Tisza Volán Rt. jutalmat
tűzött ki a nyomravezetőnek, s a
rendőrség megkezdte a nyomozást. A fölhívás megtette hatását: jelentkezett valaki, aki állítása szerint tudja, kik okoztak közel 200 ezer forintos kárt a busztársaságnak. A nyomravezető kilétét, kérésére, a tanúvédelem
szabályai szerint, titokban tartja
a rendőrség.

A csuklós Skodát a város és az SZKT jóváhagyásával firkálhatták össze.

Fotó: Schmidt Andrea

Kevéssel a szőregi buszfestés
után Petófitelepen is munkába
lendültek a graffitisek: ott két
járművet fújtak össze, míg nemrégiben Kiskundorozsmán három buszt dekoráltak ki. Valamennyi kocsiról lemosták már a
graffi tikét.
Minden utas láthatja, hogy a
firkálok nemcsak kívülről, de az
utastérben is örömüket lelik a
monogramok, szövegek és egyéb
betűjelek rajzolgatásában. Folyamatosan küzdenek ellenük, nyomukban járva az egyre jobb minőségű, és a felület eredeti festését megkímélő oldószerekkel, de
- amint a rendvédelmi szakember fogalmazott - az előny sajnos
a firkálóknál.
A városban tetőtől kerékig
graffitikkel borított, csuklós Skoda trolit viszont nem titokban
fújták össze: a kocsit a szegedi
autómentes nap rendezvényeinek sorában kínálták föl a szórófejes palackok serdülő virtuózainak, hogy egyeztetett terv szerint
kiélhessék rajta alkotó vágyaikat.
A szegedi trolifestés fogadtatása - amint az várható volt - vegyes: akad, aki szerint így jobban
mutat a korábban kopott bordó
színben szaladgáló troli, mások az utcákat erőszakosan elborító
rajzok esküdt ellenségei - úgy vélik, a tetszőlegesen egymás mellé
dobált motívumok halmaza nem
művészet, csupán vizuális környezetszennyezés .
NYILAS PÉTER

SIKER, ÉRTÉK ES GAZDASÁG MINDEN KEDDEN
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A NYÁRI MEGUJULAS OTA NEPSZERU A SZECHENYI-KAR7YA

IDEN FOLYAMATOSAN EMELKEDTEK A BETÉTI KAMATOK

Szárnyra kapott a céghitel

Jól jár, aki leköti
a pénzét

Alig több mint egyesztendős a
Könnyen megeshet, hogy aki
január óta nem nézett szét a
bankbetétek piacán, és változatlanul hagyta pihenni megtakarított forintjait megszokott számláján, az mára akár

Széchenyi-hitelkártya program, melynek népszerűsége
egyre nő a vállalkozások körében. Az olykor cégéletmentő
konstrukció tapasztalatait
összegezve kiderül: az alapöt-

5 százalékos kamatpluszról
maradt le. Alig egy év alatt
ugyanis ennyivel nőttek az akciók és újabb konstrukciók kínálta betéti kamatok.

let bevált, a program nyári
megújulása szükséges volt, s a
hazai kis- és középvállalkozói
szektor jó adósnak bizonyult.
A legnagyobb magyar nevével
fémjelzett vállalkozói hitelkártyaprogram ötlete annak idején az ismert üzletember,
Demjdn Sándor fejéből pattant ki, majd 2002 őszén a
Gazdasági Minisztérium áldásával, a Vállalkozók Országos
Szövetsége (VOSZ) és a kereskedelmi kamarák bábáskodása, koordinálása mellett öltött testet. Kiváló elméletnek
bizonyult a kis- és középvállalkozói szektor gyors, egyszerűen használható forgóeszközhitelhez juttatása, ám a
kezdet döcögösre sikerült: a
program indulásakor elérhető
500 ezer, maximum egymillió
forintos, alacsonynak m o n d ható hitelkeret, a kártya feltételeként szabott kereskedelmi kamarai tagság, a bürokratikus szigor, a hitelképességi
vizsgálat bonyolult procedúrája miatt a kártyarendszer
népszerűségi mutatói n e m
(veitek meredeken fölfelé.
A program idén júliusban
megújult, a legfontosabb változás szerint immár nem feltétel a kamarai tagság, s a
hitelkeret felső határa ötmillió
forintra emelkedett.
A megújulás óta a konstrukció szárnyra kapott. E tekintetben Horváth Lajosnak, a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárának a
tapasztalatai egybevágnak az
országos adatokkal: 2002 augusztusától 2003 májusáig országszerte 5600 vállalkozás, a
megyében 204 cég igényelte a
kártyát, míg idén július óta

MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád megyében több mint 360 vállalkozás igényelt eddig Széchenyi-kártyát,

szerződésre a konstukció indulása óta három esetben került
sor, s ez azt mutatja, fegyelmezett adósok a helyi cégek.

A szabadság varázsa
A Széchenyi-hitelkártya kedvezményes, jelenleg a pénzpiacon a
legalacsonyabb, mindössze egyszázalékos kamatú vállalati hi-

Sárköziné Sebők Györgyi, a

telkonstrukció, mely egy banki folyószámlát és egy bankkártyát

Magyar
Külkereskedelmi
Bank szegedi fiókigazgató-helyettese úgy tapasztalja, az érdeklődés náluk is nőtt, miközben az elutasítási arány 20
százalék körülire csökkent.
MKB-s Széchenyi-kártyáért a
kezdeti időkben a kereskedelmi profilú cégek fordultak,
mára azonban módosult az
arány, s túlsúlyban vannak a
megye gazdaságát is serkentő
termelő cégek.
A rendszer több mint egyéves működése, s a megújulás
óta eltelt közel négy h ó n a p
eredményei is azt mutatják, a
kis- és középvállalati szektor
jó adósként vizsgázott. Annak
ellenére, hogy a program beindításakor maguk az alkotók
sem voltak biztosak abban,
hogy jó helyre kerül a pénz, s a
vállalkozások arra használják
majd, amire való, a gyakorlat
bebizonyította, a támogatott
hitelt valóban cégépítésre, fejlesztésre fordították.

ötvöz. Népszerűsége az alacsony kamat mellett annak köszönhető,
hogy tulajdonosa bárhol, bármikor igénybe veheti 2, 3, 4 vagy 5
millió forintos hitelkeretét, fizetés, vásárlás, vagy készpénzfelvétel
céljára anélkül, hogy eközben külön el kellene mennie számlevezető bankjához. A hitel törlesztése egyszerűsödött, korábban a
felvett összeg 5 0 százalékát negyedév múlva kellett visszatenni a
számlára, míg mára elegendő a 2 0 százalékot pihentetni. A
kártyaprogram hosszabbításakor és hitelkeret-emeléskor nem kell
újra sem APEH, sem önkormányzati nullás adóigazolást benyújtani,
s nem kell újra beszerezni a teljes cégiratgyűjteményt sem. A
kölcsön kihelyezésének kockázatát a Hitelgarancia Rt. vállalja.

országosan négyezer, megyeszerte pedig 161 vállalkozás
jelezte igényét a kamaráknál.
A hitel folyósításában részt
vevő három bank, az OTR a
MKB és a Postabank helyi szakemberei szerint is érezhetően
nő az érdeklődés, s egyre kevesebb kérelmet kell elutasítaniuk. A legtöbb Széchenyi-hitelkártya ügyintézést bonyolító
OTP dél-alföldi régiójának szegedi igazgatója, Dancsó József
elmondta, a kártyakérelmek
70-75 százalékban sikeresek, s
az arány kedvezően változik, a

cégek felkészültebbek, s nő az
igény a magasabb hitelösszeg
iránt. Az OTP-nél igényelt Széchenyi-kártyákra jutó átlagos
hitelösszeg e régióban egyébként 3-3,5 millió forint körül
alakult. A folyósításban részt
vevő Postabank Rt. dél-alföldi
régiójának szegedi igazgatója,
Várkonyi Gellért elmondta: 117
hozzájuk érkező kérelemből 89
esetben kapott kártyát az ügyfél, s az elutasítások zömmel a
kérelmező cég alacsony árbevétele, illetve eladósodottsága
miatt fordultak elő. Felmondott

I

KAMARAI HÍREK
Szerezzen mesterlevelet
a z E U - c s a t l a k o z á s előtt!

A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsga-előkészítő
tanfolyamot indít a következő szakmákban: g á z v e z e t é k - é s
készülékszerelö, karosszérialakatos, vízvezeték- és központifüt é s - s z e r e l ö , pék, k ő m ű v e s , v i l l a n y s z e r e l ő , k o z m e t i k u s .
Továbbá várjuk a jelentkezőket a következő szakmákban is: a u t ó s z e relő, 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 , c u k r á s z , 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.

Amit a Sulinet Expresszről tudni kell
A holnapi napon, o k t ó b e r 29-én, 14 órai kezdettel a következő
Informatikai és Logisztikai Klub rendezvényen tájékoztatást kaphatnak a Sulinet Expressz-programról és a hozzá kapcsolódó banki hitellehetőségekről. Meghívott előadónk Ádám Ottó, a SZÜV Szeged Rt.
vezérigazgatója. A rendezvény a kamara II. emeleti rendezvénytermében kerül lebonyolításra.
Váijuk minden érdeklődő jelentkezését.
Bővebb információ a 62/486-987-es telefonszámon kérhető.

KATKÓ KRISZTINA

•

LEKÖTÖTT FORINTBETÉTEK ÉVES KAMATAI
(3 hónapra, %-ban, 2003. október)
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FOTÓ: KARNOK CSABA

Akinek pénze van, s számlán
fialtatja, annak érdekes tapasztalatokkal szolgált az esztendő. A forint árfolyammozgásának, az irányadó jegybanki alapkamat abból adódó
változásának, valamint a kereskedelmi bankok közötti
versenynek
köszönhetően
ugyanis az éven belül is jelentős változás ment végbe a
betéti kamatok piacán. A makrogazdasági adatokat januárban hozta igazán testközelbe a
Magyar Nemzeti Bank, amikor
a forintgyengülés hatására 6,5
százalékra
csökkentette
a
jegybanki alapkamatokat, s
ezzel lefelé rántotta a kereskedelmi bankok által a betétek
után fizetett összegeket. Januárban a lekötött betétek kamatai az infláció alá, 4,5-5,5
százalékra zsugorodtak, s az
keveseket vigasztalt, hogy 1-2

százalékkal a hitelek kamatai
is csökkentek.
Azóta a forint árfolyama erősödött, s újra visszafelé tart a
sáv alsó határa felé, így folyamatosan kapaszkodtak felfelé a lakossági kamatok is.
Olyannyira, hogy jelenleg a
hazai pénzintézetek már kilencszázalékos kamatot is kínálnak a lekötött betétekre. A
legvonzóbb ajánlatok jellemzően a több százezer, vagy
milliós nagyságrendű összegekhez kapcsolódnak, s általában 2 h ó n a p o n túli lekötésekre vonatkoznak.
A lekötött betéti számlák mellett a folyószámlákra is érdemes egy pillantást vetni: a MNB
júliusi adatai szerint a lakosság
a 4171 milliárd forintos bankbetétjeinek negyedét, 1027 milliárd forintot folyószámlán tartja, amelynek hozama sok pénzintézetnél jóval az infláció alatti, pár százalékos.
Persze tény, hogy a lakosság
egy része nem érzékeny a kamatváltozásokra, ám aki nagyobb leköthető pénzösszeggel rendelkezik, s tudja, hogy
hónapokig biztosan nem lesz
rá szüksége, az most jobban
jár, ha lekötött betétet választ,
akár más banknál is, mint
amit megszokott.
Az idei kamatvárakozások
azt vetítik előre, hogy már
nem
mérsékli
jelentősen
irányadó kamatait a jegybank.

A Nokia és az IMG/TWI nemzetközi sportmarketing-vállalat közösen fejleszti az Essential Sports
Service (nélkülözhetetlen sportinformációk)
szolgáltatást,
amely
sporttal kapcsolatos képeket, híre-

gáltatást saját márkaneve alatt öszszesen
öt
szolgáltató
kínálta
MMS-előfizetői
számára
a Távol-Keleten és Európában.
A projekt egyértelműen megmut a t t a , mire képes az MMS a sport-

ket, újdonságokat és rádiókommentárokat kínál a s p o r t iránt érdeklődők mobiltelefonján. A szol-

t a l kapcsolatos t a r t a l m a k terén m o n d t a Mark Selby, az IMG/TWI
mobilrészlegének vezetője. - Az

SMS-sel

és

WAP-pal

összekap-

csolt MMS átfogó, időszerű és izgalmas t a r t a l m a k a t tesz elérhetővé a sportrajongók számára. A mobil adatszolgáltatások ma már képesek a sport Igazi élményét elhozni, ú j a b b bevételforrást teremtve ezáltal a mobilszolgáltatók számára.

Szegedi telephelyű, dinamikusan fejlődő műanyag-feldolgozó rt.

ÜZEMVEZETŐ-HELYETTEST

75 OOP Ft-tól 3 OOP OOP Ft-ig

Érdeklődjön bankfiókunkban: I
Szeged. Naqy J e n ő u. 1.
(Naqy J e n ő u. és a Feketesas
u. t a l á l k o z á s á n á l )

Tel.: ( 6 2 )

554-770

Nyitva tartás:
héttő-péntek: 8.00-16.00

0%

kezelési költség

Citibank Személyi Kölcsönök

A Citibank sohasem pihen

Citibank Hitelvonal: 0 6 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0

keres

Követelmények: • felsőfokú műszaki végzettség • minimum 5 éves ipa-

C Í t l b á D k

Citibank Rt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja.
A kikdnbSrS Citibank Sremélyi Kartónömwii elten) ipiiá'e+t iefwtr*k A Citibank, a xensöut a t»wwr#atrwt««lei «¡awn, wen-friéíkóiési követően
nyűtt)« A ueoMátküté* is »z adott kőfcíőn kvokréi feltételei a ivreibtrai« ereamőnvétól íöggwek. A íetteteiekke:topcsottOftovábbifeívlagcvitásért hfei«
a CítiMnx Hiteivonaiai fOfr-KHO-XMO» vagyforduljormunkatársunkhoz, il a fiedetes UtirOag a rçyeteroiehiertés: szolgálja, nem minősül nyilvános
ajániatteiem vagy !áféko/t«ónafc. Az akető 20C3. október 20-tól december 5-ig tart. A Citibank Rt afettételekCQyoWaiú módosítási jogát lenmet;».
THM: 2 6 , 7 6 % - 37,12%

ri vezetési gyakorlat • társalgási szintű angolnyelv-tudás • jó szervezési készség, agilitás, határozott fellépés • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Amit kínálunk: • versenyképes jövedelem • komoly fejlődési lehetőség
• szükség esetén albérlet biztosítása • véglegesítés előtt 3 hónapos próbaidő.
Részletes, fényképes önéletrajzot várunk a megjelenéstől számított
egy hétig „030498393" jeligére a Sajtóházba.

A PÉNZ BESZÉL

Kedd, 2 0 0 3 . október 28.

5180 VÉGPONT A KÖZHÁLÓN

Informált társadalom
jövőre is
kus gazdaság és kereskedelem
fejlesztésére, az elektronikus
közigazgatás modernizálására
és a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítésére.
A miniszter közölte, hogy az
elképzelések szerint a 58,27
milliárd forintból 25,41 milliárd forintot az európai uniós
strukturális alapból szerez
majd meg Magyarország, illetve azok intézményei.
A konstrukció úgy működik,
MUNKATÁRSUNKTÓL
hogy a magyar intézmények
A közösségi és intézményi csatlakoznak az európai uniós
elektronikus
szolgáltatások támogatási rendszerhez, s ebinfrastrukturális
hátteréül ből saját forrás hozzáadásával
szolgáló közhálóra jövőre 4 részesülnek akkor, ha megfemilliárd forintot költenek, s lelő pályázatot nyújtanak be.
2004 végén már 5180 végpont Az IHM jövőre például 1,5 milműködik majd. A közösségi liárd forint saját forrás elkülönítésével 4,5
internet-hozzáférést szolmilliárd
forint
„Idén 3,6 milliárd
gáló eMagyareurópai
uniós
forintot, míg jövőre
ország-progtámogatást kí6,4 milliárd forintot
ramra 2 milliván megszefordít
árd forintot, a
rezni.
a kormánybiztosság
Nemzeti DigiAz
esemétális Adattárra
az információs
nyen Baja Feés a Nemzeti
renc kormánytársadalom
Audiovizuális
megbízott
a
kiépítésére."
Archívumra 2,4
MiniszterelBAJA FERENC
milliárd forinnöki
Hivatal
tot, az e-közigazgatás fejlesz- elektronikus kormányzati köztésére 2,5 milliárd forintot, pont képviseletében elmondmíg a különböző, így például a ta, hogy novembertől több
hátrányos helyzetűek esély- mint 10 okmányirodában leegyenlőségének növelését elő- het majd például az egyéni
segítő pályázatokra 4 milliárd vállalkozói igazolvánnyal, a
forintot költ a tárca.
vezetői engedéllyel, a lakcímKovács Kálmán sajtótájékoz- mel és az anyakönyvvel kaptatón elmondta: a Nemzeti csolatos ügyeket elektronikuFejlesztési Terv gazdasági ver- san intézni. Hozzátette: jövő
senyképesség operatív prog- januártól már ez a lehetőség a
ram azzal számol, hogy 2004 járművek nyilvántartásával és
és 2006 között összesen 58,27 forgalomba helyezésével, a
milliárd forint fordítható majd bevándorlási, illetve a körözévalamint
egyebek mellett az elektropi- si nyilvántartási,
a közlekedési nyilvántartási
rendszerrel kapcsolatban is
megnyílik az állampolgárok
előtt. A kormány a két induló
rendszer kialakítására összeA tervek szerint a kormányzati
sen 620 millió forintot költött.
ciklus végére az állampolgárok
A kormánybiztos aláhúzta: az
számára nagyon sok szolgálelektronikus
kormányzást előtatás elérhető lesz az intersegítő program célja az, hogy az
neten keresztül: így például az
állampolgárok és a vállalkozók
adóbevallással, a társadalomminél egyszerűbben és gyorbiztosítással, személyi iratoksabban intézhessék ügyeiket az
kal, az egészségügyi szolgálinterneten keresztül. Hozzátettatásokkal kapcsolatos ügyek
te: ennek érdekében hat, az
az interneten keresztül is inalap-infrastruktúra kiépítését,
tézhetők lesznek, míg a válaz e-szabályozás bővítését, az
lalatok vámnyilatkozatot tehetnek, közbeszerzési pályázaton
e-hatékonyság építését, az
indulhatnak, adót és egésze-szolgáltatások, illetve az e-tuségügyi hozzájárulást fizethetdás fejlesztését, valamint az eunek majd elektronikus úton.
rópai uniós integrációt elősegítő átfogó program indul.
Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium (IHM) jövő évi
költségvetése 47,5 milliárd
forint lesz, amiből több mint
28 milliárd forintot fordít az
információs társadalom építésével kapcsolatos programokra, illetve pályázatokra - közölte Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter.

