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TÉMÁINKBÓL
NEM LESZ 40 SZÁZALÉKOS
ADÓKULCS
N e m lesz jövőre 40 százalékos
adókulcs a legmagasabb
jövedelműeknél. Az MSZP és az
SZDSZ frakcióvezetőjének
hétfői megállapodása szerint
ugyanis a szocialista
képviselőcsoport tiszteletben
tartja a szabad demokraták ez
irányú kérését.
2. 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)

A négygyermekes dorozsmai család nyolc hónapja harcol a kislányért

Niki egyre távolabb kerül

A kormány a közeljövőben tárgyal arról, hogy az állam
megvásárolja-e az M5-ös autópályát. A koncepciót a közlekedési minisztérium dolgozta
ki, és a tárca egyúttal javaslatot
tett egy díjcsökkentést lehetővé
tevő konstrukcióra is.

LAKÁSOK A TEMETŐ HELYÉN
A szegedi Gyevi temető
fölszámolása után négyszáz
lakást épít a telek új tulajdonosa.
A sírkert végleges
megszüntetését jövő nyárra
tervezik, a sírkertre háromezer
négyzetméteres kegyeleti park
emlékeztet majd. Az építkezés
2004 őszén kezdődik.
5 . oldal

szakértői véleményre várnak. Súlyos testi
sértés és kiskörű veszélyeztetésének alapos
gyanúja miatt vizsgálódnak - tájékoztatott
Tuczakov Szilvána, a megyei főkapitányság
szóvivője.
A szülők azt állítják, a kisbaba akkor sérült
meg, amikor egyik bátyja ráugrott. Az ügy
koronatanúja a tízéves Károly, aki mindezt a
szülők szerint látta. Ezt ő el is mesélte a
rendőröknek.

Medgyessy Péter miniszterelnök
a hét végén megismételte: támogatja azt az elképzelést, hogy a
Postabank eladásából befolyt
pénzből megvásárolják az M5-ös
sztráda üzemeltetésének és díjbeszedésének jogát az Alföld
Koncessziós Autópálya ¡AKA)
Rt.-tői. Mint emlékezetes, a bankot 101 milliárdért vásárolta
meg az osztrák Erste Bank Rt., a
dupláját fizette annak az összegnek, amire a kormány számított.
Amennyiben az M5-össel kapcsolatos megállapodásig nem folyik be a Postabank-vételár az állam kasszájába, a kormány hajlandó megelőlegezni az összeget
- tette hozzá a miniszterelnök.
Újfent elhangzott az az ígéret is,
hogy 2006-ig az M5-ös eléri Szegedet.
A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (C.KM) a múlt héten eljuttatta a Miniszterelnöki
Hivatalba (MeH) az M5-össel
kapcsolatos elképzeléseit, s ezekben az áll, hogy a legjárhatóbb
útnak az azonnali állami megvásárlást tartják. A GKM több
megoldási lehetőséggel számol
az M5-össel kapcsolatban.

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

TUNÉZIA
1 hétre, 3*-os szállodában, félpanzióval,
repülővel, 2003. novemberben:

33 900 Ft/fő
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BARTHA POLTRA SZAVAZOTT
N e m fogadta el az országgyűlés
Polt Péter legfőbb ügyész
válaszát, amely egy korábbi
privatizációs ügyről föltett
kérdés kapcsán hangzott el. Az
ellenzék kivonult, Bartha László
tévedésből az „igen" gombot
nyomta meg.
5 . oldal
BETÖRÉS, LOPÁS
Betörtek egy hódmezővásárhelyi
üzletbe elvitték a pultba zárt,
kisméretű páncélszekrényt.
4. oldal

www.delmagyar.hu

A kormány
megvenné
az M5-öst

A szülők szerint a legkisebb fiú, Ricsi ugrott rá kishúgára, akkor tört el a combja.
Szeretné visszakapni az egyéves Nikit a
családja, szülei és három testvére. A gyámhivatal szerint a kislányt nem gondozták,
kiszáradt, éhezett. Mivel a csecsemő combcsontja is eltört, a rendőrség nyomoz az
ügyben.
- Bementünk a kórházba és nem találtuk Nikit a kiságyban - elevenítették fel újra gyermekük elvételét a kétségbeesett dorozsmaiszülők.
Mint korábban megírtuk: egy vásárhelyi

asszony, a kijelölt nevelőszülő vitte magával
az akkor négy hónapos csecsemőt, a család
március óta küzd, hogy visszaszerezze gyermekét. A most már lassan egyéves Nikit azóta is visszavárja a családba három bátyja, és
szülei.
Minden azzal kezdődött, hogy január végén eltört a pici lány combcsontja. A kórház
ezt hivatalból jelentette a hatóságoknak, hiszen ilyen esetben nem adhatja vissza a gyermeket a családnak. A rendőrség azóta is nyomoz az ügyben, már a sokadik kiegészítő

Az autóbiztosítás ára
Az autósoknak két hónap alatt
kell eldönteniük, hogy maradnak-e eredeti biztosítójuknál,
vagy inkább más céget választanak, amikor megkötik az átlagosan 5 és fél százalékkal megemelt gépjármű-felelősségbiztosítást. Az átlagos díjemelés azonban mutatónak tekinthető, hiszen az autósok alig negyven százaléka mondható átlagosnak.

A piacvezető Allianz Hungária
5,9 százalékkal drágít, a Generáli
Providencia díjai pedig 5,85 százalékkal lesznek magasabbak. A
piac harmadik legnagyobb szereplője, az OTP Garancia átlagosan
5,83 százalékkal emel. A szakemberek azt ajánlják, hogy ki-ki maga járja végig a társaságokat.

Fotó: Karnok Csaba
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Veszettség esetén ebzárlatot rendelhetnek el Klebelsbergtelepen

Kilőttek két rókakölyköt

írásunk A pénz beszél mellékletben

Idős, magányos, beteg embereket semmiztek ki kegyetlen bűnözők

Lakásmaffiára csapott le
a rendőrség Szegeden
Lakásmaffia tagjait fogták el a rendőrök Szegeden.
A három letartóztatott férfi idős emberektől csalt
ki lakásokat. A tettesek áldozataikat embertelen
körülmények között szállásolták el.
Rablással, zsarolással, kényszerítéssel és üzletszerűen elkövetet csalással gyanúsítja a Szegedi Rendőrkapitányság azt a három férfit, akiket egy szegedi, Móravárosban lévő régi bérházban fogtak el. A
bűncselekmény-sorozatról tegnap sajtótájékoztatón számoltak be.
A három tettes évek óta járta a város kiskocsmáit, idős, magányos embereket kerestek. Gyakran a
kocsmárosoktól érdeklődtek, járnak-e az ivóba
„ilyen" emberek. Trükkjük egyébként egyszerű
volt: néhány pohár ital után az áldozatok bizalmába férkőztek, majd a megszerzett információk alapján a földhivatalban kikérték az idős emberek ingatlanjainak tulajdoni lapját. Az irat segítségével és
ügyvédek közreműködésével adásvételi szerződést
készíttettek, amit aláírattak a részeg „eladókkal".

Az ingatlanok az elkövetők, illetve rokonaik nevére került. Később a lakásokon és az ingóságokon
is túladtak a maffiózók, akik egy lerobbant, régi
móravárosi bérházban helyezték el a megfélemlített idős embereket. Arra kényszerítették áldozataikat, hogy meghatalmazást írjanak alá, s ennek
segítségével a nyugdíjukat is elszedték tőlük.
N e m egy esetben erőszakot alkalmaztak. A bántalmazás során az egyik sértett orrcsonttörést
szenvedett.
A 70-80 éves, általában rossz szellemi és fizikai
állapotban lévő időseket embertelen körülmények
között szállásolták el. Közülük néhányan annyira
rossz állapotban voltak, hogy fel sem fogták, mi
történik velük. A házon belül egy- vagy kétszemélyes lakrészeket alakítottak ki számukra. Az idős,
kisemmizett emberek szabadon mozoghattak, a
gyanúsítottak rendszeresen itatták őket, így mindannyian alkoholbeteggé váltak.
Folytatás az 5. oldalon

A rókát az állategészségügyi intézetbe viszik. A másik rókát és a görényt elégetik.
Rókák fosztogatták a csirkeólakat Szegeden, a Klebelsbergtelepen.
Az egyik családi háznál három hét alatt két ragadózót is kilőttek. Az
állatorvos valószínűsíti, hogy a rókák veszettek voltak.
Kilőttek egy rókakölyköt két
napja Szegeden, egy klebelsbergtelepi családi ház melléképületében.
Három
hete
ugyanezen a helyen szintén
agyonlőtt a vadász egy rókát,
néhány napja pedig egy görényt
találtak a kihelyezett patkányfogóban. A tulajdonosok csirkéket tartanak, a ragadozók az

apró szárnyasokra vadásztak.
A tulajdonosok kára tetemes,
de konkrét összeget egyelőre
n e m tudtak mondani.
A rókák normális esetben kerülik a lakott területeket, ezért
valószínűsíthető, hogy az állatok
veszettek voltak. Sikovanyecz János hatósági állatorvos tegnap
elszállította a friss tetemet, az

Fotó: Karnok Csaba

ingatlan tulajdonosait
pedig
megkérte, hogy a három hete ott
fekvő és már oszlásnak indult
másik rókát égessék el. Mint
mondta, a lelőtt rókát gondosan
becsomagolva a központba szállítja, onnan pedig az illetékes állategészségügyi intézetbe viszik.
Ott először gyorspróbát végeznek, és ha az kimutatja a veszettséget, újabb vizsgálatokat végeznek az állaton.
Folytatás a 4. oldalon
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Angliai Magyar Magic
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Az őszi ülésszakon hatodszor is leszavazták Polt Péter legfőbb ügyészt

Jövőre nem lesz negyvenszázalékos adókulcs
Nem lesz jövőre 40 százalékos
adókulcs a legmagasabb jövedelműeknél, az MSZP és az
SZDSZ frakcióvezetőjének hétfői
megállapodása
szerint
ugyanis a szocialista képviselőcsoport tiszteletben tartja a
szabad demokraták ez irányú
kérését.
BUDAPEST (MTI)

Magyar Magic - Hungary in Focus 2004 címmel egy teljes évig
tartó magyar kulturális eseménysorozatot rendeznek Londonban
a brit uralkodó és a magyar köztársasági elnök közös védnöksége
alatt. A Christie's csarnokban januárban nyílik László Fülöp festőművész kiállítása, amelyet Paul Hewitt (jobbról) mutatott be
Hiller Istvánnak, a nemzeti kulturális örökség miniszterének
(balról). Jelen volt a szegcdi Bogyay Katalin, a londoni Magyar Intézet igazgatója.