Adóbevallás
a világhálón

g-nform@tor
jmii m : m \ i s m

A HÉT MOST SZÍVESEN FEKTETNÉ PÉNZÉT
m f ÉRTÉKPAPÍROKBA?

•

KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT:

ÖN SZERINT 10 ÉVEN BELÜL ELÉRHETŐ AZ EURÓPAI INTERNET
FELHASZNÁLÓI ARÁNY HAZÁNKBAN? ¿ j B f r
Válaszút SMS-ben küldje el a

20/977-3333 as számra!

^

CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY I VAGY EGY N BETŰ.
A kérdésekre o választ a u
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segítségével adjuk meg!
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EGRI CSABA: A MULTIK VISSZAIGAZOLJÁK, HOGY VILÁGSZÍNVONALÚ MUNKÁT VÉGZEL

Vérében kering a kereskedés
Egy esztendeje kötődik Csongrád megyéhez Egri Csaba:
2002 novemberében a hódmezővásárhelyi Tesco Áruház nyitásával mutatkozott be, idén
májustól pedig a szegedi Tescót igazgatja. A kereskedelmi
szakember mellesleg túl van
egy komoly, úgy tízezer négyzetméteres nagytakarításon:
ezen a héten adják át az immár
megújult szegedi áruházat.
Amikor valaki űj feladatot kap,
azonnal kiderül, van-e hozzá
tehetsége. Ha megrémül a kihívástól, az még n e m kudarc,
hiszen sikerülhet a munka, ám
örömet nem okoz. Ha azonban
az űj feladattól szárnyak nőnek, az az a ritka eset, amikor a
lehetőség és a talentum találkozik. Egri Csaba a szerencsés
szárnyalók közé tartozik.
Miskolcon született, majd a
Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemen vállalat-gazdaságtant tanult. Diploma utáni
évei a Borsod Megyei Tejipari
Vállalathoz kötötték, ezek az
esztendők jó alapul szolgáltak
ahhoz, hogy a termelést megismerve később az értékesítéssel, a kereskedelemmel jegyezze el magát. - 1979-ben
nősültem, a Fiaim '80-ban és
'82-ben születtek, s életünk
hamarosan úgy hozta, hogy a
zempléni hegyeket felcserélhettük a balatoni dombokra meséli - , így került a család a

A fontos dolgok nem az irodában, hanem a vásárlótérben
történnek.
FOTÓ: KARNOK
Balaton mellé, jómagam pedig 1986-tól a siófoki ÁFÉSZ
kötelékébe. Komoly iskola
volt - emlékszik vissza Egri
Csaba - , hiszen az áfészek akkoriban a teljes vertikummal
foglalkoztak: termékfelvásárlással, élelmiszer-ipari termeléssel, bolti kiskereskedelemmel, vendéglátással. A siófoki
központ megbecsült bástya
volt. 1999-ig dolgoztam ott, s
bár nagyon szerettem, akkor
már más szelek is fújtak: a
szövetkezetek átalakulása és a
multinacionális kereskedelmi
áruházláncok magyarországi
terjeszkedése a váltás felé terelt. A Tescóhoz n e m pusztán

CSABA

a kíváncsiság vitt, meg kellett
nézzem, ki kellett próbálnom,
milyen egy multinacionális
cégnél dolgozni. Azóta többször bebizonyosodott: a multik visszaigazolják, hogy világszínvonalú munkát végzel,
légy akár polctöltő, hentes,
vagy áruházigazgató. Ha a rád
bízott dolgokat profi m ó d o n
végzed, az minőséget jelent,
függetlenül a beosztástól m o n d j a . A Tesco azért vonzó
számára, mert megvan a lehetőség a szakmai építkezésre,
fejlődésre, tanulásra, továbblépésre. Egri Csaba 2001-ben
Pécsett gyakornokként kezdett, a kaposvári Tescóban

szárazáru-igazgatóként, majd
újra Pécsett frissáru-igazgatóként dolgozott. Tescós pályafutásának ú j a b b állomása
2002-ben Hódmezővásárhely
volt, ahol egy áruháznyitással
ugrott fejest a megye kereskedelmi életébe, majd szakmai
elégtételként értékelte, hogy a
Tesco számára fontos szegedi
áruház igazgatásával bízták
meg idén májusban.
Új státusához ű j feladatot is
kapott, a szegedi hipermarket
korszerűsítését. így az idei ősz
egy több tízezer terméket több
ezer négyzetméteren megmozgató nagytakarítást hozott, s a megújult rókusi áruházat a napokban adják át.
Hogy mért jó városról városra
járni, nagy dolgokat vállalni,
költözni, utazni, és egy éjjel-nappal nyitva tartó áruházat nonstop igazgatni? Egri
Csaba szerint azért, mert az
ember elégedett lehet magával.
Egy „multis" áruházigazgató és
egy sarki fűszeres módszerei
ugyan eltérnek, az álmuk mégis egyforma: mindkettő a vevő
kegyét keresi, s ha a vevő elégedett, azért megéri dolgozni.
Egri Csaba azt mondja, nem
csak a Tesco-igazgatást kapta
szegedi ajándékul: ennyi ízes,
szép kerek „ö" betűvel tűzdelt,
népmesék hangulatát idéző
beszédet n e m hallhat másutt.
Hogy hiányzik-e valami az életéből? Talán csak a hegyek, a
csúcsok. Szerencsére földrajzi
értelemben.
0. K. K.

MEGHÍVÓ
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és I p a r k a m a r a és a Magyar Kereskedelmi és I p a r k a m a r a
2003. november 6-7-én i m m á r ötödik alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi
Közlekedési
Konferenciát

„KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA AZ EU-BAN" címmel.
A rendezvény keretében szeretnénk áttekinteni a közlekedés finanszírozás legfontosabb területeit
az Európai Unióban és Magyarországon, számba venni az aktuális feladatokat, problémákat, elvárásokat.
Idén az előadóink között üdvözölhetjük a V4 országokból érkező közlekedési szakembereket,
s közlekedési vállalkozások is érkeznek Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból.
PROGRAM
2003. NOVEMBER 6. ( C S Ü T Ö R T Ö K )
12.30-13.00 Regisztráció
13.00-13.10 Köszöntő Dr. Szeri István, az MKIK alelnöke,
az MKIK Közlekedési Kollégiumának és a CSMKIK elnöke
13.10-13.25 Köszöntő Dr. Vereczkey Zoltán, az MKIK általános
alelnöke
13.25-13.55 Nyitóelőadás A közlekedési szolgáltatások EU-konform finanszírozása Magyarországon a csatlakozás után
Dr. Veres János politikai államtitkár, Pénzügyminisztérium
13.55—14.15 A közlekedésdiplomácia jövője az EU-ban
Makay Dániel főtanácsos, Külügyminisztérium
14.15-14.35 Az Európai Unió állami támogatási szabályai és azok
ellenőrzése a közlekedési szektorban
Vargha Ágnes főcsoportfőnök, Pénzügyminisztérium
14.35-14.50 Kávészünet
14.50-15.10 Összehasonlítás az EU-tagállamok közlekedésfinanszírozása és a magyar gyakorlat között
Dr. Monigl János egyetemi magántanár
15.10-15.30 A közösségi közlekedés jogi feltételrendszere
az Európai Unióban és Magyarországon
Dr. Hanzséros Andrea főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
15.30-15.50 A közúti közlekedési szolgáltatások finanszírozása az
EU-csatlakozás után Ágai László főosztályvezető-helyettes,
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
15.50-16.10 A közlekedési infrastruktúra helyzete, fejlesztési
irányok és lehetőségek a Cseh Köztársaságban
Miroslav Vancura közlekedéspolitikai osztályvezető,
Közlekedési Minisztérium
16.10-16.30 Európai főútvonalak építése a Szlovák
Köztársaságban, a fő gazdasági központok vonzáskörzetei és az
urbanizációs övezetek követése
Jan Misura igazgató, Zsolnai Kereskedelmi és Iparkamara
16.30-16.50 A szlovák közúti infrastruktúra, kapcsolódás a szomszédos államokkal
Gejza Végh Dipl. Ing. - osztályvezető,
Közlekedési Minisztérium
16.50-17.10 A regionális közlekedés menedzsmentje
Prof. Dr. Hab. Ing. Józef Matuszek, Műszaki Egyetem, BielskoBiala
19.00 Állófogadás

2003. N O V E M B E R 7. ( P É N T E K )
9.00-9.30 Az új magyar közlekedéspolitika EU-konformitása
Dr. Kovács Ferenc közlekedési helyettes államtitkár, Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
9.30-9.50 A közlekedési fejezet ideiglenes lezárása utáni feladatok
végrehajtása, a magyar közlekedés stratégiája az EU-csatlakozás után. Kazatsay Zoltán integrációs helyettes államtitkár,
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
9.50-10.10 Az állami tulajdonban lévő közlekedési vállalatok privatizációs lehetőségei. Kamarás Miklós vezérigazgató, ÁPV Rt.
10.10-10.30 Az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak
közlekedési prioritásai/vonatkozásai
Orosz Balázs közlekedési projektmenedzser, Miniszterelnöki
Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala
10.30-10.50 Kávészünet
10.50-11.10 Az EU-konform közlekedési hatóság működési
feltételei
Dr. Békési István főigazgató, Közlekedési Főfelügyelet
11.10-11.30 A kis- és középvállalkozások az EU-csatlakozás
küszöbén, különös tekintettel a közlekedési vállalkozásokra
Gérnyi Gábor főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
11.30-11.50 Az árufuvarozás finanszírozási modelljével kapcsolatos fejlesztési igények. Wáberer György elnök, Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesülete
11.50-12.10 A személyszállítási szolgáltatások finanszírozási modelljével kapcsolatos elvárások a fuvarozók részéről
Saslics Elemér elnök, MKIK Közlekedési Kollégiuma,
Személyszállítási Szekció
12.10-12.30 A vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások finanszírozási modelljével kapcsolatos elvárások. Dzubay László
főtitkár, Vasúti, Vízi és Légi Fuvarozók Szövetsége
12.30-12.50 Nekünk kell az M5!
Horváth István kuratóriumi elnök, „M5 Autópálya" Alapítvány
12.50-13.00 Zárszó Dr. Szeri István, az MKIK alelnöke, az MKIK
Közlekedési Kollégiumának és a CSMKIK elnöke
13.00- Ebéd
Jelentkezési lap kamaránk ügyfélszolgálatán (62/426-343),
bővebb információ pedig a 62/486-987/145-ös telefonszámon
kérhető.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
NAPI M E L L E K L E T E K

GYOGY-IR
SZERKESZTI:

DR. DÉZSI

CSABA ANDRÁS,

LÉVAY G I Z E L L A •

Mindig segít a sport és a szex
Az orvosi statisztikák szerint a magyar lakosságnak legalább tizenöt százaléka átesik életében legalább egyszer depresszión. A
krónikus szomorúság egy ördögi kör, amelyből egyedül nehéz kilépni. A pszichiátria boldogsághormonszintet növelő szereket
ajánl, míg az egészségfilozófusok szerint létezik más megoldás is.
A depressziós levert, életunt,
fáradt, sértődékeny, érdektelen, levert, akaratgyenge-szögezi le Tringer László egyetemi
tanár, a Magyar Pszichiátriai
Társaság elnöke. A téma egyik
hazai szaktekintélye szerint a
sorsközösség gyógyító erejét
ismerték fel azok a csoportok,
amelyekben a résztvevők közösen igyekeznek feldolgozni
egészségi állapotuk
okait,
traumáit. Ugyanakkor úgy véli, hogy a gyógyulásban nélkülözhetetlen a család, a támogató környezet, ahol a betegről egyhamar kiderül: esetében n i n c s helye megbélyegzésnek, sokkal inkább ki kell őt
emelni abból a mély gödörből,
amelybe került.

ban. Elmondta: vizsgálatai folyamán kiderült, hogy a lelki
tünetek mellett jelentkező testi panaszok általában indokolatlanok, hiszen a diagnózis a
legtöbb esetben nem mutat
elváltozást. Egyes páciensek
esetében
a
doktor
depressziós gyorstesztet végez, melynek alapján kiderül,
hogy elegendő-e a gyógyszeres kezelés, vagy szükség van
pszichiáter segítségére is. Ezek
a szerek általában az idegpályák - úgynevezett szinapszisok - találkozásánál elősegítik
a szerotonin és más, a jó közérzetért felelős hormonok
molekuláinak felszabadulását.
Az egészségfilozófia nem a
pszichoanalízis megközelítéséből tekint a krónikus szomorúságra. A depressziós beteg állapotát elemezni hosszú távon
nem kielégítő terápia, a pszichoanalízissel
önmagában
gyógyulás nem érhető el: abban halt meg költőnk, József
Attila. A téma hazai tekintélyei
megegyeznek abban, hogy a

Chomiak Waldemar szentesi
háziorvos úgy látja, egyes páciensek félve beszélnek a betegségükről, mert úgy vélik, a
depresszió vállalásával gyengeségüket árulják el. A lengyel
származású orvos szerint a lakosságnak legalább húsz százaléka szenved ebben a kór-

A naplemente lelki megújító hatású.

depresszió valódi oka elfojtott
agresszió - e tulajdonsággal
együtt születik az ember. Az agresszió abból az érzésből fakad,
hogy az ember kicsi, nincs
minden cselekvő és érző képességének birtokában, sokszor nagyobbak a vágyai, mint
amit megtenni képes - ezzel
szembesülni valódi trauma,
agressziót vált ki, melyet az
ember
jólneveltségében elfojt. A depressziós beteg önsajnálattal is küzd, sokszor úgy véli, őt nem szereti
senki. Másokra vetíti a problémáit, másoktól várja a megoldást. A javaslatokat meghallgatja, aztán elveti, s újra visszazuhan: a krónikus szomorúság
egy ördögi kör. Ebben az állapotban nem könnyű egyedül
lenni és megérteni, hogy saját
tudatállapotunkért mindanynyian külön-külön is felelősek
vagyunk. A depressziós beteg
iránti együttérzés egyik megnyilvánulási formája, amikor a
közel álló személy nemcsak átérzi, hanem át is veszi a beteg
érzésvilágát. A holisztikusok
szerint az ördögi kör megszüntethető: a beteghez közel álló
személy „bepöccenti" társát:
az elfojtott agresszió kirobbantása pozitív következményekkel jár, melyet a segítő a hozzá
közel álló betegtől elvisel - a
negatív érzelmi energiának így
van esélye kreatív erővé alakulni. Tere lehet ennek a sport, különösen az extrém sportok,
melyekben a veszély közepette
az élni akarás ösztöne dominál, a siker pedig örömmel tölti
el az embert, emelkedik a szerotonin szintje a szervezetben.
A felszabaduló erő levezetésének másik, nagyon kellemes,
szintén kreativitást igénylő és
nagy fizikai megterheléssel járó - bár a terápiát tekintve
hosszabb ideig tartó - módja a
szex: ebben a felszabaduló
energia oldó öleléssé formálódik.
BLAHÓ GABI

MTI TELEFOTÓ/FRANK GUNN

VITALITÁC
W

R

I

F

O

R

M

H

Á

Z

A natúr
kozmetikumok
közül
kiemelkedő

termékek
Szegeden
csak nálunk
kaphatók!

Az Yves Rocher terméket
karkötővel
ajándékozzuk
Ingyenes
minden

szaktanácsadással
kedden

14-16

Minden

várják

vásárlókat
meg.
kedves

óráig a Calivita

szerdán

dr. Bogdány

14-16

vásárlóikat:
munkatársai.

Minden

pénteken

Balogh János

14-16

óráig

gyógymasször

jöjjön be hozzánk,
.és élvezze testreszabott szaktanácsadásunkat!
Állandó kedvezmény nyugdíjas,
diák és kismama vásárlóinknak!
N y i t v a h é t f ő t ő l p é n t e k i g 9 - t ő l 19 ó r á i g ,
s z o m b a t o n 9 - t ő l I 3 óráig

28.
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FAZAKAS EVA: VICC NÉLKÜL IS LEHET NEVETNI

Nevetni kell, ennyi az egész
Laboratóriumi vizsgálatok megállapították,
hogy a nevetés mind fizikailag, mind lelkileg jó
hatással van az emberre. Dr. Fazakas Éva
szerint a nevetés mesterségesen is fejleszthető: pár hónapja működik Szegeden hahotaklub, ami lehetőséget kínál az oda járóknak
a hétköznapok alatt felgyülemlett feszültség
levezetésére és megkönnyíti a lelki eredetű
problémák kezelését.
Gyerekkorban sokat és sokszor minden különösebb ok nélkül nevetünk, ezt a jó szokásunkat felnőtté válva valahogy elfeledjük.
Míg egy kisgyerek n a p o n t a körülbelül háromszázszor kacag, addig egy felnőtt ember átlagosan tízszer nyitja nevetésre a száját. Pedig a
nevetés dr. Fazakas Éva, a szegedi hahotaklub
vezetője szerint megkönnyíti hétköznapjainkat
és segít abban, hogy az életet lazábban vegyük.
Az idén márciustól működő hahotaklubban
egyórás foglalkozások alatt derítik egymást
jobb kedvre az egybegyűltek. A klub egy Indiából származó világméretű hálózat részeként
került az országba, és ma már egyre több
nagyvárosban találkozhatunk vele. Az egész
mozgalom egy parkból indult, ahol egy indiai
orvos, dr. Mandan Kataria tartott előadást a
nevetés jótékony hatásáról. A gyakorlatban is
kipróbált módszer, a nevetés olyan hatásosnak
bizonyult, hogy a szakember tudatosan kezdte
alkalmazni. A jóga ősi légzőgyakorlatait is felhasználva fejlesztette ki a gyógyító nevetés
módszerét és 1995-ben megalapította az első
Laughter-t, magyarul hahotaklubot, mely ma
már Indiától Európáig, Ausztráliától Amerikáig
elterjedt.
A nevetést gyógyszerként hasznosító, hahota
foglalkozásokon Fazakas Éva első feladatként
azt kéri az odaérkezőktől, hogy valami meglepőt vagy szokatlant csináljanak, hogy önmagukat és társaikat megnevetessék. A feszültség oldása érdekében jógára épülő légzőgyakorlatokat végeznek, melyeket tapssal,
tánccal és különféle játékos elemekkel kötnek
össze, hogy ezzel is oldják a gátlásokat. A
foglalkozások végén következik be a várva várt
„katarzis": az önfeledt hahotázás. Ez a pár
percnyi felszabadult kacagás elegendő ahhoz,
hogy beindítsa azokat az élettani folyamatokat,
amelyek lelkileg, fizikailag és szellemileg egyaránt hatnak a szervezetünkre.
A nevetés jótékony hatását már az ókori
görögök híres orvosa, Hippokratész is felismerte, amikor humorosnak, azaz nedvesnek

Mosolymágia.
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nevezte el a jó kedélyű embertípust. Ma már
laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy a
nevetés olyan belső nedvek, „örömhormonok"
termelődését indítja meg az emberi testben,
mint a boldogságérzetet keltő endorfinok. A
tartós nevetés és a vele járó intenzív légzés
aktív meditációnak felel meg, hatására öszszehangoltabban működik a jobb és bal agyfélteke. Ugyanakkor szervezetünk stresszellenes hormonokat kezd termelni, háttérbe szorulnak a negatív érzelmek, kibontakozik a játékos kreativitás. Egy jól sikerült hahota után az
ember jóleső izomlázat érez a hasában, mivel a
nevetés a rekeszizmokat is megdolgoztatja. Az
eredményességet pedig furcsa mód az jelzi,
hogy a résztvevők a végén köhögni kezdenek.
Ugyanis a kínai orvoslás szerint a tüdő a
szomorúság tárhelye, ezért mindenképpen
hasznos, ha a lerakódott váladék felszakad. A
pszichés problémákra is gyógyírként szolgáló
nevetés annál hatékonyabb, minél többen végzik egyszerre, mivel a folyamat önmagát gerjeszti.
Ez a sajátos módszer egy lehetőséget kínál a
hétköznapok alatt felgyülemlett feszültség levezetésére, megkönnyíti a lelki eredetű problémák kezelését, mivel rendszeres gyakorlása
hozzájárul a pozitív gondolkodásmód kialakulásához. Az eddigi tapasztalatok szerint a
hahotaklubba járó emberek nyitottabbá, kommunikatívabbá válnak, ami hétköznapi életüket is jelentősen megkönnyíti. A nevető-„terápia" munkahelyen történő alkalmazása pedig oldottabb légkört teremt, melynek természetes következménye a jobb teljesítmény.
NAGY KRISZTINA

GYÓGYULNI VÁGYÓK!