MTI Telefotó: Sándor Katalin

A V4 állam fii Gödöllőn

Döntés a folytatásról
GÖDÖLLŐ (MTI)

A visegrádi országok elnöki találkozójának résztvevői díszebéden, majd kulturális programon
vettek részt hétfő délután a gödöllői Grassalkovich-kastélyban.
Mádl Ferenc köztársasági elnök és vendégei, Aleksander
Kwasniewski lengyel, Vaclav
Klaus cseh és Rudolf Schuster
szlovák államfő délelőtt Budapesten kifejezték meggyőződésüket, hogy az országaik közötti
együttműködést az európai uni-

ós csatlakozás után is szükséges
folytatni.
Gödöllőn Körösvölgyi László, a
kastélyt üzemeltető kht. igazgatója ismertette az Európa második legnagyobb barokk épületegyütteseként számon tartott
műemlék történetét.
Szólt arról, hogy a második világháborút követően a szovjet
hadsereg által használt és tönkrement kastély néhány évvel ezelőtt megkezdődött helyreállítása eddig 2,5 milliárd forintba került.

Medgyessy Péter indiai tárgyalásai

Nagy piaci lehetőségek
Az óriási indiai piac nagy lehetőségeket biztosít a magyar
vállalatok számára, mostani
megbeszéléseim a konkrét üzletek megkötéséhez szükséges
bizalom erősítését szolgálják mondta Medgyessy Péter miniszterelnök magyar újságíróknak hétfőn az indiai fővárosban.
ÚJDELHI (MTI)

A népes küldöttség élén hivatalos látogatáson Indiában tartózkodó kormányfő találkozott Abdul Kalam köztársasági elnökkel, Lal Krisna Advani miniszterelnök-helyettessel,
belügyminiszterrel és Manohar Dzsosival,
a parlament alsóházának elnökével.
- Magyar vállalatok számára
lehetőség van indiai erőművi be-

rendezések felújításában, bővítésében való részvételre, és kölcsönös érdeklődés mutatkozik a hadiipari együttműködés területén
- közölte a miniszterelnök az
MTI kérdésére.
Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter ezzel kapcsolatban kiemelte: a Transelektro
Rt. számára mintegy 30 millió
dolláros üzlet jöhet létre, amenynyiben - és erre jó esély van - a
cég végezheti el a nejveli lignit
erőmű kazánjainak kicserélését,
illetve az indiai erőmű bővítését.
- Oroszországi és kínai utam
után Indiába is azért jöttem,
mert a magyar gazdaság növekedéséhez piacokra, fejlesztésre,
beruházásokra van szükség, az
ország kereskedelmi mozgásterének növelésére - jelentette ki
Medgyessy Péter miniszterelnök.

Az országgyűlés az őszi ülésszak
alatt hatodszor szavazta le a
többség Polt Péter legfőbb ügyész
válaszát. Gusztos Péter (SZDSZ,
felvételünkön) az Orbán-kormány idején értékesített tizenkét
agrárgazdaság ügyében interpellálta Polt Pétert. Mint fogalmazott, az előző kormány egy olyan
határozattal magánosított tizenkét agrárgazdaságot, amely nem
állt összhangban a privatizációs
törvény rendelkezéseivel.
Polt közölte, hogy az ügyészség
körültekintően kivizsgálta az
ügyet Keller László szocialista
politikus Írásbeli választ igénylő
kérdése nyomán. A privatizációs
törvény egy pontja szerint az
ÁPV Rt. kivételesen indokolt

SAN FRANCISCO (MTI)

A közép-európai idő szerint hétfőn este, lapzártánk után elkezdődött megemlékezésen a Magyar Köztársaság kormányát
Medgyessy Péter miniszterelnök
kérésére Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

képviselte. A búcsúztató fő szónoka George Shultz volt amerikai külügyminiszter volt. Beszédet mondott Gyurcsány Ferenc
is.
A búcsúztatón többek között
részt vett Simonyi András washingtoni magyar nagykövet,
Martonyi fános volt külügyminiszter, Michael Anastasio, az
LLNL igazgatója, Ellen Tausher
kongresszusi képviselő.
A megemlékezésen csak meghívottak vehettek részt.
A tudós hozzátartozói hétfőn
visszaadták a Corvin-láncot,
amellyel 2001-ben, újbóli bevezetése után először Teller Edét

esetben pénzbeli térítés nélkül is
átadhat állami vagyont, ha a vevő bizonyos feltételek vállal. Ezt
az Állami Számvevőszék is vizsgálta és megállapította, hogy a
privatizációs törvény által előírt
feltételeket teljesítették. Polt Péter kiemelte, hogy a vagyonát-

adást előíró kormányhatározat
törvényességét az ügyészség nem
jogosult vizsgálni.
A Fidesz nem kívánt asszisztálni a legfőbb ügyész elleni hajtóvadászat újabb fejezetében,
ezért nem szavazott hétfőn a parlamentben a Polt Péterhez intézett interpelláció kapcsán - nyilatkozta a szavazást követően
Répássy Róbert. Egyedül a szegedi Bartha László nyomta meg az
elfogadást jelző „igen" gombot.
Répássy Róbert szavai szerint
Polt Péter szakszerű és világos
választ adott Gusztos Péter
(SZDSZ) interpellációjára.
Nem kapták meg a szükséges
kétharmados támogatást az európai parlamenti képviselő-választásról szóló törvényjavaslat
lényegi részét jelentő passzusok
hétfőn a parlamentben. A törvényjavaslat zárószavazása előtti
vitában a kormányoldal és az ellenzék egymást tette felelőssé a
konszenzus hiánya miatt.
Az országgyűlés tegnap este elkezdte az adótörvényekhez érkezett módosító javaslatokról a
szavazási meneteket. A procedúra lapzártakor még tartott.

Vonzó
szellemi
tőke
BUDAPESI (MTI)

A XXL században sokkal inkább
igényli a gazdaság az innovációt,
a tudósok munkáját, mint eddig
valaha - mondta Vízi E. Szilveszter a magyar tudomány emlékművének avatásakor. Az MTA
elnökének szavai szerint a Kő Pál
Kossuth-dijas szobrászművész
által készített emlékmű nemcsak tisztelgés a múlt előtt, hanem egyben a jövő építését is
mutatja. Az anyagi tőke oda
megy, ahol a szellemi tőke is van
- mondta Vízi E. Szilveszter. A
magyar tudomány napján leleplezett alkotás - amelyet a Váci út
1-3. szám alatt, a Nyugati tér
szomszédságában állítottak fel süttői mészkőből készült, 10
méter hosszú, 4 méter széles, 3,5
méter magas. Kő Pál művén,
amelyet a szobrász a magyar tudomány hajójának nevezett el,
300 tudós neve olvasható, köztük Nobel-díjas kutatók neve,
úgy mint Szent-Györgyi Albert,
Békésy György, Wigncr Jenő, Bárány Róbert, Gábor Dénes, Harsányi János, Lénárd Fülöp és Hevesy György, valamint a közelmúltban elhunyt világhírű atomtudósé, Teller Edéé.

Alkotmányellenes Mécs-bizottság
BUDAPEST (MTI)

Alkotmányellenes a rendszerváltást követő kormányok tagjainak
titkosszolgálati múltját vizsgáló
parlamenti bizottság létrehozásáról szóló, múlt évi országgyűlési határozat - mondta ki az Alkotmánybíróság hétfőn, Budapesten nyilvánosan kihirdetett
határozatában. Az Alkotmánybíróság egyhangúlag elfogadott határozatával a Mécs Imre szabad
demokrata országgyűlési képviselő által vezetett parlamenti testület felállításáról szóló országgyűlési határozatot elfogadásának napjára, 2002. július 9-ére
visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság egyúttal
kimondta: az országgyűlés mu-

Az A l k o t m á n y b í r ó s á g tagjai a h a t á r o z a t k i h i r d e t é s e k o r .

lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta tör-

.Lemondott Mihail Hodorkovszkij

Elnök nélkül a Jukosz
MOSZKVA (MTI)

Lemondott a Jukosz olajtársaság
elnök-vezérigazgatói posztjáról
Mihail Hodorkovszkij. A hírt a
társaság szóvivője jelentette be.
A jövőben a jelenleg letartóztatásban lévő 40 éves Hodorkovszkij a nem kormányszintű „Nyi-

Végső búcsú Teller Edétől
Ünnepélyes
megemlékezésen
búcsúztatták Tbller Edct hétfőn
a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban, amelynek a nemrég elhunyt világhírű atomfizikus az
alapítója és egy ideig az igazgatója volt.
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tüntették ki. A Corvin-lánc viselőjének elhunytával visszaszármazik az adományozóra.
Munkásságáért Teller Ede
megkapta az Albert Einstein-díjat, az Enrico Fermi-díjat, idén
júliusban pedig George Bush elnöktől a legmagasabb amerikai
polgári kitüntetést, az Elnöki
Szabadság-érdemrendet. A Magyar Tudományos Akadémia
1991 -ben választotta tiszteletbeli tagjává.
A szeptember tizedikén elhunyt tudóst hamvasztás után
szűk családi körben már korábban végső nyugalomba helyezték.

tott Oroszország" nevű szervezetnél kívánja majd folytatni tevékenységét. Ez utóbbi szervezetet Jukosz részvényesek és más
magántőkések hozták létre azzal
a céllal, hogy elsősorban a fiatalságot megcélzó társadalmi, kulturális és oktatási elképzelések
megvalósítását pénzeljék.

vényben a parlament állandó és
ideiglenes bizottságai vizsgálati
tevékenységének rendjét, és nem

MTI Telefotó: Takáts Péter

teremtette meg a vizsgálatok hatékonyságának törvényi feltételeit.

A világbéke fenyegetői?
B R Ü S S Z E L (MTI)

Izrael hétfőn „szomorúsággal és
megbotránkozással" reagált annak az Eurobarométer-felmérésnek az eredményeire, amely szerint az európaiak legnagyobb hányada a zsidó államot tekinti a
világbékét fenyegető országnak.
Az unió 15 tagállamában októberben végzett telefonos felmé-

résben 7500 személy véleményét
kérdezték az iraki háború indokoltságáról, az iraki újjáépítésről, valamint a világ békéjét és
stabilitását leginkább fenyegető
veszélyekről. Arra a kérdésre,
hogy az utóbbi pontban felsorolt
országok közül melyek fenyegetik a világ békéjét, a válaszadók
legnagyobb hányada, 59 százaléka Izraelt nevezte meg.

Nagy, átütő siker a Budapest Sportarénában

Robbie Williams koncertje
BUDAPEST (MTI)

Robbie Williams (felvételünkön)
brit pop-rock énekes nagy sikerű
hétfői koncertje előtt este nyolc
órától az ugyancsak brit énekesnő, Sión és együttese mutatkozott be .a Budapest Sportarénában. Az est sztárja kilenc órakor
lépett a színpadra, elbűvölve rajongóit. A mintegy háromnegyed
órás „bemelegítő" program is sikeres volt. Skin az éneklés mellett dalokat is ír. A hétfői koncertre egyébként hetek óta elfogyott minden jegy.
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Az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre azAKA-val

A kormány M5-öst venne

Kiskunfélegyháza határában itt érvéget az M5-ös. A puszta irányában található Csongrád megye.
Folytatás az 1. oldalról

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(GKM) szeretné elérni, hogy a kormány még
az idén elkötelezze magát valamelyik mellett. Az azonnali állami megvétel azért tűnik
egyre inkább az egyetlen komolyan szóba jöhető megoldásnak, mert az eddigi tárgyalások - külső befektetőkön keresztül vásárolná
ki az állam a jogokat - nem vezettek eredményre.
Az állami szerepvállalás 2004-ben és
2005-ben 50-70 milliárd forintba kerülne,
ennyit kellene kifizetni a koncessziós társaság tulajdonosainak, emellett a költségvetésnek át kellene vállalnia az AKA 50 milliárd
forint hitelét is. Az állami megvásárlás esetén az M5-ös Szegedig vezető szakasza állami
beruházás keretében valósulhatna meg. Az
előzetes becslések szerint az építkezés költsége 70-75 milliárd forint lenne.