GABONAALAPÚ
FŐZŐTANFOLYAM
BÖRGVÖCVASZATV KUNMA

PIKKELYSÖMÖR KEZELÉSE

CLÉZERES 1
VISSZÉRKEZELÉS
(pókhálóerek) és

tartós szőrtelenítő módszer

FORRÁS

BELVÁROSI NAPOZDA
Szeged, Gutenberg u. 3.
* szolárium * masszázs
* alakformálás
3 ldímás Ergoline szoláriumgép
(2 fekvő, 1 álló) profi csövekkel vátja
vendégeit.
T ö b b f e l e masszázs és interferenciás
alakformálás nov. 15-ig akcióban

MfiGfiNKLINIKfi

20% árengedmény

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

10 ALKALMAS BÉRLETVÁSÁRLÁSÁNÁL
+ 1 ALKALOM
Nyitva: 8-22-ig.Tel.: 62/452-330
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Hétfő A DÉL SPORTJA

2003. OKTÓBER

óráig

Anikó

Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA

PRAXIS

Szeged, Kárász utca 9.
Az Átrium Üzletházban
Í*gyógynövények
?wteák. gyógyteák
^gyógynatasú készítmények
.^reformtáplálkozás, bioételek
?•> natúrkozmetika

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN

r

FOGPOTLASOK iSisSS:rendel0
RAgPY
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Fogorvosi

aooo

tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,

• Tömések és pótlások minden fajtája

KAMATMENTES

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

HITELRE IS!
dr. Moldovay Géza fogszakorvos
Szeged, Vitéz u. 5.
Tel.:
30/9357-841

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás

Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idö:
héttőtől csütörtökig 8.00-18.00.
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

világszínvonalon,
többéves tapasztalattal,

TAJ-KÁRTYÁVAL
INGYENES!

f

(makrobiotikus)
lesz november 8-án, 9 órától
Szegeden, a Csongrádi sgt. 9. s z . '
alatti Naturaboltban

' Jelentkezni lehet a 62/555-882-es telefonon

6722 Szeged. Petőfi S. sgt. 47.
Bejelentkezes telefonon: 62444-067

Bio-Texnma
Szeged,

MÁRKABOLT

Szilágyi

u. 8.

Blo hálószobabútorok
és gyapjú termékek
(svájci minőség)

Ny.: h.-p. 9.30-17.00ig,
szo. 9.30-13.00
Tel.: 62/552 278, 30/827
80-59

10%
akció

december

ig

23 ig!

G A L E N U S szakorvosok magánrendelője
SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4.
Belelentkezés: munkanapokon 9-17 óráig. Tel.:
BÖR-, NEMIGYOGYÁSZAT,
K0ZMET0LÓGIA
Dr Tóth Kása Izabella lóorvos
IDEGGYÓGYÁSZAT
Dr. Dlbó György lóorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr Bonca István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA, LÉZERTERÁPIA
Dr Sonkodi Gábor szakorvos
KARDIOLÓGIA
Dr. Túri Piroska lóorvos
ÉRSEBÉSZET
Dr Szabó Tamás érsebész

62/326-739

BELGYÓGYÁSZAT

NŐGYÓGYÁSZAT, SZÜLÉSZET

Dr. Búzás Edit lóorvos.

Prol. dr Szabó Flek

magas vérnyomás kezelése

Dr. Varga-Tóth Andrea

Dr Csajbók Éva

egyetemi tanársegéd

egyetemi tanársegéd

Dr. Kormányos Zsolt

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY,

klinikai szakorvos

GASZTHOEHTEROLÓGIÁ

TÜOGGYÓGYÁSZAT

Dr Lénán Zsuzsanna

Dr. Ágai Zsuzsanna lóorvos

egyetemi tanársegéd

FÜL-ORR-GÉGEGYÖGYÁSZAT,

UROLÓGIA

HALLÁSVIZSGÁLAT

Dr Pintér Olivér egyetemi adjunktus

Dr. Török Klára lóorvos

Dr. Csenke Zoltán tóorvos

AMBULÁNS

MŰTÉTEK

.

'
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A TEJ ES A TEJTERMEKEK SZEREPE

Szenvedélyeink tükre
a bőrünk
Az életkor előrehaladtával bizony a legjobb kozmetikumok és a

A csontritkulás megelőzése

legkorszerűbb plasztikai sebészeti beavatkozások sem tudják
elfedni azokat a bőrön jelentkező jellegzetes elváltozásokat,
melyeket az élvezeti szerek okoznak.

A csontritkulás (osteoporosis) a csontszövet mennyiségének megfogyatkozásá-

A dohányosok gyorsan felismerhetők a bőrük alapján. Jellegzetes
a vastagabb, fakó, sápadt, szürke színű arcbőr. A szem és a száj
körül a ráncok mélyek. Az egész testen száraz, érzékeny a bőr. A
kézujjak, körmök, fogak sárgásán elszíneződnek. Az idő előtti
ráncosodás a dohányzás intenzitásával, és a napon töltött Idővel
arányos. A fiatal koruk óta aktívan dohányzó 50 éves emberek bőre
megegyezik a nem dohányzó 70 éves emberek bőrével. A
dohányzás és a szájüregben, garatban, tüdőben kialakuló rák
kapcsolata közismert. A dohányosoknál jellegzetes szájnyálkahártya tünetek láthatók. Mintegy 25 százalékban a fogak közötti íny
és a nyálkahártya foltosán pígmentálódik. Gyakori a heveny,
klfekélyesedéssel járó ínygyulladás is. Erős dohányosoknál a
nyelvháton megvastagodott, barnásfekete felrakodás alakulhat ki.
Rákmegelőző állapot, mikor a szájnyálkahártyán, az ajak belső
felszínén le nem törölhető, fehér színű elváltozás van. Ebből az évek
folyamán szájüregi rák alakulhat ki!
Az alkohol a szervezetből elvonja a vizet, ezért rendszeres
fogyasztása során a bőr száraz, fakó, rugalmatlan, ráncos lesz, így
a beteg a koránál jóval idősebbnek tűnik. Értágító hatása miatt az
arcon az erek kitágulnak, kipirosodik a bőr. A rendszeres fogyasztás
eredményeképpen a kis erek elveszítik rugalmasságukat, így az
értágulatok állandósulnak, és kialakul az úgynevezett „borvirágos
bőr" vagy „rezes bőr".
A rosacea hátterében természetesen nem csak az alkohol áll,
számos más provokáló faktort is ismerünk, így például a koffein, az
erős, zsíros, fűszeres ételek, stb. A rendszeresen alkoholt fogyasztó,
elhanyagolt, lesoványodott állapotban lévő betegeknél észleljük a
pellagra nevű betegséget, melyet az egyoldalú táplálkozás és az
alkohol okozta felszívódási zavar következtében kialakult nikotinsavamid-hiány okoz: a dekoltázson, az arcon, a nyakon, a
fénynek kitett helyeken barnásvörös, viszkető, hámló lesz a bőr.
Mindehhez hasmenés és szellemi elbutulás is társulhat. A
kábítószer használatára a magatartásbeli, lelki változásokon kívül a
beesett, hamuszürke arc, a szájszárazság, túlzott fényérzékenység
és az ismeretlen eredetű tűszúrásnyomok is felhívhatják a figyelmet. Az Extasy tabletták apró, gyulladt pattanásokat okoznak
az arcbőrön.
DR. ALTMAYER ANITA
BŐRGYÓGYÁSZ-ALLERGOLÓGUS

val jár, ami egy bizonyos szint után fájdalmat, csontelváltozásokat okoz, vagy
akár súlyos csonttörésekhez is vezethet.
Az osteoporosis a magyar lakosság 9-15
százalékát érinti, ami 900.000 beteget
jelent. A nőknél 3-4-szer gyakoribb a
betegség, és általában súlyosabb lefolyású is, mint a férfiaknál.
Az osteoporosisban szenvedők gyakran kerülnek kórházba csonttörések miatt. A h á r o m legjellemzőbb töréstípus
(combnyak-, csigolya- és csuklótáji törés) együttes előfordulása a 65 évesnél
idősebbek között a 35-40 százalékot is
eléri. Mivel ezek a csonttörések főleg
idősek körében fordulnak elő, ezért súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezethetnek: csípőtáji törés után a betegek fele
önálló mozgásra képtelenné válik. Nem
ritka a halálos következmény sem: a csípőtáji törések okozta halálozás hazai
adatok szerint 20-25 százalék. Meglehetősen riasztó a statisztika!
Mit l e h e t n e tenni, hogy a mai gyermekeknek, a jövő n e m z e d é k é n e k ne
okozzon ekkora p r o b l é m á t a betegség?
A c s o n t r i t k u l á s kialakulása ellen
l e g i n k á b b gyermek- illetve fiatal feln ő t t k o r b a n lehet sokat t e n n i , e b b e n
p e d i g a tej és a t e j t e r m é k e k fogyaszt á s á n a k e l s ő r e n d ű szerep jut. Napi
kb. 5-6 dl tej vagy savanyított tejterm é k (joghurt, kefir, aludttej) vagy pedig e n n e k megfelelő k a l c i u m t a r t a l m ú
sajt (átlag 10 dkg) fogyasztásával
nagyrészt f e d e z h e t ő a n a p i kalciumszükséglet.
A tej és a tejtermékek egyrészt sok
kalciumot tartalmaznak, másrészt minden olyan tényező megtalálható bennük,
ami elősegíti a kalcium felszívódását és

|
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A tej és a tejtermékek különleges jelentőségét az is növeli, hogy (a túró és a
hagyományos ömlesztett sajtok kivételével) ideális arányban van bennük jelen a
kalcium és a foszfor.
csontokba való beépülését. Tartalmaznak
D-vitamint, A-, K- és E-vitamint, tejcukrot, tejfehérjéket, magnéziumot, foszfort, mikroelemeket. Némelyik tejtermék
(pl. sajtok, túró) zsírtartalma azonban
meglehetősen magas lehet, így azoknak,
akik ügyelni szeretnének a vonalaikra,
vagy pedig koleszterinszegény diétát kell
tartaniuk, a zsírszegényebb termékek javasoltak. Akinek nincs ilyen jellegű problémája, nyugodtan fogyaszthatja a 2,8
százalék zsírtartalmú tejet, mivel m a már
a szakemberek is a zsírosabb tej fogyasz-

tását ajánlják az egészséges emberek számára, mivel a tejzsírban sok hasznos
anyag is található.
A tej és a tejtermékek különleges jelentőségét az is növeli, hogy (a túró és a
hagyományos ömleszített sajtok kivételével) ideális arányban van bennük jelen
a kalcium és a foszfor, ami szintén segíti
a b e n n ü k levő kalcium hasznosulását. A
tej és a tejtermékek ezzel a tulajdonságukkal egyedülállónak számítanak.
KOLLÁR VIKTÓRIA
DIETETIKUS

Tíz tanács mozogni vágyóknak
A dohányosok ujja idővel

megsárgul.

FOTÓ: MTI
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GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

1. Az egészséges életmódot elkezdeni sosem késő!
2. Minden kezdet nehéz, ez
sem lesz könnyű!
3. Nem szenvedni, h a n e m
haladni érdemes!

4. Könnyebb társakkal, mint
egyedül.
5. Lázasan, betegen nem
szabad edzeni, sportolni!
6. Étkezés után csak 2 órával
lehet az edzést kezdeni.

PRAXIS

7. A kis izomláz jó jel a fokozatos kezdésről, nem a teljes kimerültség.
8. Az edzés bemelegítéssel
kezdődik és levezetéssel végződik.

*

300 m2-en
DR. OCSKÓ MARICA

• Biosavanyúságok édesítőszerrel
(bébikukorica, fokhagyma, apró uborka, cseresznyepaprika, erős paprika, vegyes,

239-429 Ft

fokhagymával töltött szilva)

Reumatológus és fizioterapías szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-eletro-mágnescs energia reguláció) terápia
Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön 17-18 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.

* Göbber diabetikus lekvárok 430 g
* Szőlőlevél-kivonatú krém (visszérre) 150 g 3 9 9
• Kézzel formázott díszgyertyák
• Sabona gyógyító réz karkötő
• Echinacea csepp
(csökk. alkoholtart.) 50 ml
• Scholl klumpák
(több fazonban)
* Anticellulitis csodapapucsok
• Bio-Fuss bőrklumpa
* Sópipa (gyermek, felnőtt)
• Henna plus hajfesték
* Lakktáska (Mikulás-mintás)
* Infralámpa

* VÉRNYOMÁSMÉRŐK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

SZERETNE
- szépen rajzolt szemöldököt,
- gyönyörű formájú, színes ajkakat
- —
. . .
- igéző szemeket!

929 Ft
13 490 Ft-tól
11 990 Ft-tól
5299 Ft
4629 Ft-tól
2099 Ft
99 Ft
2699 Ft
9990 Ft-tól

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

Hypertonia stúdium
- Korszerű hipertóniagondozás

-

A Szegedi Tudományegyetem Családorvosi Intézete
és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának
II. sz. belgyógyászati osztálya

TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁT SZERVEZ A HIPERTÓNIA
DIAGNOSZTIKÁJA, TERÁPIÁJA, GONDOZÁSA IRÁNT
ÉRDEKLŐDŐ ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK SZÁMÁRA.
Időpont: 2003. november
Helyszín: Három Gúnár

14-15.

Rendezvényház

és mi a legjobb német géppel elkészítjük Önnek 1

SMINKTETOVÁLÁSÁT
Testfogyasztás?
Narancsbőrkezelés

?

Zsírpárnák a problémás
helyeken?
Alakformálás?
üzemorvosi
(foglalkozás-egészségügyi)és szakors-osi

szolgáltatások.

munager-szűrés

ÉRJ EX JEL MINDENT
EG^' HELYES' '
kényelem és szaktudás
időveszteség nélkül

6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7. szám.
A továbbképzés vizsgával zárul.
A továbbképző konferencia akkreditált (EÜ Közlöny 18. sz. 3257. 0.)
A Magyar Hypertonia Társaság képzésében a „Hipertóniagondozás
minősített orvosa" minősítésében kredit értéke: 1 pont
Jelentkezési határidő: 2003. 11. 07.
Jelentkezés, részletes információ: Abonyi Gézáné titkárságvezető
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Telefon: 76/516-795.

ü4

HA IGEN! Akkor hívja a 4 9 1 - 7 0 9 - e t

Ft

1289-1969 Ft
4990 Ft

9. Legnagyobb ellenfél a saját lustaság és a rossz szokások.
10. A 30 éven felüliek kezdjék
a sportos életmódot egy orvosi vizsgálattal.

MSICENTER

/

A leghatékonyabb,
orvosok által
végzett módszer!

IV
November 1-jétől

18%

kedvezmény

Elektrolipolízis

SZAKORVOSI INTÉZET
Mt 01 TEAM S/.ECJEI) KFT

Szeged, Petőfi sgt. 39.
TcUfax: (62)
http://www.mediteam.hu

Dr. Gajdács Ágnes
30/903-6886
Dr. Bolya László
30/218-5701
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- K A P C S O L A T O K *

CSÜTÖRTÖK,

MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT A BICIKLISEKRŐL

Szabályosan

CSOROG A PANNON GSM

közlekednek-e 2<

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.

1B
»

UJ TARIFAK
Török Lászlóné számításai szerint a vonalas telefonról hívott
mobiltelefonok másodperc alapú
hívásdíja jelentős áremelést rejt
magában. Erre is gondoljanak
azok, akik a szolgáltatást igénybe kívánják venni.

ám ¥

Íj!

SZOLAROV EMIL
nyugdíjas:
- Igen, szerintem a kerékpárosok
betartják a szabályokat. Ellénben
az autósok veszélycsen közlekednek, így mi, biciklisek legtöbbször a járdán kerekezünk, hogy
vigyázzunk magunkra. Én magam a kerékpárutat használom,
de véleményem szerint több is
lehetne.

H0R0SZK0P
Q r

KOS: Itt az alkalom, hogy anyagi
ügyelt rendbe hozza, sót új befektetésekbe is kezdhet, csak vigyázzon, „ne
lójön túl a célon". Lehet sokkal merészebb, mint szokott, most mégis vigyázzon.
* B I K A : Olyannyira kikapcsolódott,
; hogy teljesen megfeledkezett egy
fontos dologról. Egy kedves ismerőse számított önre, ön azonban saját érdekeit szem
előtt tartva képtelen volt koncentrálni.
IKREK: Pihenjen aktívan, mozogj o n a friss levegőn. így közérzete
is jobb lesz. A mai napon még lazíthat, a
következő napokban azonban nagyobb figyelmet kell szentelnie ügyes-bajos dolgaira.
^ ^ RÁK: Az egyik televíziótól állás^ ^ I ajánlatot kaphat. Önnek kapóra jön
és felrúgja többéves megállapodását azzal
a konkurens csatornával, ahol most tevékenykedik. A dolgai jól alakulnak

A J

OROSZLÁN: Nem tud egyszerre

családtagjai problémáival foglalkozni és közben magára is fordítani egy
kis időt, ezért fel kell állítania a fontossági sorrendet. Ezzel máris sokat segített.

SZARÓ ZOLTÁN
taxisofőr:
- Úgy látom, hogy túlnyomórészt
nem közlekednek szabályosan a
kerékpárosok. A gyalogátkelőhelyeken hihetetlenül száguldoznak és ez nagyon veszélyes, számos baleset forrása lehet. Véleményem szerint a rendöröknek
jobban kellene ellenőrizni a zebrákat és azok környékét.

•

IBAK: Jelen időszakban a legnemesebb emberi eszméket védelmezi
és közvetíti, s azon munkálkodik, hogy megvalósítsa azokat. Pillanatokon belül kénytelen lesz rájönni arra, hogy a valóság más.

Ár*. VÍZÖNTŐ: Pillanatnyilag nem érde4 É L I mes fontos ügyekben dönteni, nem
érdemes feszegetni a választ egy kényes
szakmai kérdésben. Ha feltétlen ki kell fejteni véleményét, azt tapintatosan tegye
^ HALAK: A Hold Neptunusz trigon
^ ^ I ösztönzőleg hat képzeletvilágára,
vagy pszichikus és kreatív képességeire.
Használja ki az alkalmat. Rendkívül együttérző ebben az időszakban

BEKENE NAGY JUDIT
PETROVICS ATTILA
speditőr:
vállalkozó:
- Néha igen, néha nem. Sajnos - Igen, de nincs mindenütt kenem mindenki tartja be a szabá- rékpárút kialakítva a számukra.
lyokat. Például a kerékpárosok : Véleményém szerint az egész vászámára kijelölt sávot sem meg- ros területén szükség lenne bifelelően használják, emiatt bal- cikliutakra. Azonban a legfontoeset is lehet a biciklisek és a gya- sabb, hogy kölcsönösen vigyázlogosok között. Jómagam gyak- zunk egymásra. Ráadásul most
ran járok biciklivel, én igyek- í már hamarabb sötétedik, ügyelni
szem helyesen közlekedni.
kell a kivilágításra.

DÍSZKIVILÁGÍTÁS
A Schulck Frigyes által tervezett
szegedi evangélikus templom is
megérdemelné a díszkivilágítást,
véli a 30/401-9215-ös telefonról
küldött SMS írója.
ADYTÉR
A 30/349-5238-as telefonról olvasónk azt tette szóvá, hogy az

PANNON GSM

TVVTV AZ élvonal.

Ady téri egyetemi építkezéskor
sok sarat felhordtak az autók az
úttestre. Jó lenne azt mielőbb eltakarítani.
SZEMETELÉS?
B. T., az egyik iskola alkalmazottja az ünnepnapon, sétálás
közben látta, hogy valaki az iskolai konténer mellé helyezett 3
zsák falevelet. Ő fogta, és a kb.
50 méterre lévő gyűjtőhelyen lerakta, amikor rendőrök igazoltatták. Olvasónk igazságtalannak
érzi, hogy szabálysértés elkövetésével akarják vádolni.
KÖRFORGALMAT!
R. I.-né hiányolja, hogy a Bécsi
krt. és a Szentháromság utca kereszteződésénél, a választási ígéretek ellenére sem kezdődött
meg a körforgalom kiépítése.

POSTABONTÁS

Tóth Sándort mesterkurzusra várják Szófiába
A szófiai Magyar Kulturális Intézetben október
21-én ünnepélyes keretek között tartották meg
Tóth Sándor, szegcdi szobrászművész kiállításának megnyitóját.
Tóth Sándor gazdag életművéből kiválogatott 15
szobrot és a száznál több vésett és öntött érmet a
bolgár főváros szívében lévő, kiváló adottságú kiállítóterembcn Georgi Csapkanov szobrászművész
ajánlotta a szófiaiak figyelmébe. Megható pillanatoknak és megszívlelendő gondolatoknak lehettünk tanúi, hiszen a két szobrászt, mintegy harmincéves ismeretség és barátság fűzi össze, fiatalabb éveikben Lengyelországban és Bulgáriában
együtt vettek részt művésztelepeken. Mára mindketten hazájuk megbecsült művészei lettek. Csapkanovban mellesleg a bolgár kortárs szobrászat kiemelkedő jelentőségű alkotóját is tisztelhetjük, hiszen ő készítette a „Szofija"-emlékművet, a főváros
szívében nemrég fölállított hatalmas aranyozott istennőszobrot, a megújult Bulgária szimbólumát.
Tóth Sándor szobrászművész kamarakiállítása
igazi csemegéket kínált a látogatóknak. A mester
korai időszakából származó Ikrek-sorozat, néhány
portré és figurális kisplasztika a munkásságára olyannyira jellemző plasztikai elevenségre nyújtottak
példát. A Dantc-tematikában fogant művei, érmei,

valamint a szegedi 56-os emlékmű pályázatra készült alkotása, a pózok nélküli, természetesen emberi kiindulású szobrászat eszményét valló művész
megnyilatkozásai. Kiállításán az érmeké volt talán
a főszerep. Bemutatta a 30 évvel ezelőtti burgaszi
művésztelepen készített táj-érmeit, de látható volt
a teljes erdélyi fejedelem-portré sorozata is. A kortárs bolgár képzőművészetben ma is élő hagyománya van az emberábrázolásnak, a figuralitásnak.
N e m lehet véletlen, hogy kedvező fogadtatásban
részesült Tóth Sándor modoroktól, mestcrkéltségtől, modernkedéstól mentes szobrászata, a klasszikus eszményképek tisztelete, a görög reneszánsz
formakultúrán alapuló realista szemléletmódja.
Ezt az értéket felismerve, tavasszal érmész mesterkurzus tartására kérte föl öt Bogumil Nikolov szobrászművész, a bolgár képzőművészeti akadémia
professzora, nemzetközi rangú éremművész.
A szobai Magyar Kulturális Intézetben járva tapasztalhattuk, hogy az egy igen látogatott értelmiségi találkozóhellyé lett. A törzsvendégek között
gyakori látogatók a Magyarországon tanult diákok,
bölcsészek, mérnökök, művészek, filmesek. Tóth
Sándor tárlata november elejéig várja a látogatókat.
TÓTH ATTILA,
SZEGED

Szabályosan
közlekednek-e
biciklisek?

Következő

kérdésünk:

Öriil-e
a

c s a t o r n á z á s n a k '

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

AzSMSszámUzásonomMtarlasxnnttörléní.

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

csak nem a Kárpát-medencében,
hanem a tőlünk nyugatra fekvő
országokban.
Nagyon jó közgazdasági mutató: az egy főre jutó egészségügyi
kiadások alakulása amerikai dollárban. Nézzük meg most ezeket az adatokat: Angliában
1997-ben 1458 .dollárt, majd
2000-ben 1660 dollárt költöttek egy főre. Franciaországban
1997-ben 2222, míg 2000-ben
2017 dollár volt ez a mutató.
Németországban 1997-ben és
2000-ben is 2648 dollár volt a
nemzeti jövedelemnek az egy főre jutó egészségügyi kiadása. Az
Egyesült Államokban költenek
a legtöbbet az egészségügyre,
1997-ben ez a szám 3963, míg
2000-ben 4563 dollár volt. Most
egy kis szünetet kell tartani, pironkodva tudom csak leírni,
hogy hazánkban 1997-ben egy
főre 294 dollárt, míg 2000-ben,
igaz, 6 dollárral többet, 300 ame-

Október 27., 3 óra 0 perc, 3470 g. Sz. : Bán
Kinga és Vadkerti Szilárd (Szeged).

rikai dollárt költöttünk. Döbbenetesek ezek a számok. Amikor
az egészségügyi dolgozók (nem
csak az orvosok) esőben, a parkoló autók által eltorlaszolt helyen
demonstrálnak, az előbb felsorolt számok miatt is teszik. Ilyen
körülmények között az egészségügy fenntartása, üzemeltetése
egyre inkább bűvészmutatványnak tűnik egy olyan országban
ahol 5,5 millió jut havonta egy
pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó szakembernek, de a kezdő orvosnak csak 80 ezer forintot adnak, egy olyan országban, ahol
Klebelsberg Kunót is tanító pedagógus házaspárnak nyugdíjas korában is folyamatos korrepetálást kell vállalnia a megélhetésért. Amikor az egészségügyi dolgozók demonstrálnak, azért teszik, hogy a minden részében recsegő-ropogó egészségügy ne
omoljon kártyavárként össze.
DR. PAPP ZOLTÁN, SZENTES

Öreg Sasok találkozója Vásárhelyen
A közelmúltban került sor Vásárhelyen az Öreg Sasok találkozójára. Ebből az alkalomból hívta össze
Szabó Sándorné, egykori üzletvezető-helyettes azokat a dolgozókat, akik 1950-1990 között a Béke étterem, illetve a Fekete Sas komplexum dolgozói
voltak. A meghívott vendégek között volt dr. Kószó
Péter alpolgármester is, aki ismertette az impozáns
Fekete Sas történetét. Segítették a visszaemlékezésben a régi dolgozókat a folyosókon kiállított fotók, régi étlapok és a Fekete Sasról szóló újságcikkek. Megtelt a gyönyörűen felújított hajdani bálterem. 'A jó hangulatról két zenekar is gondoskodott.
Az egykori dolgozók asztalai között suhantak a fia-

tal felszolgálók a finom ételekkel és italokkal. Arcukon látszott az izgalom, hiszen tudták, hogy tapasztalt vendéglátósokat kell kiszolgálniuk. A tánc
közötti szünetben tombolasorsolás is volt. Mindenki izgalommal várta a szerencséjét. Nagy derültséget keltett, amikor néhány dolgozó a saját
maga által beadott ajándéktárgyat nyerte vissza. A
szép emlékek között felidéződött az is, hogy a régi
csapat kevés pénzért is milyen kulturált szórakozást tudott biztosítani az akkori vendégeknek. Remekül sikerült a rendezvény, ezentúl évenként találkozunk.
TÓTH ANTAL, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

NEM

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
VADKERTI ZALÁN SZILÁRD

Mit ér az egészségügy, ha magyar ?

IGEN

06-30/30-30-921

SZEGED

Veres Péter népi írónknak a
60-as években megjelent Mit ér
az ember, ha magyar című könyvében általában nem túl biztató
perspektívát fest a jövőnkről,
mint ahogyan nem túl biztató a
mai magyar egészségügy helyze/ 0 \ | M É R L E G : V é g r e valahára megvate sem.
w w l lósíthatja az egyik nagy közös terKlebelsberg Kunó - aki 1922vet, amit már régóta tervez párjával és
től 1931-ig volt hazánk közoktamár régóta gyűjt rá. Barátai valamit megtási és vallásügyi minisztere - a
ünnepelnek, az összejövetelre ön Is hivatrianoni békeszerződés után széttalos.
darabolt országban nagyszabású
építkezésbe kezdett. Négy év
V
SKORPIÓ: Azért dühöng, mert
i munkaadója felmérgesítette. Az a alatt három egyetem (21 klinika)
gondolkodásmód, amellyel egy állásért épült. Az ó alkotása volt a Testneszolgáltatásokat vár, hihetetlenül sekélyes. velési Főiskola (1925), Polgári Iskola, Tanárképző Főiskola SzegeAz állása megtartása nem ezen múlik, higyden (1928). A húszas, harmincas
gyeel.
években hazánkban az egészségJ s „ NYILAS: Amikor érzései nem betö- ügyi és kulturális tárca a nemzeti
jövedelem 20-30 százalékával
r d llyásolják döntéseit, ön könnyedén,
rendelkezett.
A nagyszabású kórgyakorlati érzékkel kezeli az anyagi kérdéházépítési, egészségügyi fejlesztéseit. Ha valamennyire sikerül kordában tarsi és népegészségügyi programok
tania érzelmeit, nem kell félnie.
napjainkban is folytatódnak,
SZŰZ: Oda kell figyelnie a fataliz^ ^ I m u s r a , ami sajnálatosan alkalmas
arra, hogy elfojtsa dicséretes szorgalmát,
ami gyakran a gondosan leplezett alacsony
önbecsülésének következménye.

2003. OKTÓBER 30.

mogyi Szilvia Mananna és Ürmös János
(Csanytelek).

SZELINKA NIKÉ
Október 24., 15 óra 20 perc, 3420 g Sz.-.
Varga Brigitta és Szelinka Péter (Szentes).

VÁSÁRHELY
FARAGÓ PATRÍCIA

HÉRÁK BIANKA
EMESE

Október 26., 16 óra 28 perc, 2760 g Sz.:
Raffael Szeréna és Faragó Csaba (Vásárhely).

Október 24., 14 óra 40 perc, 3330 g Sz.:
Bata Erzsébet és Hérák István László
(Szentes).

TÓTH NORBERT
SZENTES

FÜLÖP KAMILLA LAURA
Október 21., 21 óra 12 perc, 2480 g. Sz.:
Szőke Rozália és Fülöp Gábor József (Szentes).

SZABÓ ZSANETT
Október 22., 10 óra 54 perc, 3200 g Sz.:
Susányi Edit és Szabó János (Kunszentmárton).

ÜRMÖS ALEXANDRA
Október 26., 4 óra 15 perc, 3530 g. Sz,: So-

Október 23., 8 óra 3 8 perc, 3040 g. Sz. :
Varbiás Tünde és Tóth György Miklós (Baja).

GERGELY BENCE
Október 24., 18 óra 25 perc, 3060 g. Sz..
Molnár Katalin Gabriella és Gergely Tibor
(Szentes).

FAUR ANNAMÁRIA
Október 23., 23 óra 15 perc, 3130 g Sz.:
Csikós Anna és Faur József (Szentes).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!

SÜTÖRTÖK,

•
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Állást

keres

Állást

kínál

2

NONSTOP

Á llást kínál

aM
M »i URENTES

Autó
Bútor
Egyéb
Elektronika, műszaki cikkek
Elveszett

ÉS

Építőanyag
Gépjárművezető-képzés
Hagyaték

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Haszonállat
Könyv

Tel.:62/541-772

Magánház
Növény

HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:

Oktatást vállal

Tallózó, FA u. 103.

Pénz, értékpapír
• AUSZTRIAI munkahelyekre erdőmunkások jelentkezését várjuk (20-45 év).
0 6 - 3 0 / 2 7 5 - 6 3 - 6 2 . (30598703)

Régiségek
Szakképzés
Számítástechnika

A Schomburg Hungária Kft.

Szolgáltatás

építési anyagrendszerek

Tanfolyam

forgalmazásával foglalkozó,
német tulajdonú társaság,

Termény, takarmány

aki piaci pozíciójának

Tüzelőanyag

növeléséhez

Üzlethelyiség

1

ÉRTÉKESÍTŐÜZLETKÖTŐ

Állást keres

• 1 0 év televíziós g y a k o r lattal, nagy tapasztalattal és
referenciákkal, saját technikával rendelkező operatőr
állást, munkát keres. 06-30/
382-8193. (30397153)

az ország egész területére.
Jelentkezési dm: Schomburg
Hungária Kft. 1116 Budapest,
Hunyadi János u. 162.
E-mail: schomh@vnet.hu

• A FAMILY Frost Kft. e l a dó
munkatársakat
keres
mélyhűtött termékek gépkocsiról történő értékesítésére.
Amit elvárunk: jó kommunikációs készség, kereskedelmi gyakorlat, nagy m u n kabírás, önálló munkavégzés, "B" kategóriás jogosítvány. Amit kínálunk: v e r senyképes jövedelem, e g y
multinacionális c é g biztos
háttere. Jelentkezni 1 3 - 1 8
óráig a 3 0 - 3 0 0 - 9 1 2 4 telefonszámon. (30498339)
• EGY m e l l é k á l l á s f e h é r nemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon
alapkollekciónkból. Kereset: 30-50.000 Ft/
hó. Érd.: 06-25/522-885,
25/522-886
telefonszámo-

• EURÓPA m á r k a v e z e t ő
művész-, modell- é s r e n dezvényügynöksége
keres
művészeket minden ágazatból, modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket is),
statisztákat,
stb. 62/407-

3

22. boldog

4

• TOMPÁRA é s R ö s z k é r e
államilag elismert,
nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30498097)

Az

élet nem mindig

de megtalálja

boldogságát,

Eleted legyen
boldogság

a szép oldalát

kísérjen

kutatja.

vidám,

egy életen át. Mosolygó

ahol utad vezet, szerencse
lépteidet.

mutatja,

ki a titkát

boldog és

Édesanyád,

• T Á V M U N K A LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes t á jékoztatónkat!
G.I.L. Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út

ég alatt,

és jó egészség
aki nagyon

1 4 . (25292833)

• VÍZ-, g á z - , központifűtés-szerelőt keresek g y a korlattal. 20/428-16-71, 62/
4 6 9 - 8 2 2 (Szeged): (30498388)

kísérje
szeret.

6

Elektronika

• MŰSZAKI cikkek f e l v á sárlása.
"BÉTA"
Szeged,
Szilágyi u. 2., 62/424-175.
(30194715)

7

Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K , RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (30193657)

Elveszett

A Szegedi
Sportlétesítmény Kft.
alábbi feliratú bélyegzője «

ELVESZETT, ezért |
2003. október 27.
napjátéi ÉRVÉNYTELEN.

• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. A z o n nal fizetek, vidékre Is díjtalanul kimegyek. Károlyi I s t ván 0 6 - 6 2 - 2 1 6 - 3 2 4 , 3 0 383-7116. (30193311)

Szegedi Sportlétesítmény Kft.
1019 Budapest. Hattyú u. 14.
Adószám:12679142-2-41

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25. 6 2 - 4 8 9 - 6 0 3 .

Banksz, 10201006-50152360

is)
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Magánház

• BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával.
06-1/238-047 4 . (30193459)

• SZEGEDEN vagy 20 k m es körzetében családi házat
vagy lakást keresek. 0 6 - 3 0 /
406-8012, Soltlné. (30296070)

• A N T I K bútorokat ( 1 9 6 0 1970-es évekbelieket is),
képeket, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot l e g magasabb napi áron v á s á rolok.
Hívjon
bizalommal,
készpénzzel
fizetek. 70/
279-8960
(Szeged).
(30498636)

• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
1 4 Növény
lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat,
•
K
E
R
T
E
P
I
T
E
S
!
K
ü
l
ö
n
l
e
9
Gépjárművezető-képzés
gesen szép kertek terve- órákat, tollneműt. teljes ha• CSILLAG AUTOSISKOLA zése, kivitelezése! Toronyi gyatékot. Azonnali fizetés,
S z e g e d - S z ö - vidékre is díjtalan kiszállás!
Szeged, Londoni krt. 10.Díszfaiskola
06-30reg, Magyar u. 214., 6 2 - 0 6 - 6 2 - 2 1 6 - 3 2 4 ,
6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (30193678)
383-7116. (30295845)
405-812. Bármikor! (30295011)
• KOVÁCS Autósiskola.
• RÉGISÉGEK vétele, S z e Szeged, Bihari 29. 6 2 - 4 9 2 • KOPASZÖSZI BARACK
ged, József Attila sgt. 29.
682. OKÉV:
06-0122-03.
FACSEMETE, 2 éves eladó. 6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 1 0 - 1 7 óráig.
(30193673)
62/266-115
(Szeged). (30193573)

5

• MAGYAR vizsla sárga
kan vadászkutya
október
2 2 - é n elveszett. Nyomravezető jutalomban részesül.
Kiss, Makó, Teleki L. 5.

Egyéb
MANOMETER,

SZERELVÉNY, KARIMA,

1 0

(30598751)

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
B Ú T O R O K , FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért.
Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e g e d . (30193666)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, m i n denféle régiséget, tollnenWt
a legmagasabb áron v á s á rolok. Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 0 6 - 6 2 - 2 1 6 324, 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 . (30193314)

(30598702)

F0RRCSŐÍV, SZŰKÍTŐ.

• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, h í vásra díjtalanul házhoz m e gyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0 6 70/505-90-40, 62/247-269.
(30498587)

Prompt-Coop Kft.

8

Szeged Hét vezér u. 4.
Tel: 62/425-331; 62/488-979

Építőanyag
11

SZEGED BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

M É R E T R E V Á G V A IS !

0 620 1 •770
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• MATEMATIKA , fizika-,
analízisoktatás
középiskolásoknak,
főiskolásoknak,
0 6 - 2 0 - 3 6 4 - 1 8 - 0 5 . Szeged

• HULLAMPALA Br 250 Ft/
nm-töl, hullámlemez 990 FtI
nm-től, faanyag,
cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
OSB-lap, ajtó, ablak, tüzelőanyagok és egyéb építőanyag.
Rókusi
Tüzép
Szeged, Szatymazl u. 2. 62/

• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882,
06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)

FŰTÉS -

Pénz, értékpapír

Könyv

• H A S Z N A L T K O N Y V FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 3 2 2 . (30193641)

Nádix, Kárász u. 8.06-20/3214489

17

Szakképzés

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ O K J - s
szakképzés indul október
3 1 - é n Szegeden.
Épületbejárás, vizsgáztatás, részletfizetési kedvezmény. Tel.:

1 9

Régiségek

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567.
Szeged.
(30194516)

2 0

(30296505)

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.

• VÁGNI való csirke és k i tojt tyúk értékesítése szállítással, előjegyzés alapján,
november 4. és 12. között.
Érdeklődni: 2 0 - 4 3 4 - 4 3 - 2 8 as telefonszámon. (30498603)
12

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek Is,
ECDL:
06-30-2892-380.

16

1 8

06-62/544-179, 0 6 - 3 0 / 3 5 8 6664, Kovácsné (Ny sz.:
0 7 - 0 4 9 3 - 0 2 . ) (30295637)

Oktatást vállal

* VALUTAVALTAS •

Haszonállat

4 7 6 - 8 7 6 . (30295745)

VASAK 20-400^

• OSZLOPOS tuják, g ö m b tuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron.
Bolgár
Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (30194700)

(30295239)

(25292646)

3 0 . (30296384)

születésnapot.

(üzenetrögzítő

(30397435)

• TANDÍJMENTES, a l a p f o kú számítógép-kezelői t a n folyamok indulnak Szegeden. Tel.: 0 6 - 3 0 - 5 7 6 - 7 4 -

Emesének

Autó

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, blztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.

9 9 4 . (30295024)

Gratulálunk

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

k o n . (30498128)

munkatársakat keres

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

S A V A L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

TELEFONOS

13

H I R D E T É S «

Szolgáltatás

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(30193539)

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

• AKCIÓS új típusú REDŐN Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g • ANTIK BÚTOROK, FEST
függönyök, harmonikaajtók.
M É N Y E K , Ó R Á K , PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak, Égető
árnyékolástechnika.
könyvek vétele, teljes ha- 0 6 - 6 2 - 4 8 9 - 6 0 3 .
06-70gyatékok
felszámolása 3168-817. (25292653)
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
A » apróhirdetés«!«
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
tartalmáért
Körút Antikvárium és R é a kiadó nem vállal
giségkereskedés
62-315felelősséget!
322, 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . (30193662)

isasasMssn

SZANITER

www.megatherm.hu

JUNKERS

OVaillant

RADIANT

TE RMOM AX:

ABI ASI

ARISTÓN

GRUNDFOS

PÉNZÉÉRT A LEGTÖBBET KAPJA! Heti ajánlatunk:
Radinat RBA 100 E
356.900.

ion, á l l ó k a z á n 1 0 0 L b e é p í t e t t tárolóval

Junkers Hoközopont Z S 23KE
+ S T 120-1 E tároló +NR.429
+TR12 szobatermosztát

bizt.szer.csop.

T e r m o m a x Ö v C o l o r " N " 3vJ25
örlángos öntöttvas áilókazán

119.990.-

Hajdú 80L
CONTRACT 24 A
kombi, ion.,
kéményes

VUW240-3 FRO
falikazán kombi,
ion, kém

1 1 9 . 9 0 0 -

AKCIÓ!

29.990.

villanybojler

^HBHHHH

Beretta Idrabagno

RMA24E

EUROSGA
100 L gázbojler

falikazán 25 L
beépített tárolóval
246.900.-

29.990.-

m o d u l á c i ó s v í z m e l e g í t ő ' 1 1 l/p

Betatherm fürdőszobai
törülközó'szárító

15.834.- t o l

radiátorok

FÉG F 8.50

5 2 . 9 9 0 -

49.990.-

g á z k o n v e k t o r , PARAPETTEL.

Kazánokhoz Spiroterm ISZAPLEVÁLASZTÓ

B
1 É T E R M 9

T E K N i K
X

4 0 0

^ L 6 0 0
^ ^ O O

HRN5R¡Jgfloo

16.043

STARRADIÁTOROK
6.171.-

^

Ft-tól

é
^

\

¡

J

m

8.786.-

-

/

265.920.-

• s z

^

4 3 . 3 3 0 -

k f c p ^
S Z E G^ E^ D
, D O R O Z S M A I U T 33.

g

47.2*6.-

13.963.-

16.268.-

(BEJÁRAT

A BUDAPESTI

ÚTRÓL,

62/559-130

VOLT

AGROKER

TELEP)

F A X : 62/559-131

STAR a családok biztonságos radiátora!

Ezna

Dl

«
>
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KEDD, 2003. OKTÓBER 28.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged és
Csongrád megye Tel. 0 6

30 9457 377 06-62-533999. SZÁSZ PÉTER (2S292668)

• ELKÖLTÖZTÜNK! SZILÁNK" Új clmOnk: Szeged,
Puicz u. 46. (volt konzervgyár).
Teleion: 4 2 5 - 5 5 5 Ü V E G E ZÉS, KÉPKERETEZÉS!
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (30194298)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(30193779)

• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny. harmonikaajtö.
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében
62 401 3 1 8 62-555-796.
06-30-271-9697. (25292613)
• VENDÉGLÁTÓHELYEK
exkluzív hangosítása, iskolarádiók, 100 Voltos rendszerek Audiofil csöves és
télvezetös
technika NEN
audio. Telefon/fax: 62/348434. (30498256)

21

Tanfolyam

• FELVÉTELI e l ő k é s z í t ő
lanfolyamok indulnak C O REPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359. Szeged,
Attila
u.
17-19.

mum-m'imp

TOVAIZKtPZÓ KFT
CSONGRÁD RUGYII KÉFVISILITI

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

• WEBLAPKÉSZÍTÉS w e b graflka, webanimáció tanfolyamok a Merlin Stúdiónál!
Erd : 62/424-314. 30/9073654. 06-0220-02 (30498618)

Tanúsítási szám: 07-0041-02

Emelt szintű képzések
adókedvezménnyel!
A KIT ászi tanfolyamai:

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

Adótanácsadó I
3

mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel

OKJ 71 3437 01
A már elindított
egyéb képzéseink csatlakttzási
lehetőségeiről is érdeklődhet:

Csongrád Megyei
Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62/420+52.481-060

Választékunkat kibővítettük
munkaruházati és munkavédelmi termékekkel!
Biztonsági cégek, élelmiszer-, építő-, vasipar stb. területén
dolgozók részére kínálunk:
- egy- és kétrészes munkaruhákat
- férfi, női munkaköpenyeket, téli munkaruházatot
- munkavédelmi félcipőket, bakancsokat, kismamacipőket
- különböző munkavédelmi felszereléseket!

Ön bárhol dolgozik - nálunk megtalálja

munkaruháját!
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Termény, takarmány

CA

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

23

Tüzelőanyag

• AKAC tűzifa rendelhető
szállítással. 72/371-988, 30/
479-7435. Pécs. (30397514)
24'

Üzlethelyiség

"CO

E
•w>o>
CA
>0»

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

03

(30598682)

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
Szardínia 3 f a j t a (Pető)
Szegedi v a g d a l t h ú s
Nagymama lekvárja meggy
Mexikói m á r t á s (EKO)
Szilvabefőtt
Cseresznyebefőtt (Vitamór)
10% ecet
Káposztával töltött
almapaprika
680 g C s e m e g e d i n n y e
4250 g C s e m e g e u b o r k a
100-as Papír z s e b k e n d ő

125 g
130 g
210 g
360 g
700 g
690 g
11
1050 g

8 5 F t 608 Ft/kg

MEGHÍVÓ k u l d o t t v a l a s z t o g y u l e s r e
A Credit Suisse Life & Pensions Önkéntes és Mogónnyugdíjpénzlár |a továbbiakban: Pénztár)
Igazgatótanácsa (a továbbiakban: Igazgatótanács) tájékoztatja a tiszteit tagse
Pénztár 10. számú, Csongrád, Békés megye választókerületében (a továbbiakban: V<
a Pénztár Igazgatótanácsa az állandó lakóhellyel rendelkező önkéntes és mogán" Ián tagok részére küldöttválasztó gyűlést hív össze, ameiyte az alábbi helyen és
kerül sor
A Küldöttválasztó gyűlés helyszi ne: Credit Suisse Lile & Pensions Biztosító Rt. Területi l|j(,i/ylúkÁjüj
6722 Szeged. Gogol u.3.
A Küldöttválasztó gyűlés időpontja: 2003. november 12., 10 óra.

A Küldöttválasztó gyűlés
1. A választókerület önkéntes
nkéntes tés mogánnyugdijpénztán küldöttének valamint pólküldötteinek
visszahívása
2. A választókerület önkéntes és magánnyugdíjpénztári küldöttének valamint pólküldötteinek
megválasztása.

Kérjük az adott választókerületben állandó lakóhellyel rendelkező ti:
a Küldöttválasztó gyűlésre személyazonosságuk igazolására alkalmas
igazolvány vagy útlevél, tagi azonosítószám, önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén
adóazonosító, magánnyugdíjpénztári tagság eseten lAJ azonosító} hozzanak magukkal.
A megjelenteknek ezen szavazati jogot igazoló okmányokat és a meghatalmazásokat
ellenőrzés céljóból a küldöttválasztó gyűlést megelőző egy órában, a regisztráció időtartama
alatt, a helyszínen kell bemutatniuk a Pénztár Igazgatótanácsa által kijelölt képviselőnek.
Az okirat ezen időpontot követően történő bemutatása esetén a szavazati jog a küloöttválasztó
gyűlésén ervenyesen nem gyakorolható.
Tisztelettel:

1 2 9 F t 358 Ft/kg
1 3 9 F t 199 Ft/kg
2 3 5 F t 341 Ft/kg

8 9 Ft
3 7 5 F t 357 Ft/kg
1 4 9 F t 219 Ft/kg
5 5 0 F t 138 Ft/kg

79 Ft

Lakossági törzsvásárlói kártyára

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy a szeretett férj, Édesapa, nagyapa, rokon, jó barát,
jó szomszéd, a szegedi hangszergyár volt kiváló dolgozója,
ID. FOGAS GÉZA,
aki boldog házasságának 50. évét október 18án, a dorozsmai nagytemplomban szentmise keretében, rokonok, barátok jelenlétében ünnepelte meg, váratlan hirtelenséggel, október 21-én,
születésének 84. évében, agytrombózis következtében szíve örökre megszűnt dobogni.
„Nem volt időm búcsúzni senlcitöl, így búcsúzom mindenltitől, Isten veletek."
Szeretett halottunk temetése október 30-án, 14 órakor lesz a szegedi Belvárosi temető ravatalozójából, majd onnan kísérjük nyugvóhelyére a családi kriptába.
Gyászoló felesége Bakos Gizi, gyermekei és unokái
Ó, adj Uram örök nyugodalmat Neki!

Î

Megrendülten tudatjuk, hogy drága
Édesanyánk, nagymamánk és dédikénk,
ÖZV KOROM M1HÁLYNÉ
LANTOS ERZSÉBET,
a Pannónia Szőrme nyugdíjasa életének 79.
évében váratlanul itthagyott bennünket.
Utolsó útjára kisérjük október 31-én, 14
órakor a Dugonics temetőben.
Gyászoló Karácsonyi és Berg család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
EGYED FERENC
október 23-án, 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 29én, 13 órakor lesz a Szóregi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MIGH SÁNDORNÉ
ILLÉS NÉMETH
MÁRIA
drága szíve 84 éves korában megszűnt dobogni. Temetesc október
30-án, 10 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben. Előtte gyászmise.
Gyászoló c

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama,
dédmama,
ÖZV. KŐVÁRI JÓZSEFNÉ
UNGI ERZSÉBET
(volt MÓRA JÁNOSNÉ)
89 éves korában elhunyt. Temetése október 30-án, 11 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászmise 9.30 órakor.
UKWVHM«
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapánk,
KRAIKÓ JÓZSEF
52 éves korában, rövid betegség
után elhunyt. Temetése október
30-án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben. Gyászoló gyermeket

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. TEMESVÁRI
MIHÁLYNÉ
VARGA ROZÁLIA,
ásotthalmi lakos életének 85. évében elhunyt. Temetése 2003. október 29-én, 10 órakor lesz az
Ásotthalmi temetőben. Előtte
gyászmise 9 órakor.
0,1059866«
Gyászoló család
Tudatjuk azokkal, akik tisztelték
és szerették, hogy szeretett férjem
és Édesapánk,
BUCSAI RAJMOND
(főpincér)
méltósággal viselt betegségben, 86
éves korában elhunyt. Temetése
október 31-én, 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

°

Csak 5 0 napja van, h o g y
akár 5 0 % k e d v e z m é n y t
kapjon!

QO/
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A Casabella Bútoráruház felújítás miatt az olasz
bútorválaszték legjavát kínálja az ön számára
a legkedvezőbb áron!

Törzzvásárlói
kártya az
üzletben

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
UNGINÉ
FEHÉR ERZSÉBET
71 éves korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 30-án, 15 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló lánya és unokái

Casabella K f t .
6724 Szeged, Szatymazi u. 2/B.
Tel.: 62/490-790, fax: 62/490-709

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. DUDÁS IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
03049809.1
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SZALMA ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
010498441
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szerettünket,
SERES ÁRPÁDNÉ
KISS ERZSÉBETET
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
m u m

MEGEMLEKEZES
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, hogy
fiatalon tört ketté életed. Urna csendje ad
neked nyugalmat, szívem bánata örökre megmarad."
Fájdalommal emlékezem
PAZSICZKI ÁGNES
halálának 4. évfordulójára.
Édesanyja
„Elmentél közülünk, el sem búcsúztál, hiányod,
amíg élünk, mindig nagyon fáj."
Fájó szívvel emlékezünk
MATYASOVSZKI JÁNOSNÉ
FÁTYOL ARANKA TÜNDIKÉ
halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja, szülei, testvérei

CASABELLA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖZV csúcs

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

«

Nappaliját, hálószobáját, étkezőjét, otthonát,
munkahelyét most alakítsa, színesítse!
Ne késlekedjen dönteni! Használja ki a lehetőséget,
amit csak Önnek, csak október 15.—december 4-ig
kínál a Casabella, csak Szegeden!
Készletről 10—50% engedmény,
megrendelésre 10% kedvezmény!

Tel.: 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H.-P.: 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g .

„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél. Most bánatot
rám hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed."
Fájó szívvel tudatom, hogy drága
Édesanyám,
ÖZV. SZABÓ SÁNDORNÉ
RÁDI KATALIN
72 éves korában, rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése október 29-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
o.io4vh624
Gyászoló leánya

Ss

a Credit Suisse Lile & Pensions Önkéntes és Mogónnyugdíjpénzlár Igazgatótanácsa

9 9 F t 782 Ft/kg
1 1 5 F t 548 Ft/kg

1/1 k g K r i s t á l y c u k o r 1 6 9 F t (további k e d v e z m é n y nélkül!)

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

CREDIT LIFE&
SUISSE PENSION

Amennyiben a Küldöttválaszló gyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, úgy 2003. november
12-én 10 ára 30 perckor megismétlésre kerül a lenti helyszínen, változatlan napirenddel.

(30194118)

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

VACZI EGYEN- ES MUNKARUHAZAT
Szeged, Lechner tér 8.

CQ

•+*

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszJwntáruháznak!

EGYENRUHAZAT ES
MUNKARUHÁZAT EGY HELYEN!
Október 28-án Szegeden
újra nyit az egyenruházati
bolt!

• KÖNNYŰ- és nehézgépkezelő, nyomástartóedénygépész, ipari g á z - és olajtüzelő berendezést kezelő,
középfokú raktárgazdálkodó, kazángépész tanfolyamot indit 2003. október, n o vember hónapban a CélOkt Bt Jelentkezés személyesen: Szeged, Dr. Boros
József u. 4/B. Bővebb felvilágosítás telefonon: 62-540128. vagy 30-911-79-55ös telefonon. Munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek.
Eng.sz.: 0 6 0069-02. (30397274)

O K J 54 3436 04

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: www.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805.9-16 óráig.
Akkrcditáeiós lajstromszám:
(KIK).
OKÉV nyilvántartási szám:
07-0065-02.

Pénzügyi
és számviteli
szakellenőr
Uniós ismeretekkel
mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel

Munkanélküliek képzési
támogatási igényelhetnek.
RÉSZLETFIZETÉS
ÉS ADÓKEDVEZMÉNY!