A GKM tervezetében szereplő javaslatok
szerint azonban arra is van mód, hogy a
gyorsforgalmi utat a jövőben is az AKA üzemeltesse. A koncessziós társaság díjtámogatást kapna az államtól, és ezért cserébe a
matricával autózóknak mindenkori díjaiból
40-50 százalékos kedvezményt adna. Ez a
megoldás csak a meglévő Budapest-Kiskunfélegyháza szakaszon lépne életbe, az M5-ös
továbbépítése az állam feladata maradna. Az
autópálya-társaságnak fizetett díjtámogatás
a szakértők szerint elérné az évi 4-6 milliárd
forintot. Emellett a gazdasági tárca javaslatának egyik alváltozata alapján elképzelhető az
is, hogy az M5-ös következő szakaszát is az
AKA építheti meg. Ebben az esetben a társaság a teljes autópályára megkapná az állam
díjtámogatását, cserébe a matricával közlekedő autósoknak adott jelentős díjkedvezményért.
A hírek szerint a GKM javaslatának utolsó

Levél
Nikihez

Fotó: Karnok Csaba

egyeztetésein felmerült annak lehetősége is,
hogy az M5-ös üzemeltetése teljes egészében
az AKA kezében marad, ám az autósok az állami autópályákra érvényes matricával - további díjak fizetése nélkül - használhatják
majd. A gyorsforgalmi út úgynevezett teljes
„árnyékdíjasítása" esetén a költségvetésnek
évről évre ki kellene fizetnie az AKA-nak a
forgalom alapján járó bevételkiegészítést. A
szegedi M5 Autópálya Alapítvány számára
azonban nem tárgyalási alap az, hogy a matricával közlekedők 40-50 százalékos útdíjkedvezményt kapjanak. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott
alapítvány azt szeretné elérni, hogy ugyanazzal a matricával ugyanannyiért utazhassunk
Kiskunfélegyházától Budapestig, mint az ország többi autópályáján. Szerintük külön kell
kezelni a sztráda továbbépítésének, valamint
az útdíjaknak az ügyét.
F.K.

November végéig befejezik a javítást

Algyőn koszos és büdös a csapvíz
Algyő egyes részein napok óta
büdös és koszos víz folyik a
csapokból. Egy meghibásodott
tolózáraknát javítanak a vízműtelep leágazásánál.
- Algyőt az északi vízműtelep
látja el ivóvízzel. A víz egy méter átmérőjű vezetéken keresztül jut el a fogyasztókhoz - tájékoztatta lapunkat Bodor Dezső,
a Szegedi Vízmű Rt. műszaki
igazgatója. A vezeték algyői leágazásánál már korábban szivárgást vettek észre, a hibát pedig most kezdték el kijavítani.

Ezzel együtt egy olyan leágazást
alakítanak ki, amely segítségével Algyő Szegedről, illetve az
északi vízműtelepről is tud jó
minőségű vizet kapni bármely
meghibásodás esetén.
Október 22-én éjszaka a javításra szoruló szakaszt lekötötték
a rendszerről, azóta egy kisebb
átmérőjű, megkerülő vezetéken
kapja Algyő a vizet. A tervek szerint a tolózáraknánál november
végére sikerül elhárítani a hibát.
- A csomópontot megkerülő
vezeték miatt megváltoztak az
áramlási viszonyok. Ez azt jelen-

ti, hogy a cső faláról vas-oxid
mosódhat a vízbe. Ettől lesz színes, illetve egy kicsit büdös is folytatta a műszaki igazgató.
A javítás idejéről előre tájékoztatták az algyői fogyasztókat. A
vízbe kerülő anyagok nem károsak az egészségre, erre is felhívták a lakosok figyelmét. A beruházás mintegy 15 millió forintba
kerül. Az algyői önkormányzat 4
millió forinttal járult hozzá a
költségekhez.
Az algyői vezetéket többször is
öblítik annak érdekében, hogy a
cső faláról leváljon a lerakódás. A

mosatás azonban nem mindig
hoz eredményt, mivel az északi
vízműtelep nem százszázalékosan működik, így kisebb a nyomás.
A szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a víz minőségét. Az eddig
feldolgozott minták pedig azt
mutatják, hogy a javítás megkezdése óta lényegesen javult az algyői fogyasztókhoz szállított víz
minősége. A vízmű igyekszik a
javítást minél előbb befejezni,
ezt követően helyreáll a megszokott v í z m i n ő s é g .
K.T.

Leghamarabb félszáz év múlva lehet kitermelni

Erdőültetés a vásárhelyi határban
Néhány napon belül indul az erdőültetés a
vásárhelyi határ hullámterein; jelenleg az
ezt megelőző talaj-előkészítés zajlik. A csemeték idén kitermelt erdők helyére kerülnek.

Főleg a fiatal fákat fenyegette az elmúlt
évek aszálva.

Illusztráció: Tésik Attila

Korábban más célra hasznosított területek erdővel való telepítését nem tervezi a
Dél-Alföldi Erdészeti Rt. a közigazgatásilag Hódmezővásárhelyhez tartozó területein, tehát a telepítéstámogatás jövőre
esetleg bekövetkező mérséklése nem fejt
ki hatást. Erdőfelújítást - kitermelt állományok helyén - azonban végez a gazdaság, hullámtereken. Fazekas József vezérigazgató-helyettestől megtudtuk: 23 hektáron, elsősorban Körtvélyes és Atkasziget
környékén, természetes sarjfelújítás történik. A korábban kitermelt (zömmel
szürkenyár-) erdők sikerrel újrasarjadtak,
s ezeket hagyják tovább fejlődni. Húsz
hektáron pedig mesterséges erdőfelújítást
végeznek, a nemesnyár helyére fekete-,
szürkenyár, fehér fűz csemetéi kerülnek
nemsokára, a tuskóeltávolítás, nehéztárcsás talaj-előkészítés után. Ezek a munkák számos területet érintenek, Mindszenttől Algyőig. Miután a nyári aszály
sok tavalyi erdősítést kipusztított, 37

hektáron újra kell végezni a mesterséges
felújítást. A vásárhelyi határban végzett,
említett munkák összesen 9 millió 390
ezer forintba kerülnek.
Az ültetés, persze, csupán a kezdet, ezután évekig - az itt meghatározó nyárfa
esetében három-négy évig - gondozni,
gyomtalanítani kell a területet, és az
aszály miatt kiszáradt fákat pótolni. Az ültetéstől számítva 10 év múltán úgynevezett törzsszámcsökkentésre kerül sor: eltávolítják a beteg, illetve az időközben betelepült, nemkívánatos fákat (például amerikai kőris, zöld juhar), 20 év múlva törzskiválasztó gyérítés következik, s a legkedvezőbb tulajdonságokat mutató fákat
hagyják meg. A növelésfokozó gyérítés a
30-40 éves állományt érinti, ekkor az a
szempont, hogy a legkiválóbban növekvő,
legnagyobb hozamot biztosító egyedek
maradjanak a területen. A kitermelés,
ugyancsak a nyár esetében, 50-70 éves
korban történik - hacsak közbe nem jön
például a jeges ár, a hosszan tartó áradás, a
pangó víz, illetve az aszály. De minél idősebb az állomány, annál inkább ellenállóbbá válik a káros hatásokkal szemben, annál nagyobb az esély az eredményre.
F.CS.

Kedves Niki! Még egy éve sincs, hogy világra jöttél, én máris megsértettem a személyiségi jogaidat azzal, hogy leírtam a neved az
újságban. Lehet, hogy nem örülnél neki, de Te egy címlapsztori
főszereplője vagy, bár a fotó csak hiányod mutatja. Sőt: már a második cikk jelenik meg Rólad, ráadásul benne voltál a tévében,
mindkét kereskedelmi csatornán szólt már műsor Rólad - szüleid
ezektől is segítséget reméltek, remélnek. Szeretnének mielőbb
visszakapni.
A városházán azt mondják a jogászok, azaz azok, akik eldöntik,
ki (?) lehet egy kisgyerek apukája meg anyukája, hogy Neked az a
legrosszabb, hogy szerepelsz. Szerintük, ha nem foglalkoznánk a
sorsoddal, boldogabb lehetnél. Igazából szüleid hivatalosan mára
nevedet sem mondhatják ki az újság hasábjain, mert most már
van gyámod, ő dönt a sorsodról, fogászok és rendőrök foglalkoznak az ügyeddel, miközben egy idegen asszony gondoskodik rólad, és tekint gyermekének.
A hivatalnokok napokig nem aludtak miattad, de most már úgy
érzik, jó kezekben vagy. Szeretné feledni a tanúskodást, a szembesítést az a doktornő is, aki a kórházban észrevette, hogy eltört a
lábad. Fél a védőnő is, aki rendszeresen járt hozzád, aki látta,
hogy segítenie kell Rajtad. Testvéreidet, szüléidét rendőrök hallgatták ki, hogy megtudják, mi- történt Veled. Anyukádnak könynyes a szeme, egészen elgyengül, ha Rólad van szó. Azt mondja, a
Te kis testvéred törte el a lábacskádat, Ricsi, aki most biztos szívesen odabújna hozzád.
A dorozsmaiak is ismernek már téged, sokan úgy érzik, boldogabb lehetsz, ha nem kerülsz haza. Sok rosszat és jót mondanak a
faluban édesanyádról, aki retteg attól, mi történik Veled és vele.
Összeszámoltam: úgy tizenegy újságíró emlegetett Téged, miközben körülbelül nyolc hivatalnok, egy szociális munkás, négy
rendőr, egy ügyvéd, öt orvos, egy védőnő, egy pedagógus és egy orvos szakértő foglalkozik az ügyeddel. Remélem, ha tíz év múlva
kibetűzöd ezeket a régi újságokat, nem bánod, hogy ők így rendezték el a sorsodat. Mert azt mondják, a gyermekvédelem érted
dolgozik. Bár Te még csak egy teh cumisüveg szopogatáskor érzed, mennyire gyermekközpontú ez a világ.
MOLNÁR B. IMRE