(30498649)

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS nehéz tárgyak szállilása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat. rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 30-6304690. (Szeged) (30193904)

MÉ<; KBBEN
AZ ÉVBEN
INDULÓ
TANFOLYAMAINK

SÁNDORNÉ
SZEGFŰ ERZSÉBET,
Hódmezővásárhely, Andrássy út
4. szám alatti lakos 83 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése október 29-én,
13 órakor lesz a vásárhelyi Kincses
temetőben.
Gyászoló gondviselői
„Elmentél közülünk, el sem búcsúztál, hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj."
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
PRIBÉLI PÁL,
Hódmezővásárhely, Eszperantó u.
3. szám alatti lakos életének 59.
évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 30-án, fél
11 órakor lesz a Jászladányi temetőben.
Gyászoló élettársa, fia, húga

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága jó fiam,
KOVÁCS JÁNOS
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely - megtört
szívű édesanyja, férje Imre, fia
010598691
Zoltán, lánya Dianka
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BARTUCZJÓZSEF
végső búcsúztatásán megjelentek,
részvétüket, együttérzésüket bármilyen formában kinyilvánították.
. Gyászoló felesége
0.W598666
és gyermekei

MAK0

GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
VITÉZ
SZIGETHY FERENC,
apátfalvi lakos rövid, súlyos betegség után, 78 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése október 29-én, 10 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.
03059871 Í
Gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!
Gyásxkőxlemenyeket a megjelenés
előtti munkanapon 9 áráig tudunk
elfogadni. Gyászkőzlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

„Nem hal meg, kit eltemetnek,
csak az, kit elfelednek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, rokon,
ID. VARGA ISTVÁN,
apátfalvi lakos 75 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése október 29-én, 13 órakor lesz az
Apátfalvi temetőben.
,16,49877,
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KARDOS ISTVÁN,
apátfalvi lakos 64 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 28-án, 14 órakor lesz az
Apátfalvi temetőben.
030598728
Gyászoló család

•
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PONT
O
SZÍNHÁZ
SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Szellemjárta mese.
Papírsárkány-bcrlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Kegyetlen bánásmód. Színes
m. b. amerikai íilm.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed
9 óra: Olasz nyelv kezdőknek.
Színes dán film; este fél 7 óra: A
nyugodt város. Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra: Az élet szép. Színes
olasz film; este negyed 7 óra:
Vagabond. Színes magyar film; este
fél 9 óra: /ött egy busz. Színes
magyar film
GRAND CAFÉ
Du. 5 és este 9 óra: Felhő a
Gangesz felett. Színes magyar film;
este 7 óra: A színésznő és a halál.
Színes magyar film.
PLAZA CINEMA CITY
Bükkös fiúk: 17.15 óra. A Karibtenger kalózai: 14.15, 19.30 óra.
Amerikai Pite 3: 14.15, 16.15,
18.15, 20.30 óra. Kill Bili: 13.15,
14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 19, 20
óta. Segítség, hal lettem: 14.30,
16.15 óra. Birkanyírás: 18.30,
20.30 óra. Pokolba a szerelemmel:
15.45, 20.15 óra. A szövetség:
13.30, 18 óra. Kegyeden
bánásmód: 14, 16, 18, 20.15 óra.
Bad Boys 2: 13.45, 16.30, 19.15
óra.
Mindenóó: 15.15, 20.15 óra. Olasz
meló: 13, 17.30 óra.
VÁSÁRHELY
Du háromnegyed 6 és este 8 óra: A
Karib-tenger kalózai. Színes
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Merülés a félelembe.
Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Szindbád - A hét

tenger legendája. Színes, m. b.
animációs film,- este 8 óra: Tomb
Raider 2-Az élet bölcsője. Színes,
m. b. amerikai-német-japán-angol
akciófilm.
KÖZÉLET
SZEGED
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) este 6 órakon
Retrospettiva del cinema italiano
(Visszatekintés az olasz
filmművészetre) - 1 ptomessi sposi
(1941).
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Royal Szállóban este 6 órakor:
Szeged, a királyi város - történeti
visszatekintés a város régmúltjára.
Vendég: Petrovics István, az SZTE
BTK Magyar Középkor-történeü
Tanszékének adjunktusa.
Házigazda: Szabó László
történelemtanár.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-tól 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-tól 19 óráig várja látogatóit.
KONCERT
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) du. 4
órától:
Hang-csend-játék Időországban zenés fültörővel egybekötött
hangverseny gyermekeknek és
felnőtteknek... Európa zenéje különkiadás - 170 éve született
Johannes Brahms.
Közreműködnek: Siklósi Nóra,
Tornyai Péter hegedű, Varjasi
Gyula ének, Kiss Ernő, Várnagy
Lajosné zongora.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
este 7 órakor:
Fiatalon érkeztem erre az öreg
világra (Satie). Duna Tamás önálló
estje. Zongorán közreműködik:
Elek Szilvia.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Dél-magyarországi MEH Rt.
épületében (Bocskai u. 8B.)
megnyílt:
a Szempontok című kiállítás.
Kiállítók: Árki Tibor, Kerekes
Angelika, Kovács Réka, Nagy
Dénes, Szeder Rita, Szigeti Bálint,
Varga Virág. Megtekinthető:

Pá lyáza ti felh ivás !
AZ MTA SZEGEDI T E R Ü L E T I BIZOTTSÁG TITKARSAGA
PÁLYÁZATOT H I R D E T

gazdasági

vezetői

munkakör betöltésére.

Feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai
végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés,
vagy ezzel egyenértékű pénzügyi, számviteli képesítés.

november 14-éig hétköznapokon 9töl 17 óráig.
A Gulácsy Galáriában (Kárász u.
17.) megnyílt:
Vén Zoltán grafikusművész
kiállítása. Megtekinthető:
november 4-éig, hétfőtől péntekig
10-töl 18 óráig, szombaton 10-tól
13 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) megnyílt:
az írók fürdőruhában című
fotókiállítás. Megtekinthető:
november 2-ig, hétfőn szünnap.
A Juhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
megnyílt:
Popovics Lőrinc szobrász kiállítása.
Megtekinthető: október 31-éig.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) megnyílt:
Kis Krisztián Bálint Szín-élmény
című kiállítása. Megtekinthető:
október 29-éig, hétköznap 8-tól 20
óráig.
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyílt:
Nánay SzilamérfestőÚjabb képek
című kiálk'tása. Megtekinthető: október
31-éig hétköznap 9-től Dóráig
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt:
múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-tól 18
óráig, hétfőn szünnap.
A várban (Stefánia) megnyílt:
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén címmel, régészeti
leletek a madarasi szarmata
temetóból (Bács-Kiskun megye)
címmel a kiállítás. Megtekinthető
november 2-áig, naponta 10-től 17
óráig, hétfőn szünnap.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-től du. 6 óráig.
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

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

Érdeklődni lehet: 6 2 / 5 5 3 - 9 1 l - e s telefonon.

^ i n v i t e l
Az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Pannon Rt.
által bejelentett díjváltozásra figyelemmel, az Invitel távközlési szolgáltatási körzeteiből
vezetékes vonalról a Pannon Rt. hálózatába irányuló hívások díja az egyetemes normál és
kedvezményes, valamint kereskedelmi díjcsomagok előfizetői számára és a nyilvános
állomásokból történő hívások esetén 2003. november l-jétől az alábbiak szerint csökken:
Díjcsomag

neve

Alaphang
Nyaraló vonal
Korlátlan
Korlátlan akciós I.
Korlátlan akciós II.
Mini
Lebeszélhető 3000
Lebeszélhető 4000
Lebeszélhető 4000+
Koncert Szóló
Koncert Duó
Koncert Trió
Koncert Trió Plusz
Virtuóz
Virtuóz Plusz
Napraforgó
Diák
Lebeszélhető kártya
Nyilvános állomás

Nappali

Pannon (06—20) hívás díja (Ft/perc)
Kedvezményes
időszak
időszak

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
153,75
152,50
165,00
152,50
95,00
95,00
92,50
92,50
92,50
92,50
100,00
102,50
165,00
145,45
Munkanapokon
07.00-18.00 óra között

63,94
63,94
63,94
63,94
63,94
95,00
87,50
81,25
81,25
66,25
65,00
63,75
63,75
63,75
63,75
63,94
72,50
81,25
93,02
Munkanapokon 18.00-07.00 óra
között, pihenő- és munkaszüneti
napokon 00.00-24.00 óra között

A díjak az áfát tartalmazzák! Egyéb hívásirányokba a hívások díja változatlan.
További információért keresse munkatársainkat ügyfélszolgálati irodánkban vagy a 184-es telefonszámon!
Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a fenti új hívásdíjak érvényessége azon időtartamra vonatkozik,
amíg a Pannon Rt. a csökkentett végződtetési díjait alkalmazza.

535 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik! 10.05 Kató néni kabaréja (ism.) (16) 11.00 Maohi utazás
Francia ismeretterjesztő film (16|
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Savannah Amerikai tévéfilmsorozat,
17. „My Fair Lady " k 116) 14.00 Sipski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi
magazin 14.25 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin
14.55 Szórakoztató percek Csal a feleségem (ism.) 15.05 Hajlék 15.35
Párhuzamos életrajzok Tihanyi Péter
beszélgetései. Ambrus Attila-Egri Attila (ism.) 16.25 Mozi zongorára mikrokozmosz A vonat 1630 Egek
ékessége Októberi Máriák (ism.) 16.50
Maradj velünk! Találkozás Jézussal
17.00 Katolikus krónika 17.25 Felvidéki történelmi városok Ismeretterjesztő filmsorozat, V/2. Rimaszombat (ism.) 18.00 Híradó. Gazdasági
híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.25 Uniós pályázati kalauz
1835 Kachorra - az ártatlan szökevény Aigentin tévéfilmsorozat, 32.
19.30 Híradó este 19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés 20.05 Önök kérték
Kívánságműsor 21.05 Miss Universe
Hungary 2004 Elődöntő, Kaposvár
22.00 Kedd este Benne: Híradó 2235
Bestseller - A világ nyitott könyv Lévai Balázs világirodalmi beszélgetései
23.05 Panoráma Szaniszló Ferenccel
116) 23.40 A hullaégetó Csehszlovák
filmszatíra [18)

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon!
630 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
Laza© 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra
nyereményekkel 9.25 Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 37.10.25
Teleshop 1130 Bébilesen |12] 12.05
Kastélyszálló Osztrák családi filmsorozat, 7. Még egyszer élni 112] 13.05
Dilibogyók - Táborparádé Amerikai
vígjáték 14.55 Kapcsoltam 15.25
Charlie - Majom a családban Német
családi kalandfilmsorozat, 51. A potyautas 1630 Jakupcsek Közéleti talkshow|12] 17.30 Betty, a csúnya lány
2. - Ecomoda Kolumbiai filmsorozat,
177. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
1930 Hárman jrárfoan
20.00 A Nagy O - The Bachelor
21.30 Gyilkos ösztön
Amerikai akciófilm (16]
Közben: kenósorsolás
23.15 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat 112]
23.35 ]ó estét, Magyarország!
0.20 Propaganda
0.50 Egy tél az Isten háta
mögött
2.55 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.)
3.35 Vers éjfél után
K L U B
6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna
9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat,
31. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám
show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05 Fókusz-port ré (ism.) [12| 13.35 Játékzóna Játék
14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna
14.50 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.15 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 17. A gpnosz jele 16.15 Testpeicek Fitnesz Norbival 16.20 Balázs
- A szembesítöshow [12| 17.25 Mónika - A kibeszélőshow |12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin |12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat, 3.
Lázadás(12]
21.55 Galaktikus támadás 2.
Amerikai akciófilm (12)
23.55 XXI. század [12]
0.25 Találkozások - este
Sztármagazin |12|
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub
0.55 Művészbejáró:
A hely, ahol minden
változik
Amerikai dokumentumfilm
1.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) (12)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20
Hungarorama - Kitekintő 830 Mesélő cégtáblák 9.00 Headway a Duna
TV-ben 930 Szádelő, Torna vára 9.40

Mozidélelótt Holt vidék Magyar játékfilm 11.05 50 éves a temesvári Csiky Geigely Színház 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés
12.10 Gazdakör 12.25 Az úton végig
kell menni 12.45 Euroszkóp 13.15
Heuréka! Megtaláltam! 13.50 Navigátor 14.30 Mcditerráncum 15.30
Magyar fotográfusok 15.45 A Kormos Egyetem 16.25 Az én Európám
16.30 Régiók - Pozsony 16.55 Öt
perc zene 17.00 Kalendárium 17.50
Helyesen! 18.00 Híradó, kulturális
hírek, sport 1830 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
19.50 Száz lépés Olasz játékfilm
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Mozgókép
23.15 Kötő-jel
0.10 A tűzoltók kórusa
0.40 A határon túl
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 130 50 éves a temesvári Csiky Gergely Színház 2.10
Mozgókép 2.40 A kémfőnök becsülete Magyar dokumentumfilm 3.40 Caligula Magyar játékfilm 430 Szín-játék 16 év! 4.50 Mese 5.00 Híradó,
sport

5 3 5 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó
5.50-9.00
Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament
ülésétől 16.00 Napnyugta 1835 Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese Pufi kalandjai.
Belga-francia
rajzfilmsorozat.
A három kis munki.
Benedek Elek meséi.
Magyar mesefilmsomzat.
Mátyás király és az öreg
szántóvető
20.05 Híradó este
2030 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin
határon innen és túl
22.05 Képtelen képrablás
Amerikaifilmvígjáték116)
2335 Záróra
0.40 Megveszem ezt a nót Mexikói tévéfilmsorozat, 11-12. 1.30 Ablak
praktikus 1.55 Itónpráma Szaniszló Ferenccel 116] 2.25 Úton Európa-magazin 2.55 Hajlék 3.25 Voltam király
Beótiában Részletek híres francia operettekből 4.20-5.30 Telesport Olimpiai magazin

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

ö

VÁROSI TF1FV17FO
UFGID
(a Telin tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Verseny 22.00 Szeged
hírek (ism.)

6.00 Képújság 7.00 Műsorajánló
(hétfői adás ismétlése) 7.03 Reklám 7.05 Híradó (ism.) 7.15 Mi
csak kérdezünk 7.19 Mesesarok Tükrös Kata 7.22 Kincseink sorozattól - Lugor 7.30 Határ. A Makó
Tv mezőgazdasági műsora 8.00
Híradó (ism.), Mi csak kérdezünk
(ism.), Mesesarok (ism.) 8.15 Negyedik Dimenzió (ism.) 9.15 Prímatorna - edzés haladóknak 9.30 Erdészcsillag - erdészeti magazin
10.00 Prímatorna 10.30 Ottó Mobil - autósmagazin 11.00 Kimba, a
fehér oroszlán. Rajzfilmsorozat
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00
Képújság 16.00 Egészség-környezet hírek 16.30 Ottó Mobil - autósmagazin 17.00 Dokumentum műhely: Sufni-tuning 17.30 Nyitott
Világ: híres magyar orvosok Schoepf-Mérei Ágoston 18.00 Műsorajánló 18.03 Reklám 18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17
Reklám 18.19 Mesesarok 18.22
Kalendárium 18.30 Fókusz 19.00
Híradó (ism.), Mi csak kérdezünk
(ism.), Mesesarok (ism.) 19.15
Diagnózis 20.15 Nyári emlékeink:
25 éves a Szentesi Drámatagozat
20.30 Híres magyar orvosok -

Schoepf-Mérci Ágoston 21.00 Okavango - a vadon szíve, 5.rósz.Amerikai családi filmsorozat 22.00 Ben
ce-show 22.30 Nyári emlékeink:
25 éves a Szentesi Drámatagozat
23.00 Képújság

• t v
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16.00 Zene-Doboz (ism.) 17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 17.45 Nap
kcrdcse 18.00 Vásárhelyi magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése
20.20 Egyszemélyes hadsereg. Amerikai film 22.30 Híradó 22.45 Nap
kérdése 23.00 Ranschburg Jenő előadása 0.00 Képújság

Ifi
Alföldi Hírmondó 5.302230-ig 93, ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggdi párbeszéd 7 3 0 Dél-alföldi 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 á£.Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Eusztráda 21.00 Kis Kata

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianivGenschcr 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter Tel.: 06
30 30 30 244 és 44 22-44
20.00 Euro-express Dénes Tamással 22.00 Sztársáv
Várkonyi Attilával
Rátfiil.97.6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: a
Rádió 7 helyismereti köre Téma: Törvényhatósági jog
130 éves. Vendégek: dr Dömötör János művészettörténész, nyugalmazott múzeumigazgató és Herczeg Mihály
helytörténész 12.00 Hlröszszefoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 16.00 Női
magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
RTL KLUB
21.55 Galaktikus
t á m a d á s 2.
amerikai
akciófilm

Fsz.: Patrick Muldoon, Janc
Sibbett
Zane Zamindky rejtélyes halála után öt ember, köztük Zane
testvére, Jack és egyfiatalriporternö, Bridget különös csomagot
kap. Bizonyítékok vannak benne arra vonatkozóan, hogy az
idegenek megkezdték a Föld
gyarmatosítását. Megpróbálják
megállítani az idegeneket. Nem
számíthatnak senkire.
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Az ifjúságiak közül öten már a dunavarsányi edzőtáborban készülnek

Hallerék lelki nyugalma

KOSARLABDA
A BSE ellen aratott 74-62-es
győzelemnek köszönhetően a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata az
ötödik helyen áll a tabellán

EVEZES
Az olimpiai kvalifikáció éve
után már edzőtáborokban készülnek a legjobb felnőtt és
utánpótlás evezősök 2004-re.
Az idő sürget, májustól feszített
program vár a sportolókra.
Fontos év volt 2003 az evezősök számára is. Az olimpiai
kvalifikáció miatt a figyelem elsősorban az erre legnagyobb
eséllyel pályázó duóra, a szegedi Haller Ákosra és váci társára,
Pető Tiborra irányult. Sérülések, betegségek, problémák mindezek a hátráltató tényezők
éppen ebben az időszakban jöttek elő, ám végül összejött a
kvóta.
- Hallerék elérték, ami elvárható, de még így is nagy feladat
volt - értékelte a kétszeres világelső kétpárevezős teljesítményét Dani Zsolt, a DémászSzegedi VE vezetőedzője. Még a milánói vb versenynapjain is akadtak gondok. A'kvóta megszerzése, a vb hetedik
helye óriási lelki nyugalmat
adhat az egységnek. Ugyanez
n e m sikerült a négypárnak,
amelyben a szegedi Kónya Gábor is helyet kapott. A szakvezetés ezzel le is tett arról, hogy
ezt a formációt erőltesse, hiszen n e m sikerült maradandót
n y ú j t a n i u k . Kónya és klubtársa, Lobozár Antal most Hallcrékkal készül, á m mindketten
az egypárra helyezik a hangsúlyt. A pótkvalifikáció júniusban Luzernben lesz, a világkupát megelőző napokban.
Ez volt tehát az olimpiára aspiráló egységek értékelése. Az
utóbbi években megszokhattuk,

Ötödik a Szeviép

MUNKATÁRSUNKTÓL

Haller már az Athénba vezető utat m u t a t j a .
hogy - kis túlzással talán, de jogosan - szegediek lepik el az evezős válogatottat. Nos, ezúttal
Haller és Kónya mellett további
két sportoló, Kónya Aliz és Kitka
Gergely is indulhatott a vb nem
ötkarikás számában.
- Kitka valószínű versenypartnert vált, és Labancz
Attilával
próbálkozik majd a kormányos
nélküli kettesben. Már elkezdték
a közös tréninget, egyelőre még
külön hajóban. Kónya Aliznak a
negyedik hellyel jól zárult a korosztályos, U23-as vb. Neki a felnőtteknél a könnyűsúlyú dublőban mutatkozhat esély arra,
hogy kivívja a kvótát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy még
bőven 23 év alatt van, tehát neki
a saját korcsoportjában van elsősorban tennivalója. Az biztos,

'Ajánlaéjnk a 2004. január 31-ig megnyitott pénzforgalmi
bankszámlák számlavezetési díjára vonatkozik azon ügyfelek
esetén, akik részére szabad felhasználású jelzáloghitelt folyásiunk

hogy itthon kiemelkedik a mezőnyből - mondott véleményt a
további két tanítványáról Dani.
A tréner természetesen szót ejtett az utánpótlásról is. A miniktől kezdve egészen a felnőttekig a
Démász az országos bajnokságokon összesen tizenhét aranyérmet szerzett. A termésből bőven
kivették részüket az ifjúságiak.
- Ez a csoport szinte mindent
megnyert, és a tagjai most a Héraklész-program keretében a dunavarsányi edzőtáborban edzhetnek. Öten válogatott kerettagok:
Sobják Dániel, lankó László, Borbás Bulcsú, Tari János és Kecskés
István. A jövő évi csapat kialakítása már most elkezdődött, tehát
időben, és ami fontos, céltudatosan. Talán komolyabb feltételek
közepette dolgoznak, mint a fel-

Fotó: Karnok Csaba

nőttek - vázolta a fiatalok körülményeit Dani. Az utánpótlásban
Sobják Ferenc, Szierer fános és
Bélai Ágnes segít a trénernek.
M á j u s elején a szegedi nemzetközi viadallal indul be igazán a versenyidény. Addig
azonban még két meleg vízi
edzőtábor (január végén és
március végén), valamint egy
ausztriai sífutótábor szerepel a
program. Halleréknak három
fontos eseményük lesz, mindhárom a Világkupa egy-egy állomása, amelyből az utolsó
már a főpróbát jelenti az olimpiára. A dunavarsányi komplexumban jelenleg ötvenhatan
tréningeznek, vegyesen a felnőtt és az utánpótlás-válogatott tagjai.
MÁDI JÓZSEF

Előbb a Marburg, majd a BSE
gárdája is fejet is hajtott a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női
kosárlabdacsapata előtt. A Tisza-parti együttes a fővárosiak ellen 74-ó2-re diadalmaskodott, s
megszerezte első győzelmét az
első osztályú bajnokságban.
Újhelyi Gábor vezetőedző vasárnap pihenőt adott a játékosainak, tegnap azonban már két tréninget vezényelt. Sokáig nem
ünnepelhetnek a szeviépesek, hiszen szerdán útra kelnek Sibenikbe. A szegedi gárda csütörtök
este második meccsét játssza a
FIBA Európa-kupában. A horvát
gárda az első körben 88-75-re kikapott idegenben, a Kassa ottho-

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Szolnok
2. Orsi Sopron
3. Pécs
4. Diósgyőr
5. Szeviép
6. BEAC
7. BSE
8. ZTE
9. Szekszárd
10. Foton-Sopron

2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
2
2
2
2

155- 891,000
178- 113 1,000
178- 113 1,000
150- 119 1,000
135- 133 0,750
112- 131 0,750
116-140 0,500
104- 161 0,500
104- 161 0,500
0 - 40 0,000

Ronaldo filmezik
RIO DE JANEIRO (MTI)
A hazájában rendkívül népszerű
futballcsillag, Ronaldo szerepet
kap egy brazil mozifilmben.
A spanyol Real Madrid 26

éves világbajnok csatára az „Un
show de verano" (Nyári show)
című alkotás forgatása során lép
kamera elé novemberben, az
Uruguay elleni világbajnoki selejtező előtt.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 43. fogadási hét nyereményei a következők:
13 plusz egy találatos szelvény
23 darab volt, nyereményük
egyenként 343 ezer 77 forint. A

wï" P
VELÜNK KÖNNYEBB

vtvfw.raitreison.hu
Hívja a 0640484848-as telefonszámon

nában. Jó hír a Tisza-parti együttes háza tájáról, hogy minden játékos egészséges, Újhelyi mester
teljes kerettel tud gyakorolni.
A megszűnt Soproni Postást
felváltó Röhnisch-Foton Sopron
a valós eredményektől függetlenül hetek óta 0-20-as mérkőzéseket játszik a női kosárlabda-bajnokság élvonalában. A nehéz anyagi helyzetben lévő klubot a női alszövetség értesítette
arról a határozatról, mely szerint
amíg késik a játékosok járandóságainak
kifizetése,
addig
20-0-ás összesítéssel az ellenfélnek ítéli oda a mérkőzéseket. A
határozat eddig két találkozót
érintett.

13-asok 52 ezer 45, a 12 találatosok 1917, a 1 l-esek 248, míg a
10 találatos szelvények egyenként 98 forintot érnek.
Góltotó: 6 és 5 találatos szelvény nem volt. A 4 találatos szelvények nyereménye 3 ezer 671
forint.

Ra iffeisen
I

BANK

SZOMBAT,
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Óv az FC Szeged

Küzdőképességből

séget ad ugyan az általános és középiskolásoknak tanintézményLABDARUGAS
váltáskor a klubcserére, csakhogy Boér 1982-ben született.
A labdarúgó NB I/B 11. for-" Ezt az eljárást egész egyszerűen
dulójában az FC Szeged csapata nem tudjuk elfogadni, az átiga2-O-ás vereséget szenvedett a zolási időszak már régen, 2003.
Dabas otthonában. Ezzel azon- július 20-án lejárt.
A sportvezető elmondta, terban nem lett vége a találkozónak, ugyanis a kek-fehér-fe- mészetesen biztosak az igazukketék tegnap megóvták a mér- ban, de nem elsősorban az esetleges újabb három pont miatt óvkőzést.
nak, hanem azért, mert tiszta vi- Boér Gábor - az ellenfél táma- szonyokat akarnak a magyar labdója - jogosulatlan szerepelteté- darúgásban.
- Akkor is elküldtük volna az
se miatt döntöttünk az óvás mellett - közölte Kovács Gábor, az óvásunkat a Magyar Labdarúgó
FC Szeged ügyvezetője. - A lab- Ligának, ha az ominózus meccset
darúgó a bajnokságot még az Új- megnyerjük - folytatta Kovács. pest profi játékosaként kezdte, Ez elvi kérdés, minden egyes
ahol 2005. június 30-áig szóló klubnak, annak vezetőjének tuszerződéssel rendelkezett. Ezt domásul kell venni, csak akkor
aztán felbontották és 2003. ok- indulhat el a magyar futball erköltóber 1-től amatőr státusú kont- csi tisztulása, ha megszűnnek az
raktust kötött az FC Dabassal. úgynevezett kiskapuk.
SZ.L.
Az átigazolási szabályzat lehető-

jelesre vizsgázott

a Szeged Beton VE

Meghatódott a tréner

Szerdán 13 órától MK-nyolcaddöntő

Szentesen a Honvéd
Holnap 13 órától a labdarúgó
Magyar Kupában állva maradt
egyetlen Csongrád megyei csapat, a Szentes a 8 közé jutásért
az NB I/B-s Honvédot fogadja.
N e m is olyan régen már járt a régióban a Budapest Honvéd, mégpedig az FC Szeged vendégeként
bajnoki mérkőzésen a Felső Tisza-parti stadionban. Holnap 13
órától újra Csongrád megye vendége lesz az NB I/B éllovasa,
amely a Magyar Kupában a nyolc
közé jutásáért a Szenteshez látogat. A két csapat a tavalyi sorozatban már találkozott egymással a
Kurca-parti városban, és az akkor
még első osztályú fővárosiak
megszenvedtek a továbbjutásért,
hiszen csak 3-2-re győztek.
- Mindkét csapat egy osztályt
váltott: mi felfelé, míg a Honvéd
lefelé lépett. Az viszont majd csak

a meccsen derül ki, hogy játékban
mennyire közelítettünk egymáshoz. Nem láttam őket még focizni, de az biztos, és ez lehet a sikerük titka, hogy nagyon egységes
gárda. Nem jött jókor Putnokon a
vereség, ráadásul a hazaiak ott
rúgtak bennünket, ahol tudtak.
Kellert le kellett cserélni, és Kerepeczky is kapott egy kellemetlen
csomagot. Reálisan nézve a Honvéd az esélyes, de fegyelmezett,
lelkes produkcióval akár meglepetést is okozhatunk az NB I/B éllovasa ellen - nyilatkozta a Szentes
trénere, Bozólá Zoltán.
A további párosítás, szerda,
12.30: Szentlőrinc-Sopron, 13:
Tuzsér-BKV Előre, Bodajk-Pécs,
Cegléd-Vasas, 18.30: MTK-FTC.
A korábbi meccseken:
Karcag-ZTE 1-5, Győri DAC-Videoton2-4.
M. J.

Kétszer is győzött
a Károlyi DSE
LABDARÚGÓ MEGYEI III. 0.
A tizedik fordulót rendezték meg
a labdarúgó megyei III. osztályban. Az A csoportban hajtós
meccsen győzött a Csengele
Pusztamérgesen, a Károlyi DSE
pedig Z s o m b ó n . A két győztes

csütörtökön elhalasztott mérkőzést pótolt, s a színvonalas összecsapást az egyetemisták nyerték
meg. A B csoportban a listavezető Szentesi Kinizsi már harmadik döntetlenjét játszotta.
Eredmények:
A csoport: Opusztaszer-Mikroton Baktó SC 2 - 0 (2-0), gólszerzők: Godó, Kovács Zs.
Zsombó-Károlyi DSE 0 - 1 (0-0),
gsz: Kakuszi. Ruzsa-Öttömös
3 - 1 (2-1), gsz: Váczi B. (3), ill.
Szarvas E. Pusztamérges-Csengele 4 - 6 ( l - l ) , gsz: Kispál (2),
Nagypál, Rácz Zs., ill. Wenner
(2), Pálfi, Túri, Góra, Kubát.
Röszke II.-Forráskút 2-1 (1-0),
gsz: Sisák, Dani, ill. Boros. Pázsit SE-Sándorfalva II. 0 - 3 (0-1),
gsz: Táborosi A., Kiss Z. ( Mészáros. Balástya II.-Baks 6 - 0 (3-0),
gsz: Szél R. (3), Hegedűs (2), Révész. Zákányszék-IKV-Alsőváros l - l (0-1), gsz: Farkas Gy., ill.
Takács P. Hét közben
játszották:
Csengele-Károlyi DSE 1 - 2 (0-1),
gsz: Wenner, ill Kakuszi, Janiga ;
kiállítva: )aniga (Károlyi DSE).
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
L Ópusztaszer
9
2. Sandorialva II.
8
3. Csengele
7
4. Karolyi DSE
7
5. Balástya II.
10 6
6. Röszke II.
10 6
7. IKV-Alsovaros
10 S

1
2
2
2
3

1
1
1
1
2
4
2

49234321292626-

10
13
19
4
14
13
16

27
25
23
23
20
18
10

8. Pusztamérges
9. Rúzsa
10. Pázsit SE
11. Zsombő
12. Forráskút
13. Ottómos
14. Mlkroton Baktó
15. Zákányszék
16. Baks

10
10
10
10
10
10
10
10
10

-

1
1
1
1
4
1
3
2

-

-

5
4
4
3
2
2
-

4
5
5
6
4
7
7
0
10

29301428172091212-

26 16
30 13
21 13
29 10
1810
33 7
29 3
42 2
71 0

B
csoport:
Ferrocolor-Tápc
II.-Derekegyház 2-1 ( l - l ) , gólszerzők: Leindler (2), ill. Varga Zs.
Mártély-Algyő II. 0-0. Kübekháza-Maroslele 7-0 (4-0), gsz: Szirovicza D. (3), Kovács Z. (2), Sáfár,
Szirovicza B. Földeák-Pitvaros
7-1 (3-0), gsz: Molnár Zs. (7), ill.
Boros. Szentesi Kinizsi-Szőreg II.
2 - 2 ( l - l ) , gsz: Bórák (2), ill. Hevesi, Savai; kiállítva: Óhidy (Szöreg
II.). Ambrózfalva-Székkutas 4-0
(3-0), gsz: Kéri (2), Garam, Csizmadia. Ferencszállás-H. Astra FC
l - l (0-1), gsz: Kovács B. ill. Kispál. Eperjes-Nagymágocs 2 - 2
(2-1), gsz: Kovács L., Héjjas T , ill.
Tóth I., Sándor Z. ; kiállítva: Héjjas A. (Eperjes).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Szentesi Kinizsi
10
2. Ferrocolor-Tapé II. 10
10
3. Derekegyhaz
10
4. H. Astra FC
5. Mártély
10
10
6. Algyő SKII.
10
7. Kiibekhaza
8. Nagymágocs
10
9. Földeák
9
10. Pitvaros
10
11. Székkutas
9
12. Ferencszállás
9
13. Ambrözfalva
10
14. Szóreg II.
10
15. Eperjes
9
10. Maroslele*
10

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

3
1
2
3
3
2
2
7
-

2
1
1
-

3
2
-

-

2
2
2
2
3
3
1
5
5
5
5
7
5
5
10

3216263112222517211411182312165-

6 24
15 22
14 20
818
618
817
1517
1613
2312
22 11
17 10
26 10
29 9
21 9
21 9
54 0

* A Marosleiétői 3 büntetőpont
levonva.
BOKOR BÉLA

Szűcs Levente mozdulata önmagáért beszel. I b v á b b j u t o t t a Szeged!

VÍZILABDA
A férfi vízilabda LEN-kupa csoportmérkőzések talán legkiegyenlítettebb csoportjából második helyen jutott a legjobb 16
csapat közé a Szeged Beton VE.
A gárda edzője szerint ez bravúr
volt a javából.
A Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata az elmúlt héten letette
névjegyét a nemzetközi porondon. A továbbjutással nagy bravúrt hajtottak végre a pólósok.
- Véleményem szerint erőn
felül teljesítettünk - vélekedett
Horváth Viktor, a Beton edzője. A görög póló már régóta a világelithez tartozik, de a hollandot és
a németet is a legjobb nyolc között jegyzik. Nálunk nyáron hatalmas változások zajlottak le a
keretben, nyolcan távoztak, öten
érkeztek. Természetesen a csapatépítés nem megy egyik napról

a másikra, mégis vettük az akadályt. Pedig rengeteg problémával kellett megkúzdenünk. Török Tibi végig lázasan, Pataki
Gergő törött kézzel játszott, de
Torday Árpádnak és Molnár Péternek is akadtak gondjai. A legnagyobb probléma azonban a
csapatkapitány Varga Péterrel
van, aki porckorongsérvvel játszott. Szegény, menni is alig tudott, minden tiszteletem az övé.
Most azt mondták az orvosok,
egy hétig ki sem mozdulhat az
ágyból... Az ő példája is mutatja,
hogy mekkora kúzdőképességről
tett tanúbizonyságot a csapat.
A játékról elmondta a tréner,
hogy elsősorban a védekezéssel
volt elégedett, a támadójátékban
viszont van még mit csiszolni. A
fiatal átlagéletkorú csapatnak még
rengeteg munkára van szüksége.
- Teljesen megérdemeltnek
tartom
a
továbbjutásunkat,
amely még biztosabb is lehetett
volna - folytatta a szakember. Természetesen a görög Hania el-

Fotó: Karnak Csaba

leni elvesztett mérkőzésünkre
gondolok, amelyet rajtunk kívül
álló okok miatt vesztettünk el.
Az egyéni teljesítmények élére
Barát Feri és Varga Pepe kívánkozik. Mindketten remekül játszottak, de a többiekkel is elégedett voltam, mindenki megtette
a magáét. A továbbjutás után
minden játékosnak
küldtem
SMS-t, melyben csak egy szó állt:
köszönöm. Szabó Nándi a következőt írta vissza: „Magadnak köszönd, beért a kemény edzések
gyümölcse."
Nem
tagadom,
meghatódtam, amikor elolvastam...
Rátérve a vasárnapi sorsolásra,
az edző elárulta, a legszívesebben
olyan csapatot választana, amely
ellen lenne némi esély a nyolc
közé jutásra. - Amennyiben viszont világhírű együttessel kell
megkúzdenünk,
akkor
sincs
probléma, legalább tanulhatunk.
A legfontosabb azonban az, hogy
ne kerüljön sokba az utazás.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Három meccs, három pont
KÉZILABDA
A Csongrád megyei NB I/B-s kézilabdacsapatok közül a Makó
KC nyert, a dorozsmai hölgyek
döntetlent játszottak, míg a Miksí & M i k s i vereséget s z e n v e d e t t .

jelző, ezt hosszú gólcsend követte.
Az 56. percben a Miskolc hetesből
megszerezte a vezetést, és ezt csak
20 másodperccel)!) a lefújás előtt
sikerült egalizálni. A Szeged-Dorozsma rosszul, sok hibával kézilabdázott, így végül örülhetett a
pontszerzésnek.
MAKÓ KC-KISKUNHALAS 2 9 - 2 5 (11-10)

S2KKSE-MISK0LC 15-15 (7-7)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Szeged-Kiskundorozsma, Orczy sportcsarnok,
200 néző. Vezette: Hargitai, Palkovics.

Szeged-Kiskundorozsma KSE: B0R0SNÉ - Vadászy 1, Jancsarova 7 (3), Sípos
4, Fülöp, Bodó, Horváth K. Csere: Tóth 0.
(kapus), Takács 3, Kincses, Hódi, Pocsai,
Terhe. Edzők: Prónay Gyula, Giricz Sándor.

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a csapatok, s a hazaiak alaposan szenvedtek a nem túl acélos
játékerőt képviselő Miskolc ellen.
A borsodiak ügyesen védekeztek,
rendre kiléptek a két veszélyes lövőre, Jancsarovára és Bodóra utóbbi nem is talált be a hálóba. A
második játékrész nagyon rosszul
kezdődött, a vendégek 11-8-ra elhúztak, az SZKKSE innen fordított 12-1 l-re. A 46. percben már
14-14-et mutatott az eredmény-

NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó,
200 néző. Vezette: Kolarovszki, Szabó.
Makó KC: NAGY Z. - Vísy 3, Dombegyházi, Vörös 2, Szepesi 4, Ignácz 1, Gera 2.
Csere: Avramov (kapus), Madár, Katona
2, Balázs, Cselovszki 3, MINIK 5, HALÁSZ
7. Edző: Szabó László.

A Makó KC a pontnélkül álló Kiskunhalast látta vendégül, de a házigazdák eleinte félvállról vették
ellenfelüket és ötlettelenül, elképzelés nélkül kézilabdáztak. Az akciók befejezésénél kapkodtak,
idegeskedtek Szabó László edző
tanítványai, ezért sok helyzet, lehetőség maradt ki. Az MKC-ből
többen formán kívül játszottak ez a második 30 percre is igaz - , s
a sikert elsősorban Nagy Zoltán
remek védéseinek, valamint Halász Máté és Minik Géza gólerős
produkciójának köszönhette a

gárda. Ahogy mondani szokás:
csak a győzelem dicsérhető - az
említett három játékoson kívül - ,
a többit minél hamarabb el kell
felejteni...
MIKSI & MIKSI D0R0ZSMA-DIÓSGYÖR
21-25 (14-11)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged-Kiskundorozsma, Orczy sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Ágnecz, Csipak.

Miksi & Miksi Dorozsma: Porobic SUTKA 6, Miksi, SZEPES 5, Sándor 4, Fekete-Szabó, Szabó Tönki 2. Csere: KULI (kapus), Mendebaba 1, Bessenyei, Nagy, Pusztaszeri, Balogh 3. Edző: Ördögh József.

Jól kezdett a dorozsmai csapat,
rögtön az elején magához ragadta
a kezdeményezést, s a 15. percben
már 9 - 4 állt az eredményjelzőn. A
22. percben 12-6-ra vezetett a hazai együttes, de a szünetig felére
olvadt az előny. A második félidő
is jól indult, (16-12), de a dorozsmai rövidzárlatot maximálisan
kihasználta a Diósgyőr, 40. perc:
17-17. Ezután még egyszer megszerezte a vezetést a Miksi & Miksi, majd a borsodiak - kihasználva
vendéglátóik hibáit - fordítottak
és megszerezték a győzelmet.
I.P.