Negyvenegyből hat felel meg a legújabb rendeletnek

Harc a vágóhídért
Fellebbezett az önkormányzati
vágóhíd működésének felfüggesztése miatt Pitvaros polgármestere, mondván: sohasem
volt baj a mini húsüzemmel,
amelynek boltjába négy községből jártak a vásárlók. A megye
negyvenegy vágóhídja közül
mindössze hat felel meg a legújabb rendelet előírásainak.
Hivatalosan negyvenegy vágóhíd
és húsüzem működik Csongrád
megyében ma, ám számuk várhatóan drasztikusan csökkenni
fog. A legutóbbi ellenőrzés idején
az élelmiszerek előállításáról
szóló 90/2003-as rendeletnek a
negyvenegyből hat felelt meg teljesen, tizenkilenc feltételesen
kapott engedélyt a további működésre, míg tizenhat esetben a
felfüggesztést javasolta az ellenőrző hatóság, a Csongrád Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás. Ez történt a
pitvarosi önkormányzat vágóhídjával is, amelynek működését
a közelmúltban függesztette fel
határozatlan időre dr. Bálás Gábor hatósági állatorvos. A tisztviselő kérdésünkre elmondta: korábban többször is fölszólította a
működtetőt, pótolja a hiányosságokat. Például nem a rendeletnek megfelelő a leszúrásra, a pörzsölésre kialakított helyiség.
Emellett aktív hűtővel ellátott
autóban, függesztve kellene szállítani a húst az üzletig. Akkor is,
ha az csak néhány száz méterre
van a vágóhídtól. Az állatorvos
hatósági feladatot teljesített,
amikor döntött, s nem mérlegelhette, mennyire nőtt a szívéhez
ez a mészárszék, amelynek a tervezésébe is bevonták annak idején.
- Természetesen fellebbeztünk
a határozat ellen - mondta Dégi
György, Pitvaros polgármestere.
- Ezt a vágóhidat még a tanács
építtette, jó minőségű, friss és
megfizethető húst árultak a boltjában, négy településről jártak
ide a vásárlók, s a beszállítók is
elégedettek voltak mindig. Megcsináltattuk rá a HACCP-t, beruháztunk, hogy a kor igényeinek
megfelelő legyen. Megértenem,
ha bármilyen ellenőrzés során

A pitvarosi húsboltba máshonnan
szállítanak.

Fotó: Gyenes Kálmán

kóli, vagy egyéb kórokozó nyomait találták volna. De ilyenre
nem volt példa! Ezután innen elviszi majd a felvásárló Szegedre a
disznót, ott leölik, feldolgozzák,
és aztán ide is szállítják. Mennyi
áfa rakódik majd arra a húsra;
mennyivel fog ez többe kerülni?
A polgármester azt is elmondta: amellett, hogy fellebbeznek,
Martonosi György országgyűlési
képviselő segítségét fogják kérni.
- Nem jó felé tapogatózik az önkormányzat, hiszen a rendelet világosan leírja a feltételeket. S tény
az is: nem lesz pénze rozsdamentes ajtókra annak a vágóhídnak,
ahol hetente mindössze nyolc-tíz
jószágot vágnak le - véli dr. Bálás
Gábor. Az állatorvos azt mondja,
három éve még hétszáz vágóhíd
működött az országban, ma körülbelül négyszáz. Amikor e rendeletet bevezették, Németh Imre
földművelésügyi miniszter azt
mondta, ezzel körülbelül százhatvanra csökkenthető a húsüzemek
száma. Ez is a cél. A legutóbbi ellenőrzésen az a makói vágóhíd is
csak feltételes engedélyt kapott,
amelyet a híres hentesdinasztia
tagja, E. Nagy István építtetett,
majd adott el nemrégen. Dániában huszonhétmillió sertést vágnak évente - háromszor annyit,
mint nálunk. Ott négy vágóhíd
végzi el ezt a munkát.
BAKOS ANDRÁS
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Nagymágocs határában bukkantak a Vásárhelyen kifosztott mackóra

KORKÉP
BALÁSTYA. Egészséghetet
tartanak ezen a heten a
községben. Mint a korábbi
években, most is számos
szűrésen, vizsgálaton vehetnek
részt a balástyaiak. Ezenkívül
különféle előadásokat is
meghallgathatnak az
érdeklődők, szó lesz az
egészséges táplálkozásról, a
mozgásról, valamint egyes
betegségekről, illetve
megelőzésükről, gyógyításukról.

Betörtek egy ékszerüzletbe

FORRÁSKÚT. Több programmal
is várja az érdeklődőket a község
művelődési háza. Ma délután fél
hattól jógázhatnak a
forráskútiak. Csütörtök este 6
órától ismét a mozgásé a
főszerep a kultúrházban. Ekkor
különféle aerobi lőgyakorlatokat
próbálhatnak ki a vendégek.
Ugyancsak este hat órától a
kisteremben a kézimunka
szakkör tagjai rendezik soron
következő foglalkozásukat.
PUSZTAMÉRGES. A
Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlcsztési Társulása
kéthavonta tartja soron
következő ülését. Legközelebb
csütörtökön délelőtt 9 órától a
pusztamérgesi polgármesteri
hivatalban találkoznak a
társulás tizenhét
önkormányzatának képviselői.
Az összejövetel témája a
homokháti kistérség
egészségterve.

A tettes alaposan felforgatta a fehérncműboltot.
Nagy értékű arany és ezüst ékszereket tulajdonított el a betörő, aki a vásárhelyi Andrássy
úti ékszerüzletet látogatta meg,
s magával vitte a páncélszekrényt. A mackót feltörve, kifosztva a nagymágocsi út mellett találták meg.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Nem bírták kinyitni a vásárhelyi
Triumph fehérneműbolt hátsó
ajtaján lógó lakatot tegnap reggel
az eladók, így a főbejáraton át
kellett bemenniük. Ott megdöbbenve tapasztalták, hogy az üzlet
bérelt területén álló ékszerpultot
feltörte valaki, s kilopta belőle a
kisméretű páncélszekrényt. A
bolt egy részét bérlő Ametiszt-Trophy Kft. hétfőn kezdte

volna engedményes
vásárát,
ezért a páncélszekrénye nagy értékű arany és ezüst ékszerekkel
volt tele. A betörő kiszakította
azt a pultból, majd végighúzta az
üzleten, jól látható nyomokat
hagyva a padlón, egészen a hátsó
ajtóig, ahol járműre rakta.
A betörő nem hagyta érintetlenül a bolt hátsó részében álló, a fehérncműbolt tulajdonában lévő
lemezszekrényt sem. Azt feszítővassal nyitotta fel, kiragadta belőle
a lemezkazettát, s ezt is felfeszítette. Ebből az üzlet kétnapi bevételét, az egyik dolgozó fizetését, valamint a bolt ellátmányát vitte el.
Megdézsmálta a raktárkészletet
is, ám hogy innen mi hiányzik,
csak a leltár után derül ki.
A bolt dolgozói elképedtek a
történteken,
ám
nyilatkozni

Fotó: ÜM-DV

nem akartak az ügyről. Az ékszerüzlet tulajdonosa is elhárította kérdéseinket. Információnk szerint az ellopott páncélszekrényben lévő ékszerek értéke
több millió forint.
A tettes, hogy a betörést minél
később vegyék észre, távozásakor
másik lakatot tett az ajtóra, így
hétfő reggelig senki sem fedezte
fel a történteket. Az Andrássy út
felőli kirakaton át sem lehetett
észrevenni, hogy feltörték az ékszeres pultot, hiszen a tettes annak csak a belső tér felőli részét
feszítette fel. Az üzlethelyiséget
nem védte riasztó, s a hátsó ajtón lógó lakat mellett is csak egy
kéttollú zárral kellett megbirkóznia a hívatlan látogatónak.
A rendőrség nyomoz a tettes
után.

A diakónus nősülhet
A katolikus egyházban szokatlan, hogy a lelki atya hitvest is
tudhat maga mellett. A szcgcd-csanádi
egyházmegyében
egyedülálló jelenség: Marunka
Lajos az egyetlen lelkipásztor,
aki nős létére plébániahivatalt
vezethet.
Az egyház jelenleg érvényben lévő törvényei szerint teljesen legálisan él házasságban a megyehatár közvetlen közelében lévő
Gádoroson Marunka Lajos diakónus és felesége, Magdaléna. A
házaspárnak két gyermeke született, Klaudia és Simon. Az idilli falusi környezetben lévő
templom és parókia egy megállapodott
közösség
otthona,
szinte folyamatosan szól a csengő, az atya társaságát folyton keresik: Gádoroson 2500 katolikus él, s 1000 a templomlátogató. Mióta Marunka Lajos diakónus hirdeti az igét, kétszeresére
nőtt a hívek száma.
A hatvanas években ült össze
hatezer püspök részvételével az a
vatikáni zsinat, amely határozatában kimondta: diakónusok
köthetnek házasságot. A katolikus egyházban még mindig érvényben lévő cölibátus rendszerének oldását a dél-amerikai püspökök szorgalmazták - magyarázta Marunka Lajos. A diakónus a paphoz hasonlóan esket-

het, temethet, keresztelhet, tarthat liturgiát, prédikációt, ám a
szentmise és a szent gyóntatás
nem lehet feladata.
Utoljára a negyedik században
volt módjuk a diakónusoknak a
házasságkötésre. Ezerötszáz évvel később nyílt erre újra lehetőség. Marunka Lajos a lelki szolgálatot választotta. Kispap korában került közelebbi viszonyba
Magdalénával, akit szeret. Az
atyának akkor éppen elég kevés
esélye volt arra, hogy hivatását,
és szerelmét is megtarthassa,
családja és hívei töltsék ki az életét. A sors mégis úgy hozta, hogy
mind a kettő megvalósult, mert
„először van a gondolat, mely
szóvá válik, majd testesül" mondja Lajos atya, aki Istenben
való teljesség birtokosának érzi
magát a kis faluban. Mindazonáltal hivatalosan kijelentette: a
cölibátus áldás az egyház számára. Úgy fogalmazott: a nőtlenséget vállaló pap minden pillanatát
teljes mértékben Istennek szentelheti. Marunka Lajos úgy gondolja, hogy a megnövekedett szám ú hívek lelki szolgálata éppen
annyi időt igényel, amelyben
nem kell lemondania arról sem,
hogy a családját apaként és férjként feleségét boldoggá tegye. A
kettő a gádorosi
plébánián
egyensúlyban van.
BLAHÓ GABRIELLA

Egyes időszakokban százak várakoztak bejutásra

Tómultus az új
szegedi áruház előtt

A szemtanú a csattanásra kapta fel a fejét
Szeged egyesült államokbeli
testvérvárosából, Toledóból
érkezett küldöttség járt tegnap a
Somogyi-könyvtárban. John
Ahern (képünkön), a University
of Toledo nyugalmazott
professzora amerikai
magyarokkal foglalkozó
köteteiből összeállított
könyvcsomagot ajándékozott a
bibliotékának. Ahern professzort
elkísérte felesége, valamint a
toledói magyarság képviseletében
Bálint Erzsébet és Újvági Baba,
akik a könyvátadás után
megtekintették a Somogyi
emlékkönyvtárát és az amerikai
magyarsággal foglalkozó
részlegét, a Vasváry-gyűjteményt.

Két Peugeot ütközött össze
tegnap a Tisza-parton

Két Peugeot ütközött össze tegnap délelőtt Szegeden, a Felső
Tisza-parton, a volt Haffncr fatelepnél. A járművek vezetőit
könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy Peugeot 206-os Szeged felől
tartott Tápé irányába a Felső Tisza-parton, a belső sávban. Vele
szemben, szintén a belső sávban

egy másik Peugeot közlekedett.
Az Etelka sori kereszteződést elhagyva a 206-os sofőrje eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba. Az ott haladó másik jármű vezetője hiába próbált kitérni, az ütközést már nem tudta elkerülni. A járművek az egykori
Haffner fatelepnél frontálisan
egymásnak ütköztek.
Egy szemtanú, aki a közeli
buszmegállóban várakozott, elmondta, hallotta a csattanást,

majd annyit látott, hogy az egyik
Peugeot füstöl. .- Rohantam,
ahogy tudtam, cibáltam kifelé a
vezetőt - tette hozzá a nő, aki
nem tudta, hogy a füst a légzsák
működésbe lépése és kidurranása miatt került az utastérbe.
A két Peugeot utasa könnyebb
sérüléssel úszta meg a balesetet.
A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség a
baleset pontos körülményeit
szakértők bevonásával vizsgálja.

ROSZKE. Az önkormányzat
szociális bizottsága ma délután 1
órakor ülésezik a polgármesteri
hivatalban. A tanácskozásnak
egyetlen napirendi pontja van:
elbírálják a Bursa Hungarica
ösztöndíjra beérkezett
pályázatokat. Az idén huszonhat
nappali felsőoktatásban
résztvevő röszkei fiatal adta be
kérelmét. Tavaly huszonheten,
2001 -ben pedig huszonegyen
jelentkeztek. Az idén az
önkormányzat 700 ezer forintot
különített el a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
ma délután 5 órától a Szegedi
Társadalomtudományi
Szakkollégium szervezésében
megemlékező előadás kezdődik
az 1956-os forradalomról.
Gyarmati György, az
Állambiztonsági Iratok
Történeti Levéltárának
főigazgatója, a Pécsi
Tudományegyetem oktatója
tart előadást A politikai
rendőrség a Rákosi korszakban
címmel. Ezt követően 19 órától
kétnyelvű felolvasóestet
rendeznek.

Sorokban kígyóztak a vásárlók az üzlet előtt.

Már a nyitás előtt hosszú sorokban álltak az emberek Szeged legújabb, a Szilién sugárúton tegnap megnyílt áruháza
előtt.
Bár csak kilenckor nyitott Szeged
legújabb műszaki áruháza, az
Euronics, az első vásárlók már
fél nyolckor megérkeztek, hogy
biztosan meg tudják venni a katalógusból jó előre kinézett terméket.
- Egy videokamerát szerettem
volna vásárolni, de n e m tudtam
megvenni, mert elromlott a
banktermináljuk. így most siethetek egy automatához, hogy levegyem a pénzt. Kaptam egy cetlit, amivel a biztonsági őrök soron kívül beengednek. Azt egy
kicsit furcsállom, hogy nem tették el nekem a kamerát, lehet,
hogy már n e m is lesz meg - mesélte „élményeit" Elekes Mihályné. Az asszony elmondta, hatal-
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mas a választék, az árak is igen
kedvezőek, ezért döntött úgy,
hogy beáll a sorba. - Háromnegyed órát álldogáltam, mire bejutottam. Tízesével mehettünk be
a boltba. Iszonyatos odabent a
meleg - tette hozzá.
- Egy mikrohullámú sütőt szeretnék venni, de attól tartok,
hogy elfogy, mire bejutok - boszszankodott sorban állás közben
Tóth P. Zoltán. A férfi elmondta,
bár n e m szeret sorban állni, de
ezúttal kivételt tett.
Odabent a mosógépek és hűtők között magabiztosan sétáltak a vásárlók. A többség határozott céllal jött. - Dél körül
hagyott alább a roham, de egész
nap álltak az emberek az utcán
- m o n d t a Deák Szabolcs kereskedelmi igazgató. - Elsősorban
a tévék és a házimozirendszerek iránt érdeklődtek a vásár-

lók.
G. SZ. L.

Veszettség esetén ebzárlatot rendelhetnek el

Kilőttek két rókakölyköt

Folytatás az 1. oldalról

Csoda, hogy kisebb sérüléssel úszták meg a kocsikban utazók.

Fotó: Karnok Csaba

Az már most biztos, hogy a rókák érintkeztek más állatokkal, a
telektulajdonos kutyája például
összeverekedett velük. A vizsgálat eredményétől függően tehát
elképzelhető, hogy akár az egész
térségben ebzárlatot kell elrendelni, amely 90 napig is eltarthat.
A két kölyök minden valószí-

nűség szerint egy alomból származott, és a kotorék is nyilvánvalóan a környéken van. Feltételezhető tehát, hogy a vasúti töltésnél, a nádas részen vannak még
rókák. Éppen ezért az állatorvos
felveszi a kapcsolatot a vadásztársasággal, mert esetleges betegségük miatt azokat is ki kell lőni. A
veszettség ugyanis az emberre is
halálos veszélyt jelenthet.
T Í M Á R KRISZTA
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A szegedi képviselő egyedüli ellenzékiként szavazott

Jövőre fölszámolják a Gyevi temetőt, egy év múlva házavatót tartanak

Bartha véletlenül
Polt Péter mellett

Négyszáz lakás a sírkertben

Az országgyűlés tegnap ismét leszavazta Polt Péter interpellációra
adott válaszát. Az ellenzéki képviselők egy kivétellel nem nyilvánítottak véleményt, a legfőbb ügyészt csak a szegedi Bartha
László biztosította támogatásáról.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnap
az
országgyűlésben
Gusztos Péter szabad demokrata
képviselő az Orbán-kormány
idején értékesített tizenkét agrárgazdaság ügyében interpellálta
Polt Pétert. A kormánypárti képviselő azt tudakolta Polttól, hogy
az ügyészség miért nem látott kivetnivalót abban az Orbán-kormány idején lezajlott tranzakcióban, amelyben tizenkét agrárgazdaságot privatizáltak szerinte feltűnően kedvező feltételekkel.
Gusztos Péter a választ nem
fogadta el, a parlament szintén
elutasította, egy igen szavazat
mellett 192 ellenében, három
tartózkodással. A Fidesz-MPSZ
és az MDF teremben tartózkodó
képviselői - egy kivétellel - nem
vettek részt a szavazásban. (A fi-

deszes és MDF-es képviselők
azért nem szavaztak, mert azt
hitték, nincs elegendő számú, 50
százalék plusz 1 kormánypárti
képviselő a teremben, ami eredménytelen voksolást és az interpellációra adott válasz automatikus elfogadását jelentette volna.)
Egyébként az egyetlen képviselő, aki ellenzékiként szavazott és
az igen gombot nyomta meg, a
szegedi Bartha László volt. A korábbi szegedi polgármester lapunknak az esetről azt nyilatkozta, hogy technikai hiba történt, ellenzéki képviselőtársaihoz hasonlóan ő sem akart voksolni, véletlenül nyomta meg a
gombot. Bartha László arra a kérdésre, hogy tévedése miatt érte-e
bírálat, esetleg büntetés a frakció
részéről, számít-e ilyesmire,
nemmel válaszolt.

Nyolc hónapja harcolnak a kislányért

Madártávlatból így néz ki a Gyevi temető.

Niki egyre távolabb
kerül családjától

Üzletek is helyet kaphatnak a szegedi Gyevi
temető helyén, ahol négyszáz lakást épít az
új tulajdonos, az OTP Ingatlan Rt. A temetőt csak jövő nyáron számolják föl, addig
azonban rendezik a környezetet.

Folytatás az 1. oldalról

A család ügyvédje, Szűcs Attila
szerint a gyámhivatal eljárása
törvénysértő és embertelen. Kifogásolja, hogy a szülők értesítése nélkül el lehetett vinni a kórházból a kislányt, mert valaki arra gyanakszik, a szülő tehet a
gyerek sérüléséről. Szerinte az
orvosi szakvélemény és zárójelentés jogászi értelmezése is eltúlzott, mert az „elvárható, normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai" diagnózis alapján
nem szabadna a szülőket alultáplálással vádolni. Mint ahogy a
„pelenka dermatitis"
orvosi
meghatározást, azaz a popsi kivörösödését sem lehetne „kisebesedéssel" helyettesíteni. Elmondta, hogy a kiszáradást az
orvosi zárójelentés nem is említi.
A hivatal soron kívül döntött a
kislány sorsáról, a babát nevelőszülőnél helyezték el, mert a csecsemőotthonban már nem volt
hely. Az erről szóló értesítést a
hivatal szerint a szülők aznap
vették át, amikor a kórházba
mentek Nikiért.
A gyámügy a döntést elsősorban az újszülött súlyos elhanyagoltságával magyarázza. A kislány alultápláltsága, kiszáradása
szerintük szülői gondatlanság
eredménye, emellett sem az orvosok, sem a védőnő nem ellenőrizhette rendszeresen a beteg
kisbaba állapotát. Ez életveszélyt
és maradandó egészségkárosodást okozhat - mondja a hivatal
szakértői véleményekre hivatkozva.
Az ügyvéd a gyámhivatal lassúságát is kifogásolja.. A törvényben előírt kétszer harminc nap

alatt ugyanis nem döntöttek arról, mi történjen Nikivel, átmeneti nevelésbe veszik-e.
A dorozsmai Jerney-iskola
előtt találkoztunk Máriával, az
édesanyával. Mindennap jön a
két nagyobb fiáért, ilyenkor elkíséri őket a legkisebb is. A kétéves
Ricsi örömmel pózol a fényképezőgép előtt.
A pedagógusok egyetértenek
azzal, hogy a hivatal úgy döntött,
nem szakítják el a családtól az
összes gyermeket. Családlátogatáson például mindent rendben
találtak. Az osztályfőnök azt
mondta: a tízéves Károly az iskolában is azt mesélte, hogy testvére törte el Niki lábát. Elmondták,
a szülők lelkiismeretesen követik gyermekeik előrehaladását,
segítenek nekik a tanulásban.
Dorozsmán sokan ismerik a
családot, főleg mióta a tévében is
szerepeltek. Egy asszony azt állította, jobb a kislánynak, ha más
családba kerül.
A szülők eddig két jogorvoslati lehetőséggel éltek. A családból
történő azonnali kiemelést kimondó gyámhivatali határozatot a megyei gyámhivatal helybenhagyta, amely úgy szólt: a
kislány egyelőre nem kerülhet
vissza a családhoz. A másodfokú határozat kimondja: a kiskorú megfelelő gondozása családján belül továbbra sem biztosítható.
A szülők és ügyvédjük sérelmezi, hogy a családi körülmények 30 naponkénti felülvizsgálata nélkül a gyermeket átmeneti
nevelésbe helyezték. Most már
csak a bíróság maradt a családnak, pert indíthat a döntés megváltoztatásáért.