Csípett a szegedi paprika
MUNKATÁRSUNKTÓL
SZEGEDI DRE-KAL0CSA
3:1 ( - 2 2 , 2 0 , 1 8 , 1 6 )
NB l-es női röplabdamérkőzés. Szeged,
100 néző. Vezette: Bodrogi, Csizmarik.
Szegedi DRE: Varga, Székelyhídi, Kiss,
SZÉL, Ouba, Bakacsh Csere: Baksa (liberó), Lazányi, KÁDÁR NÉMETH, Hajdú.
Edző: Nusser Elemér.

-

Az első játszmában mutatott teljesítményre még rányomta a bélyegét az elmúlt mérkőzések emléke, gyengébb produkciója. A hazai hibákat, bizonytalankodásokat kihasználta a Kalocsa, s vezetésre tett szert. A második szettben Nusser Elemér edző pályára
küldte Kádár Németh Beát, s ez
remek húzásnak bizonyult. A

nyitásfogadások viszonylag jók
voltak, a mezőnymunkát és a
sáncot is dicsérni lehet, Szél Márta pedig ismét igazi vezéregyéniségnek bizonyult. A házigazdák
magabiztos győzelmet arattak.
Nusser Elemér: - Ha a most
mutatott játék lett volna eddig is
a jellemző, nem két győzelemnél
tartanánk...

REFLEKTOR
UTAZAS ES SZAVAZAS
Szurkolói különbusz indul
november 21 -én a Filipposz
Veriasz (görög)-Pick Szeged férfi
Bajnokok Ligája
kézilabda-mérkőzésre. A
találkozó mellett az ötnapos túra
résztvevői a helyi és környékbeli
nevezetességeket is megtekintik.
A csoport pénteken a déli
órákban indul cs szombaton
reggel érkezik meg
Görögországba, a szállás
elfoglalása után városnézés
következik Veriában, majd este a
meccs. Vasárnap egész napos
kirándulás keretén belül az
Olymposz hegyre is ellátogat a
csoport, majd megtekinti a
Meteorákat; másnap a paraliai
tengerparti séta után
Thesszalonikiben városnézés
vár a „kalandorokra" - utána
indulás haza. Bővebb információ
a 06-30/555-098 l-es
telefonszámon kapható.
A Pick Szeged honlapján
(www.pickhandball.szeged.hu) a
szurkolók, a szimpatizánsok
szavazhatnak a hónap
játékosára.
•

NB l-es férfi ifjúsági
kézilabda-mérkőzésen: Tisza
Volán SC-Nyíregyháza 3 6 - 2 5
(17-14), a hazaiak gólszerzői:
Kiszel 7, Vancsics, Veszelszki,
Krasznai 5-5, Szentgyörgyi 4,
Gálosi 3, Halász, Buday F.,
Takács 2-2, Mison.
KIESETT POLGÁR JUDIT
Polgár Judit nem jutott be az
elődöntőbe a franciaországi Cap
d'Agde-ban zajló
rapidsakk-világbajnokságon,
miután a legjobb nyolc között
1,5-0,5-re kikapott Vlagyimir
Kramnyiktól. A két partiból álló
negyeddöntő első találkozóján a
klasszikus vb-címvédő orosz
játékos vezette a világos
bábukat, s a 38. lépésben
megnyerte a játszmát. A
visszavágón ugyan a 35. lépés
után döntetlenben egyeztek meg
a felek, de ez a magyar
nagymester kiesését jelentette.
UTÁNPÓTLÁSPÓLÓ
Az országos első osztályú
utánpótlás fiú
vízilabda-bajnokság két
legutóbbi fordulójában a Honvéd
és az FTC ellen mérkőztek az
SZVPS korosztályos csapatai.
Eredmények; ifik:
Honvéd-SZVPS 7 - 5 (2-1, l - l ,
2-2, 2-1), a szegedi gólszerzők:
Szabó Z. 3, Brunner, Nagy G.
SZVPS-FTC 4 - 6 (2-3, l - l , l - l ,
0-1), g.: Szabó Z. 2, Barna M.,
Vincze Zs. Serdülők:
Honvéd-SZVPS 4 - 7 (0-2, 1-2,
2 - 1 , 1 - 2 ) , g.: Szabó Z. 4, Rácz,
Vincze Zs. SZVPS-FTC 12-1
(0-1, 4 - 0 , 3 - 0 , 5-0), g.: Szabó Z.
6, Vincze Zs. 2, Tóth M.,
Nyolcas, Fodor, Barna T.
Gyermek: Honvéd-SZVPS 5 - 2
(3-0, 0-0, 0-1, 2-1), g.:
Sebestyén, Török B.
SZVPS-FTC 4 - 4 (0-0, 1-2, 1-2,
2-0), g.: Mucsi D. 2, Kurai,
Pamuk.
BRONZÉRMES RENDŐRÖK
A Bécs-Budapest
szupermaratoni futóversenyen
részt vett a Rendőr TE
(tulajdonképpen a Szeged Városi
Sportigazgatóság és a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
közös csapata) és abszolútban a
125 váltó közül a 49., a férfiak
között pedig a 46. helyen ért
célba. A rendőrváltók külön
viadalában viszont a 3. helyen
végzett a Mózes János, Kiss
Balázs, Szögi István, Szabó Géza
és Répássy Ferenc összetételű
együttes.
SERDÜLŐSIKER
Az országos serdülőbajnokság
(OSB) legutóbbi fordulójában a
KSZSE leánycsapata Gyulán
nyert 16-15 (7-6)-re. KSZSE:
Varga - Szögi 4, Bódi 1, Gémes 4,
Horváth 2, Szilágyi 3, Arany.
Csere: Dávid (kapus), Farkas,
Pásztor, Mészáros. Edző:
Grandjean Gábor.
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Mercedesértékű
fogadás

Egynyári, évelő
FARKAS CSABA
A z a kis fa a parkban... Minden este elsietett előtte Thakdcs, és minden este megállapította: talán
ma látja utoljára így. Mindenszentek,
illetőleg
holtak napja közeledett, viaszfehér volt a kis fa levélzete, szín nélküli világos az általános sötétségben. Igen, Th. mindennap úgy haladt el a park
mellett, hogy bizonnyal utoljára látja ezt az észlelvényt, másnapra a kis fa - nappali fényben
nyilván sárga - elhullajtja levélzetét,
láthatatlanná lesz, új fák ragyognak föl derengő sápadtvilágosan, mintha beléjük költözött volna a Hold. - De
nem, már hetek óta változatlan a kép, a park sötét - nappal zöld -, a fa világos (mint az a szerencsétlen, génkezelt apró halacska, amelynek tartása mostanában terjed Délkelet-Ázsiában,
„Éjszakai Gyöngy", vagy valami hasonló a neve, talán
világító medúza génjeit ültették bele, mint évekkel ezelőtt abba a kismajomba, amely aztán mégsem világított, bosszantó. Úgy látszik, már túl vagyunk a sebészeti eljárással neonfényűvé
varázsolt üvegsügéreken, nyilván alig adták el őket,
alig éltek pár hetet a diszkóhelyiségek
füstben
úszó levegőjű, stroboszkópvillogású
helyiségeinek dübörgő zajában, s már döglöttek is meg, ki
kellett valamit találni). Lehet, ennek a fácskának
épp ez volt a föladata, ezért ültette ide a parktervezés, ősszel tartósan sárgának lenni,
sötétben
úgyszólván világítani' Nem lehetetlen; él egy másik, hasonló fácska is, átlósan innen, a park túlsó
oldalán. Thakács hetekkel ezelőtt figyeh föl rá,
nem sötétben, fél-világosban megérkezve a városba: egyöntetű citromsárga, mintha kiáltana a né-

CSÜTÖRTÖK,

ma zöldek közepett. Mi a célja e hosszú-hosszú,
heteken át tartó, folyamatos kiáltásnak1 Nem a
parkrendezésnek: a fának mi a célja vele ? Talán
jelzi: az ősz nem meghalás, nem erről szól a
lombhullás.
A klorofill, a tápanyagok már
visszavonultak
mélyen a fába, a gyökerekbe, elraktározódtak téh
tápanyag gyanánt. Persze, nem jelezni akar, nem
akar semmit a fácska, csupán nem törődik a tápanyagaikat vesztett levélzettel, tőle akár fönn is
maradhat a gallyakon, majd lehullik egyszer, ha
lehullajtja a szél. A lombhullás az élet nagy produkciója, éppoly nagy találmány, mint az, hogy
elvonulnak a fecskék, a sün pedig elkaparja magát jó mélyen, fagymentes helyre, az avarral fedett bokrok alá. „Esetükben senki sem beszél
meghalásról: madárvonulásról, téli álomról beszél. Valamikor, évek százával ezelőtt,
amidőn
még nem tudta az ember, hová lesznek a fecskék
télen, az a nézet járta: az iszapban telelnek, a
sünről pedig - amennyiben vadkörtefa alatt csemegézte a hullott vackort, és egy-egy érett körte a
hátára esett, s a tüskékre szúrva ottmaradt - azt
mondták, lám, tölti éléskamráját télire. Majd egyszer a lombhullásról sem az elmúlás jut eszünkbe. kérdezte magától Thakács, megtorpanva pillanatra a világító fa s halottak napja előtt. Persze,
tette hozzá, a kérdés nem olyan egyszerű, akadnak egynyári növények is. Azon törte fejét, Isten
miként tekint az emberi halálra, mi ez az ő szemszögéből, pihenés vagy elmúlás ? Kérdés, egynyári-e az ember vagy évelő 1
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Hűvös, napos idö
Készttette

BUKAREST (MTI)
Egy Mercedesbe fogadott Adrián
Nastase miniszterelnök és Ion
Tiriac multimilliomos üzletember, hogy 2004 végéig 400 új
sportcsarnok épül Romániában.
- Ezt a fogadást jó szívvel elveszíteném - mondta az egykori profi
teniszező, Tiriac, aki azonban
meg van győződve arról, hogy a
kormánynak nem sikerül teljesíteni az erre vonatkozó tervet.
Despina Neagoe kormányszóvivő megerősítette a kúlönversenyt, s jelezte: ha veszít, Nastase saját pénzéből - amely körülbelül 1700 euró havonta - fizeti
ki a gépkocsit. A 800 millió dolláros vagyonnal rendelkező Tiriac híres arról, hogy szívesen fogad nagy értékben. Megtörtént,
hogy teniszpartnerével azt az autót tették fel tétre, amellyel érkeztek. A meccset Tiriac nyerte,
azonban nem lehetett felhőtlenül boldog a nyereménnyel, hiszen óvatos, és rosszat sejtő ellenfele egy, a meccs előtt vásárolt, mintegy 170 eurót érő Trabanttal hajtott a pályához.

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek
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Márahalom

9'

Mlndszont

V

Békéscsaba

9°

Szolnok

8°

Kooskomét
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Orosháza

Két székely ül a vonaton. Az
egyik falábú. A másik rákérdez:
-Akác?
- N e m a'!
-Gesztenye?
- N e m a1!
-Cédrus?
- A'biza!
- Az jó, mer' nem zsibbad!

Szerda

Csütörtök

SKIVE, KOPPENHAGA (MTI)
Sztriptíztilalmat rendeltek el a a
dániai Skive kaszárnyájában,
ami hasonló szigorhoz vezethet
az egész országban - csak a laktanyákban. A dán vezérkar nem
akarja betiltani a vetkőzőmúsorokat, inkább csak erkölcsi nyomást szeretne kifejteni azért, nehogy a sztriptízek nyilvános házi

Max:10°
Mln:-4°
Változó

Fentek

Max:13
MlmS0
Esős

Max:ir
Mln:4°
Zápor

REUTTE, INNSBRUCK (MTI-PANORAMA)
23 napos teljesítménnyel feltehetően kéményfogsági rekordot
döntött egy osztrák macska - bár
nem szándékosan. A féléves cica
rekordjának nehézségi
fokát
emeli, hogy étlen-szomjan töl-

BT
8°
7*
8*
8*

Szombat

Max: 13°
Mlflit 0
Zápor

Vízállás:
ATisza Szegednél 213 cm (hőloka 7,8 C°), Csongrádnál 132 cm,
Mindszentnél 180 cm. A Maros Makónál 69 cm.
A Nap kel: 6.21, nyugszik: 16.34, Hold kel: 8.25, nyugszik: 20.55.

stílust honosítsanak meg, mert
az összeegyeztethetetlen lenne a
nők iránt érzett tisztelettel. Néhány katonanő is éppen úgy kedvét lelte a műsorokban, mint a
férfiállomány. A hadseregben
szolgáló nők 18 százaléka állította, hogy - egészen nemi erőszakig terjedőn - szexuális zaklatás
érte katonatársai vagy elöljárói
részéről.

Cica kéményfogságban

AZ EGYETEMEN LOPTAK
Az egyik szegedi felsőoktatási intézményben egy ott tanuló hódmezővásárhelyi fiatalember őrizetlenül hagyott táskájából tűntek el iratai és tizenháromezer
forintja.

9'

Cb

Kaszárnyai sztriptíz

400 FORINT A ZSÁKMÁNY
Rablás miatt indított eljárást a
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság egy 54 éves székkutasi
férfi ellen. P. Imrét azzal gyanúsítják, hogy az esti órákban egy
székkutasi tanyán megfenyegetett egy nőt, hogy ha nem ad neki
pénzt, megveri. A megrémült nő
ezért átadta a nála lévő 400 forintot. A vásárhelyi rendőrök a
feljelentést követően rövidesen
elfogták a fenyegetőzéssel pénzt
szerző férfit. P. Imrét őrizetbe
vették.
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További kilátások
Szerdán még eleinte napos lesz az idő, majd estére már erősen megnövekszik a felhőzet, és az azt követő napokban hűvös, csapadékos időre számíthatunk. Bár a
nappali felmelegedés lényegesen nem erősödik, a hajnalok fagymentesek lesznek.
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A NAP VICCE

ELÜTÖTT KEREKPAROS
Kerékpárost ütött el egy személygépkocsi tegnap délelőtt Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút 55.
számú épület előtt. A rendőrség
tájékoztatása szerint a biciklis
szinte sérülés nélkül, apróbb karcolásokkal megúszta az esést a
kerékpárról.

A térségünk fölött elhelyezkedő száraz levegő miatt szikrázó napsütésre számíthatunk, de a hőmérséklet ennek ellenére 4-5 fokkal a megszokott alatt lesz.

tötte a több mint 3 hetet a kéményben, csökkenti viszont,
hogy a kémény használaton kívül volt. A macskát önkéntes
tűzoltók szabadították ki a tiroli
Reuttéban lévő lakóház kéményéből, amelyet meg kellett bontaniuk az első emeleti szintjén.

ISTEN ELTESSE!
SIMON, SZIMONETTA
Simon héber eredetű név, görög
és latin közvetítéssel érkezett.
Görög jelentése: pisze. Híres viselője volt
Simon
Bolivár
dél-amerikai szabadsághős, aki
hosszú harcok után felszabadította Venezuelát, Új-Granadát és
Equadort, utóbbiakból lett Kolumbia, amelynek elnökévé választották. A dél-amerikai Bolívia nevét a spanyol uralom alól
kiszabadító Bolivárról kapta. Kézai Simon IV. László királyunk
udvari papja volt, 1283-ban írta
krónikáját, a Gesta Hungarorumot. Első kötetében a hunok, a
másodikban a magyarok történetét beszéli el, felhasználva kora
német és francia krónikáinak
adatait is. A Simon olasz kicsinyítő képzős női párja a Szimonetta. Egyéb névnap: Alfréd,
Anasztázia, Tádé, Tömör.

Mai ízlések és divatok

A NAPOS OLDALRÓL. Koront Alexandra a Szegedi Tudományegyetem negyedéves német-drámai színház-európai politika szakos h a l l g a t ó j a . A huszonkét esztendős lány öt éve hastáncol, és
résztvevője volt a hétvégi országos hastáncversenynek, amelynek
Szeged adott otthont. A szegedi hölgy szeretett volna valami egzotikus mozgást gyakorolni, ami nőies és valami pluszt visz az életébe, ezért választotta a hastáncot.
Fotó: Karnok Csaba

VÍZSZINTES: 1. Marié von Ebner-Eschenbach (+1916) osztrák írónő megállapításának első
része. 10. Főzeléknövény. 11. Csodálkozik. 12. Római 4-es. 13. Bevásárlóhely. 15. A dalmáciai Vis-szlget olasz neve (=LISSA). 17. Gonosztevő. 18. Ételleírás. 19. Titkos, csak a beavatottaknak érthető. 22. Arzén jele. 24. Mértani forgástest. 25. Némán tűz! 26. Olasz névelő. 28. Bőrbetegség. 30. Pára! 35. Watt keresztneve. 36. Nógrád megyei község. 38. Híres
londoni erőd: ma múzeum. 39. Kezdetleges módszerrel gyújt tüzet. 40. Húsdarab! 41. Híres
karnevál jelzője. 43. Messze.
FÜGGŐLEGES: 2. Halpete. 3. Ma, németül. 4 Ideszállít. 5. A végén vigyáz! 6. Terem szélei!
7. Svájci matematikus (Leonhard. +1785). 8. Fényképészeti előhívószer (=GUCIN). 9. Vi1
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A buszkupleráj útja
ISZTAMBUL (MTI)

Végállomásához ért a török mozgó kupleráj sikerútja: az isztambuli rendőrség megálljt parancsolt a nyilvános busznak. A hatóság emberei két férfit és két nöt
vettek őrizetbe azért, mert örömtanyává „fejlesztett" autóbuszban nyújtottak szexuális szolgáltatást - számolt be a török sajtó.
Az „örömbuszban" négy fülkét
alakítottak ki, mindegyiket ágy-

gyal és zuhanyzóval szerelték fel.
A járat két liónapja ingázott az
egyik autópályán. Az érdeklődő
ügyfelek mobiltelefonon léphettek érintkezésbe a buszkuplerájjal, amelyben mini váróterem is
rendelkezésükre állt. A „menetjegy" húsz eurónak megfelelő
összegbe (bő ötezer forintba) került. Törökországban csak hivatalosan bejelentett nyilvános házakban engedélyezett a prostitúció - emlékeztet az AFP.

HETFÖl rejtvényünk helyes megfi
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idézet

középső része. 14.
Vízelvezető csatorna. 16. Szelén és
kálium. 18. Száll.
20. Földkotrás, kikaparás. 21. Versmondás. 23. Costa
Rica fővárosa. 27.
Köztudott, elterjedt. 29. Madár-elűző szó. 31. 0. A.
W. 32. Sorozat, németül (=SERIE).
33. Rosta. 34. Nagyon esik az eső.
37. Mely helyre?
38. Az idézet harmadik, záró része.
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Csizmás Kandúr vadászat közben meghajol..

Fotó: Tésik Attila