Lebontják a hajléktalanok lakta romos házakat, kiirtják a sűrű aljnövényzetet, megtisztítják és hamarosan bekerítik a Gyevi temetőt - ígéri az OTP Ingatlan Rt. A cég a múlt
héten vásárolta meg az egyháztól a területet,
amelyen lakásokat építenek. Szabó János vezérigazgató azt mondta, komoly árat fizettek
a központi fekvésű területért, de az összeget
nem mondhatja meg az eladó fél kérésére.
Szabó úgy tervezi, 2005-ben tarthatnak
először lakásavatót a József Attila sugárút
mentén kialakított új utcákban.
- Természetesen betartjuk a területre vonatkozó előírásokat, és megfelelő mennyisé-
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gű zöld felületet alakítunk ki, így körülbelül
négyszáz lakás fér el a megvásárolt két telken
- mondta a vezérigazgató. Mindig annyit építenek, amennyit el tudnak adni. Azt ígérte,
nem kell attól félni, hogy olyan zsúfolt lesz az
új városrész, mint amilyen a Rókusi temető
helyén épült. Az eredeti növényzet azonban
szerinte nem érdemes arra, hogy megtartsák,
így újra kell fásítani a területet.
Az építkezést csak jövő ősszel tudják megkezdeni, mert a temetőt előbb föl kell számolniuk. A sírkert megszüntetésének hivatalos időpontja jövő év február elseje. Innen
számítva még hat hónapig nem dolgozhatnak, mert eddig a határidőig távolíthatják el
a tulajdonosok a sírköveket.
- A kegyeleti park helyét egyelőre nem jelöltük ki, de csöndes, meghitt kertet alakítunk ki háromezer négyzetméteren - mondta
Szabó.

Túl az életveszélyen A vízmű késedelmi
kamatot számláz

Már túl van az életveszélyen, és az új klinika intenzív osztályán
kezelik azt a 32 éves kiskunhalasi nőt, aki, miután balesetet
szenvedett az 55-ös főúton, öt órán keresztül nem tudott kiszabadulni a roncsok közül.
Mint azt tegnap megírtuk, az esős úton megcsúszott és irányíthatatlanná vált egy 32 éves kiskunhalasi nő Fiat Puntója az 55-ös főúton Mórahalom és Szeged között. A kocsi az út menti árokba csúszott, letarolt egy kilométerkövet, majd nekiütközött az út melletti
tanyaépületnek. A tulajdonos ugyan felriadt a zajra, de hiába ment
ki az udvarra, a sötétben semmit sem látott, visszatért házába és elaludt.

A Punto vezetője nyílt bokatörést és gerincsérülést szenvedett. Az
autó teljesen összeroncsolódott, vezetőjének esélye sem volt, hogy
egyedül kijusson a járműből. Az asszony rendkívül sok vért vesztett.
Úgy tudjuk, mobiltelefonon segítséget kért, de a mentősök sem találták meg az összetört kocsit, mivel azt eltakarták a fák.
A baleset után öt órával, reggel hat órakor valaki ismét értesítette a
mentőket, akik hívták a mórahalmi rendőröket. A tanya tulajdonosa
a mentők, rendőrök és tűzoltók szirénájának zajára ébredt fel, s csak
ekkor vette észre, mi történt.
A súlyosan sérült áldozatot csak a tűzoltók tudták kiszabadítani a
roncsok közül, majd a mentők azonnal a szegedi új klinika intenzív
osztályára szállították, ahol több életmentő műtétet hajtottak végre
rajta. Csak szerencséjének köszönheti, hogy a vérveszteség miatt
nem kellett amputálni a lábát.
A. T. J.

MOLNÁR B. IMRE

Lakásmaffiára csaptak le
Enni naponta egy alkalommal
kaptak. Amikor a rendőrök az elmúlt héten lecsaptak a tettesekre, találtak olyan szobát is, ahol
nem volt fűtés.
A sajtótájékoztatót tartó vizsgáló, Szentes Bíró Ágnes rendőr
hadnagy elfekvő szállásnak nevezte az ingatlant. A rendőrök az
akció napján tíz sértettet kutattak fel, s valamennyiüket beszállították a rendőrségre. (Erre azért
volt szükség, mert maguktól

nem lettek volna képesek mozogni.) Volt olyan áldozat, aki
1999 óta élt a lerobbant bérházban, és akadt olyan sértett is, aki
időközben már elhunyt. Egyikük
a nyáron tett feljelentést a rendőrségen.
A gyanúsítottak büntetett előéletűek, mindannyian hasonló,
vagyon elleni bűncselekmények
miatt voltak büntetve. A csalással okozott kár több tízmillió forint. Zélity László rendőr őrnagy,
a kapitányság vizsgálati osztályának vezetője elmondta, még csak

M . B. I.

Tizenötezer fogyasztót érint

Majdnem elvesztette lábát a kocsiba szorult nő

Idős, magányos, beteg embereket semmiztek ki

Folytatás az 1. oldalról

A zajos József Attila sugárúttól a tervek
szerint beljebb épülnének föl a házak, és talán lesz helye üzleteknek is, bár a tarjáni
szolgáltatóházak a közelben vannak. Az eladásra kínált lakások jobbára kis alapterületűek, negyven-nyolcvan négyzetméteresek
lesznek. Szabó ezt azzal indokolta, hogy erre
van elsősorban kereslet a különböző lakástámogatások szabályai miatt.
Az ország számos pontján építkező cég
Szegeden eddig nem kezdett nagyobb beruházásba, mert Szabó szerint a város szinte
elszigetelődött a korábbi délszláv háború
miatt. Most azonban fölértékelődött a szerepe, hiszen az uniós csatlakozás után a
olyan logisztikai és informatikai szolgáltatások települhetnek ide, amelyek új munkahelyeket teremthetnek - mondta a vezérigazgató.

a nyomozás elején tartanak, és
az ügy súlyára való tekintettel
ezen a héten külön nyomozó
csoportot alakítanak ki, amelynek tagjai csak ezzel az üggyel
foglalkoznak. Az osztályvezető
hozzátette: a nyomozás az adásvételi szerződéseket készítő és ellenjegyző ügyvédekre is kiterjed.
Arra a kérdésre, hogy az áldozatok visszakaphatják-e lakásaikat, a rendőrség a nyomozás kezdeti szakaszában még nem tudott válaszolni.
ARANYT. JÁNOS

Kisteleken
November 4-e és 28-a között
egészséghónapot rendeznek a
városban. Ennek keretében ma
délután fél hattól vegetáriánus
klubba várják az érdeklődőket a
rendezvényházban. Többek között kiderül, milyen jótékony
hatása van a rendszeres testmozgásnak, mi a teendő csontritkulás esetén, illetve milyen
fájdalmakat lehet gyógyszer helyett mozgással enyhíteni. A
foglalkozásokon különféle vegetáriánus ételeket is készítenek.
Természetesen minden érdeklődőt várnak.

Tizenötezer fogyasztótól szed
késedelmi kamatot a Szegedi
Vízmű Rt. Másfél évre visszamenőleg vizsgálják a számlákat,
s napi 11 százalékos kamattal
„honorálják" a késedelmes befizetést.
A fizetési morál javítását, és nem
külön bevétel szerzését célozza a
Szegedi Vízmű Rt. döntése,
amely szerint késedelmi kamatot fizetnek azok az ügyfelek,
akik tavaly január óta nem
egyenlítették ki határidőre vízés csatornadíj számlájukat - tájékoztatta lapunkat Bóka József
értékesítési osztályvezető.
A társaság összesen 75 ezer
„fogyasztási helyre" küld számlát, s a közel 73 ezer egyéni ügyfél mintegy 20 százaléka rendszeresen késik a befizetéssel. A
tartozásokat persze előbb-utóbb
kiegyenlítik, viszont a halogatás
több millió forint átmeneti kiesést okoz. A vízmű ettől persze
nem válik fizetésképtelenné, de a
költségek fedezésére nagy szüksége lenne a határidő után, napok, esetleg hetek múlva befizetett vízdíjakra is.
A szolgáltatókra vonatkozó
törvény öt évre visszamenőleg
teszi lehetővé a számlák felülvizsgálatát és a késedelmikamat-számítást. A Szegedi Vízmű
Rt. nem nyúlt vissza az ötéves
számlákhoz, csupán 2002. január l-jétől 2003. június 30-áig
vizsgálják meg, ki, hány napot
késett a befizetéssel.
Még egynapos késést sem néznek el, 100 forint kamat alatt
azonban senkinek sem küldenek
csekkel kiegészített levelet. Viszont a néhány forinttal tartozók

sem lehetnek nyugodtak, mert újabb határidőcsúszás esetén mihelyt átlépik a százforintos
tartozáshatárt, már kapják is a
fölszólítást.
A vízmű azért szánta el magát
erre a lépésre, mert a korábbi
évek tapasztalataiból kiderült: a
figyelmeztető levelek nem bizonyultak elég hatásosnak az alkalmi vagy megrögzött késve fizetőkkel szemben. Mert amíg a
nagy összegekkel tartozó ügyfelek száma lényegesen csökkent,
addig a számlahatáridőket túllépő fogyasztóké megközelítőleg
változatlan maradt.
A költségvetési törvény szerint
napi 11 százalék késedelmi kamatot kérhet a szolgáltató. A
számítás módja: a számla összegét megszorozzuk a késedelmes
napok számával, az eredményt
elosztjuk 365-tel - az így kapott
összeg 11 százaléka a kamat. Ily
módon
ki-ki
ellenőrizheti,
mennyibe kerül, ha elfeledkezik
a vízdíjszámláról.
A következő napokban összesen mintegy 15 ezer „kamatközlő" levelet küldenek ki. Az első
háromezer fölszőlítót már kézbesítették, s összesen 1,2 millió forint késedelmi kamatot számoltak föl.
Fontos tudni, hogy a befizetés
határideje a számla elkészítésétől
számított 15 nap. A számlákat
úgy küldik ki, hogy legalább nyolc
banki nap álljon rendelkezésünkre a díj befizetésére. Ha a címzés
pontatlansága miatt (vagy más
okból) valaki mégis késve, vagy
egyáltalán nem kapja meg a
számlát, természetesen nem kell
késedelmi kamatot fizetnie.
NY. P.
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Kézikönyvként forgatják
a
szakértők azt a karcsú kötetet,
amelyet a Studia Geographica
sorozatban adtak ki nemrégiben. Szerzője Abonyiné
Palotás
Jolán, a Szegedi Tudományegyetem oktatója soha aktuálisabb
témához nem nyúlhatott volna
napjainkban, abban az időszakban, amikor Szeged földrajzi
helyzete, ennek kapcsán infrastrukturális fejlettsége kulcskérdés lesz a térség jövője szempontjából.

ra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás jövő évi tarifáit,
így az autósok elkezdhetnek vadászni az ajánlatok között. Ezúttal átlagosan öt és fél százalékkal drágult e szolgáltatás,
ami persze jóval olcsóbb volna
„problémás" úrvezetők nélkül.

Közlekedési baleset Szegeden. A kisautók biztosítása ezután is olcsóbb lesz.
zőnek számító Generáli Providencia időben kipuhatolta a
versenytársak szándékát, az
előbbi társaság átlagosan 5,9
százalékkal drágít, míg a Generáli díjai 5,85 százalékkal
lesznek magasabbak. A piac
harmadik legnagyobb szereplője, az OTP Garancia átlagosan 5,83 százalékkal emel.
Persze az átlagos díjemelés
pusztán mutatónak tekinthető,
hiszen az autósok alig negyven
százaléka mondható átlagos-

Budapesten egy 2-3 ezer köbcentiméter lökettérfogatú autó 24
esztendős tulajdonosa, AO-ás bonus-malus besorolással, társaságtól függően évente 180-260 ezer forintot fizet a kötelezőért, míg
ugyanezen autó 50 év feletti fővárosi gazdájának „csak" 100-220
ezer forintot kell fizetnie. Ha ugyanez az autó és a besorolás, ám a
lakhely más, a biztosítás jóval olcsóbb: Szegeden egy ifjú sofőr a fentiekért évente 110-190 ezer forintot, míg idősebb autóstársa mindössze 55-70 ezer forintot fizet.
A kis autók biztosítása olcsóbb: egy 850 köbcentiméteres hengerűrtartalmú, szintén AO-ás kategóriájú kisautó 50 éves, pesti tulajdonosa megússza 24-32 ezerforintos éves díjjal, míg ugyanezen kocsi
24 éves gazdájától 4 8 - 7 5 ezer forintot kérnek a biztosítók. Ha ez a
kocsi idősebb szegedié, akkor az éves díj 18-22 ezer forint, míg fiatalabb helybéli úrvezető kollégáját évente „csak" 2 9 - 5 8 ezer forinttal könnyítik meg a társaságok.

MTI
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Valaszat SMS-ben küldje el a
2 0 / 9 7 7 - 3 3 3 3

OS szómra!

CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE E6Y VA6Y EGY t BETŰ.
A kérdi sikra a vcéosxf a

ban élő sofőrök élvezik, akik
800-1100 köbcentiméteres autóikkal a legkisebb kötelezőt fizető kategóriát alkotják.
Az idei kötelező biztosítás terén, ha már a tarifaversenyben
nem lehet kiteljesedni, a biztosítók úgy tűnik, megkezdték a
szolgáltatások versenyét. Több
cég már szelektálja fiatal ügyfeleit, mondván nemcsak a
kor, a tapasztalat is számít. így
akad, ahol a régóta vezető, lendületes, ámde tapasztaltabb
25-30 év közötti ügyfeleknek
nem kell olyan sokat fizetniük,
mint frissebb jogosítványú
kortársaiknak.
Az újonnan kötött szerződések kifejezetten drágák, s az
árakat egyébként is nehéz öszszehasonlítani, így a szakemberek is azt ajánlják, hogy ki-ki
maga járja végig a társaságokat
az új tarifák iránt érdeklődve. A
választásban sokat segít a saját
biztosító, de érdemes ellátogatni a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) honlapjára is, ahol az összes biztosítótársaság gépjármű-felelősségbiztosításról szóló adatai egy
helyen fellelhetők.

A kutató messziről indul ugyan
- fejezetek szólnak a közlekedés
fejlődéséről, a földrajzi munkamegosztásról - , de hamar eljut a jelenbe: a külföldi működő
tőke beáramlásához az országba, s annak hatásához a magyar
gazdaságra. Ábrákkal, grafikonokkal, diagramokkal és térképekkel szemléltetve szerezhetünk hasznos ismeretanyagot arról, mi hasznunk származik a
külföldi működő tőkéből, s annak célja, iránya mennyire függ
össze Magyarország infrastrukturális fejlettségi szintjével.
F. K.
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Európai járműipar
Az Európai Unióban egy főre számítva Olaszországban és
Luxemburgban van a legtöbb autó.
MTI

Az észak-olasz Emilia Romagna tartomány kereskedelmi kamarája által készített tanulmány szerint Olaszországban ezer lakosra
688,5 autó jut. Luxemburgban ezer lakosonként 697,5 ez a szám.
A legalacsonyabb ez a szám Írországban, ezer lakosra 413,5 autó
jut. Ausztriában 680 autó van ezer lakosonként. Olaszországban
az utóbbi tizenöt évben az autók és a motorkerékpárok száma átlagosan 2,7 százalékkal nőtt évente, a felmérés szerint. 1985-ben
27,28 gépjármű futott az olasz utakon, tavaly 42,95 millió. Az 57
millió lakosú Olaszországban tavaly 2,4 millió új autót vásároltak,
39,3 milliárd euró értékben. Tavaly 2,7 millió használt kocsi is gazdát cserélt Olaszországban, 16,5 milliárd euró értékben.

Nissan

KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VALASZAIKAT:

^

Az infrastruktúra az emberiség
fejlődése során óriási utat tett
meg. Az ember, amikor „lejött a
fáról" és két lábra emelkedett,
még csak az állatok és a saját
maga által kitaposott ösvényen
járt - írja a szerző az előszóban.
Később már egyszerűbb eljárásokkal, majd mindinkább célravezetőbb, bonyolultabb módon alakítgatta ki a földfelszínen
azokat a területeket, amelyek
utakká váltak. Eleinte csak az
ember „közlekedett" rajta, húzta-vonta az elejtett állatokat, a
letört gallyakat, de egyszer csak
minőségi változás következett
be, amikor a kerék feltalálását
követően megalkották az első
szekereket és ezek útvonalának
vált terepévé.

FOTÓ: KARN0K CSABA

KATKÓ KRISZTINA

ÖN SZÍVESEN FIZET TÖBBET EGY
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nak. A többiek vagy nagyobb
emelésre, vagy érezhetőbb
kedvezményekre
számíthatnak. A társaságok adatai szerint
változatlanul drága mulatság
autósnak lenni 25 éves életkor
alatt, nagy, Budapesten hajtott
kocsival. E kategória ugyanis az
idén is a legmagasabb kötelező
tarifát fizető ügyfélcsoportnak
minősül, s a kötelező árai itt
akár 80 százalékkal is nőhetnek. A legkedvezőbb helyzetet
a 39 év feletti, vidéki kisváros-

Tarifák időseknek és fiataloknak

AHEÍ ÖN SZERINT 10 EVEN
KÉROESE EURÓPAI INTERN
VOLT HAZANKBAN?
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Abonyiné Palotás Jolán egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem gazdaság- és társadalomföldrajz! tanszékének
helyettes vezetője tollából könyv jelent meg Infrastruktúra
címmel.

A hazai biztosítótársaságok a

-

Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA

T a s t r u k t ú r a

napokban hozták nyilvánosság-

•

Péntek DÉLMADÁR

RECENZIÓ

Többet fizetnek az autósok

így az október 30-án közzétett friss adatok szerint jövőre átlagosan az infláció
mérfékét meg nem haladva,
de drágul a kötelező biztosítás. Az autósoknak két hónap alatt el kell dönteniük,
maradnak
biztosítójuknál
vagy inkább más cég után néznek, s december 31-ig mindenkinek meg kell kötnie a
következő esztendőre szóló
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését. A hazai úrvezetők szokásait tekintve úgy
tűnik, nem lesz nagy átrendeződés a piacon, a magyar
sofőrök általában nem váltanak társaságot.
A piacvezető Allianz Hungária, valamint a szintén ténye-

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN

4.

AZ INFLÁCIÓ ALATT MARAD, DE JÖVŐRE EMELKEDIK A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS DÍJA

Második alkalommal dönthettek szabadon a hazai biztosítótársaságok arról a több millió hazai autóst érintő kérdésről: mennyit is kérjenek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás címén. Tavalyelőtt még
a Pénzügyminisztérium írta
elő az emelés mértékét, ami
2001-ben egységesen 6, 2002
őszéig pedig 4,8 százalékos
volt. Tavaly azonban felszabadult a kötelező piaca, így 2002
októberében a társaságok már
maguk dönthették el, hogy
2003-tól milyen mértékű tarifaemeléssel sokkolják ügyfeleiket. A biztosítók akkor és
most is a mindenki számára
kíméletes megoldás mellett
döntöttek, azaz úgy csűrtek-csavartak, hogy legyen
ugyan piaci verseny, ám mégse pártoljon el tőlük az ügyfél.

NAPI M E L L E K L E T E K

segítségév«! odjuk meg!

Magyarországon
mintegy
négyezer
Nissan
típusú
gépkocsit érint a japán cég
visszahívási akciója, amely
a világon összesen 2 millió
55 ezer kocsira terjed ki közölte
a
társaság
az
MTI-vel.
A visszahívás oka a motorokba szerelt fordulatszámérzékelők lehetséges hibája,
mely a motor váratlan leállását okozhatja - áll a közleményben.
A Nissan egy másik visszahívási kampányt is kezdeményez, mely hazánkban
mintegy 100 darab Primera
és X-Trail motor elektronikájának frissítését, illetve
cseréjét jelenti.

Megtakarítás vagy befektetés?

6 7 2 2 Szeged,

Támaszkodjon m i n d k e t t ő r e !
• 3 hónapos l e k ö t ö t t betét akár eves 9,3%-os

Nagy Jertd u. 1.
(a Nagy J. u. ás a Feketesas ti.
találkozásánál)

Tet: (62) 554-770
Nyitva tartás:
hétfő-péntek:

8.00-16.00

fix k a m a t t a l ( E B K M = 9 . 3 0 % ) *
• Budapest vagy Credit Suisse kötvény- vagy
részvényalap befektetési jegyének vásárlása esetén.

akár
9,3%'-os
kamat!
A Citibank sohasem pihen

06-40-CITI24
06-40-248424
www.otibank.hu

ciîîbank

Citibank Rt. - a Citigroup ésTa magyarországi Citibank csoport tagja.

* 5 millió forint összeget elérő befektetési jegy vásárlása és ezzel egyidejűleg legalább 1,5 millió forint összegű betétlekötés esetén. 1,5 millió forintot elérő befektetési
jegy vásárlása és e2zei egyidejűleg legalább 1,5 millió forint összegű betétlekötés esetén a lekötött betét kamata 9,15% (EBKM=9,15%). A betét kiemelt mértékű kamata rulirozó lekötés esetén csak az automatikusan megújuló lekötés első - három hónapos - periódusára érvényes. Az első periódust követően a belét a lekötés
megújulásakor érvényes Kamat- és Díjfeltételekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra. A betéti szerződés részletes leírását a Citibank Rt.
Lakossági Banki Szo-gáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltélelei tartalmazzák. A befektetési jegy tőkepiaci tájékoztatója, valamint az akció részletes tettételei
elérhetők bankfiókjainkban. Egyedi ajánlatunk 2003. október l-jétől november 29-ig érvényes. A Citibank Rt. a feltételek és az akció időtartamának egyoldalú
módosítási jogát fenntartja. KÓCKÁZATFELTÁRÁS: Mielölt befektetési eszközölne, további részletekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön személyi bankáránál, hogy
Információkat szerezhessen befektetése értékeléséhez, valamint a kockázatokkal, díjakkal és költségekkel kapcsolatosan. A befektetési jegyek nem lekötött betétek,
illetve a Citibanknak/Citigroupnak és egyetlen leányvállalatának sem kötelezettségei és nem is garantálja ezekel. Ezen befektetések befektetési kockázatoknak
vannak kitéve. A Citibank Rt. a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja; PSZÁF lil/41.048-9/2002., 2002. december, 20., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A PÉNZ BESZÉL
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A családra és a gyerekekre
Januártól megnyílhatnak
teszünk félre pénzt
a „pénzcsapok"
A NEMZETI FEJLESZTESI TERV PALYAZATAI

A csatlakozás utáni források felhasználásának
elengedhetetlen kelléke a Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT). Az NFT célrendszere távlati, átfogó
és specifikus célokból áll. Ezen célokat és a

hozzájuk rendelt tervezett megpályázható
pénzeket foglaltuk össze egy táblázatban.
GÖNCZI ZSOLT EU- ÉS PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ,
EUC0NSULT@AXELER0.HU

1. Beruházásösztönzés
Intézkedések

Forrás
millió euró

Leírás

%
1.1 A tőkevonzó
és -megtartó képesség
fejlesztése.

A korszerű technológiai színvonalat képviselő termékeket
előállító termelőkapacitások kiépítése. Kelet-közép-európai
vagy európai regionális hatáskörrel rendelkező vállalati
központok magyarországi kialakításának támogatása.
Integrátor vállalatok erősítése. Proakrív befektetésösztönzési
szolgáltatások, tanácsaelás.

14

79

6

33

3

20

23

132

Innovációs és technológiai transzférközpontok fejlesztése.
Kömyaetbarát, kevésbé szennyező technológiák és
eljárások bevezetése. Minőségbiztosítási és környezetirányítási, információvédelmi rendszerek bevezetésének
ösztönzése. Klaszterek létrehozásának elősegítése.

1 2 A vállalati szektor innovációs,
menedzsment- és
környezetvédelmi szempontú
technológiai korszerűsítése.

Ipari parkok minőségi szolgáitatásainak komplex

1 3 Üzleti infrastrukturális
feltételek javítása.

megvalósítását szolgáló beruházások támogatása.
Logisztikai központok fejlesztése.

Összesen
2. Kis- és középvállalatok fejlesztése

Forrás
millió euró

Leírás

Intézkedések

%
Fejlődési potenciállal rendelkező KKV-k technológiai

2.1 A KKV-k műszaki-tech-

korszerűsítése, innovatív képességük növelése,
műszaki-rechnológiai menedzsmentjük fejlesztése.

nológiai hátterének fejlesztése.

Minőségirányítási rendszerek bevezetésének és
tanúsíttatásának támogatása.
2.2 Vállalkozói kultúra és
ismeretek fejlesztése.
2 3 Az együttműködés fejlesztése
a vállalkozói szektorban.

14

80

A KKV-k működéséhez szükséges alapinformációk,
jogi, számviteli, pénzügyi stb. tanácsadás.
Tanácsadói díj támogatása.

6

32

Vállalkozások közötti együttműködés kialakítása, bővítése,
a hálózat infrastruktúrájának, közös termelőkapacitásainak
kiépítése és fejlesztése. A beszállítói tevékenység
létrehozásához, bővítéséhez szükséges fejlesztések támogatása.

8

48

28

160

Összesen
3. Kutatás-fejlesztés, innováció
Intézkedések

Leírás

Forré
millió euró

%

3.1 Alkalmazásorientált kooperatív Korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképes termékek,
eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményező
kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek támogatása. alkalmazott kutatások és technológiai fejlesztések támogatása.
3.2 Közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyeken a kutatás, a
technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása.
3.3 Vállalati K+F kapacitások
és innovációs képességek
erősítése.

6

11

Közfinanszírozású kutatóhelyek kutatási infrasentktúrájának
fejlesztése. A közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalatok
közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert
segítő partnerkapcsolatok és technológiai hálózatok
kiépítésének támogatása.

7

39

Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások
és ún. spin-ofF vállalkozások innovációs feladatának
támogatása. Vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése.
KKV-k ösztönzése K+F eredmények adaptálására
és hasznosítására, önálló innovációs tevékenységek támogatása.

5

26

23

132

Összesen
4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés
Intézkedések

leírás

Forrás
millió euró

%
4.1 F.-gazdaság fejlesztése,
e-kereskedelem ösztönzése.

A vállalaton belüli és vállalatközi IT- és webmegoldások
elterjesztése. Az e-piacterek és virtuális szakma csoportok
kialakításának ösztönzése.

4.2 Információs iparág fejlesztése.

A magyar nyelvű adattartalom hatékony előállítása,
a hozzáférés lehetőségének megteremtése megfelelő
tartalom-előállítási infrastruktúra kialakítása keretében.

3

17

4 3 E-közigazgatás fejlesztése.

A ügyfélcentrikus közigazgatás feltételcinek megteremtése,
a közösség feladatok hatékonyabb ellátása,
a közigazgatás modernizálása.

5

29

A modern infrastruktúrával nem rendelkező települések
szélessávú távközlő hálózattal való ellátása.

6

34

22

126

4.4 A szélessávú távközlési
infrastruktúra bővítése.
Összesen

8

46

A magyar pálinka háza
IWT1I

Megnyílt a magyar pálinka háza a fővárosban - jelentette be
Szicsek János, a Szicsek Gyümölcsszesz és Likőrüzem Kft.
tulajdonosa, aki hozzátette: a
magyar pálinka házában 23
cég 250 terméke látható és
kapható, ami ismeretei szerint
a teljes magyar pálinkaválasztékot reprezentálja.

Győry László, a Magyar
Szeszipari Szövetség és Terméktanács
igazgatója
az
MTI-nek elmondta: ma Magyarországon csak százszázalékos gyümölcsből párlással,
cukor hozzáadása nélkül készülhet pálinka. A gyártók
évente 15 millió hektoliter foknyi szeszes italt hoznak forgalomba. Ennek tíz százalékát

teszi ki a pálinka. Az egy lakosra jutó évi szeszfogyasztás abszolút alkoholra számítva 3,1 liter. Ezzel Magyarország a
világranglista 5-6. helyén áll.
Az utóbbi időben évről évre
egy-két százalékkal csökken a
szeszesital-fogyasztás. Ez azt
mutatja, hogy Magyarországon emelkedik a minőségi termékek aránya.

Hogy fel lehet-e készülni az
életben várható problémákra,
a gyerekek iskoláztatására, az
egészség megromlásából adódó váratlan kiadásokra, az javarészt pénzkérdés. Az ország, s benne Csongrád megye lakosainak körében az Allianz Hungária Biztosító végzett e témában átfogó kutatást.

Ha valaha izgalmas volt a
megtakarításokkal kapcsola- Az emberek fele javulást vár az egészségügyben a csatlakozás
tos hazai pénzügyi magatartás Után.
ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA
motivációja, akkor most, az
uniós csatlakozás küszöbén talapzatát a legtöbb esetben a szágos átlaggal szemben námég inkább az. Az emberek munkahely
elvesztésének lunk nem hiszik, hogy az
izgatottsága, a szorongás, a gondolata képezi, s ezután kö- EU-hoz tartozás az egészség
munkahely elvesztésétől, az vetkezik a súlyos betegségtől, megőrzésével kapcsolatos kiegészség megromlásától való vagy szerencsétlen kimenete- adások terén pozitív változást
félelem, a bizonytalanság tet- lű balesettől való félelem. Az hozhat. Térségünk lakosai
ten érhető. Egyebek mellett ez uniós csatlakozás kapcsán or- jobban félnek a jövőtől, mint
derül ki abból a piackutatás- szágosan a megkérdezettek fe- az ország más területein élők,
ból, melyet az Allianz Hun- le számít arra, hogy a mun- aggodalmaink térképe azt mugária végzett az egész ország kalehetőségek, a továbbtanu- tatja: mindennél jobban tarterületén. A kutatás célja az lás, a reálbérek, a nyugdíjel- tunk jövedelmünk, munkahevolt, hogy kiderüljön, az or- látás és az egészségügy terén lyünk elvesztésétől, és ezzel
szág lakossága, s benne a • javulás várható, míg a válasz- párhuzamosan attól, hogy
Csongrád megyeiek milyen adók 20 százaléka borúlátóbb családunk
életszínvonala
kockázatokat érzékelnek, me- e kérdésekben.
kényszerűen csökkenhet.
lyektől tartanak leginkább, s
Ami a megtakarításokat illeA kutatást végző szakembemire teszik félre megtakarított ti, Csongrád megye lakosainak rek arra is kíváncsiak voltak,
pénzüket annak érdekében, véleménye tükrözi az országos hogy ha váratlanul a megkérhogy kivédjék gondjaikat.
adatokat. A megye sajátossá- dezett ölébe hullana 10 millió
A felmérés eredményei sze- ga, hogy a gyerekek jövőjének forint, mit kezdene vele. Az
rint az anyagi gyarapodás és a biztosítása az országoshoz ké- első ötletek között a befekcsaládról való gondoskodás az pest erősebb célként jelenik tetési célű lakás- és telekváa két legfontosabb tényező, meg. Az uniós csatlakozás sárlás szerepelt, a második
ami előbb-utóbb szinte min- után a megyeiek leginkább a gondolat pedig a vállalkozásdenkit megtakarításra ösztö- gyerekek továbbtanulási lehe- alapítás körül forgott.
nöz. A félelmek piramisának tőségében bíznak, ám az or0. K. K.

m™

K A M A R A I HÍREK

A pályázatfigyelő megtekinthető a www.darik.hu/pálvázatok menüpontban és a rendezvényen.
Jelentkezés és bővebb információ a 62/486-987/193-as
telefonszámon, k a m a r á n k ügyfélszolgálatán kérhető.

V. NEMZETKÖZI KÜLKÉPVISELETI
KÖZLEKEDÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KONFERENCIA Az ITD Hungary Csongrád Megyei Regionális KépviseA Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közlekedési
Kollégiuma és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2003. november 6-7-én immár ötödik alkalommal szervezi meg Szegeden a Nemzetközi
Közlekedési Konferenciát
„Közlekedési szolgáltatások finanszírozása" rímmel.
A rendezvény keretében szeretnénk áttekinteni a közlekedésfinanszírozás legfontosabb területeit az Európai Unióban és Magyarországon, számba venni az aktuális feladatokat, problémákat, elvárásokat.
Idén az előadóink között üdvözölhetjük a V4 országokból é r k e z ő k ö z l e k e d é s i s z a k e m b e r e k e t , s közlekedési

vállalkozások is érkeznek Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból.
Bővebb információjelentkezés: tel.: 62/486-987/143,
e-mail: szekeres.ildiko@csmkik.hu.
A közlekedési konferencia kísérőrendezvényeként nov e m b e r 6-án, 9.00-11.00 óra között s z l o v á k - m a g y a r
üzleti találkozót szervezünk a CSMKIK rendezvénytermében (6721 Szeged, Tisza L. krt. 2-4. II. emelet). Az
érkező szlovák cégek profiljai röviden: logisztikai szolgáltatások; vasúti szállítás, árutovábbítás; autóbuszos
szállítás és javítási szolgáltatások; hazai és külföldi
közúti és szállítási információs rendszer működtetése;
higiéniai termékek, eldobható pelenka forgalmazása
(információink szerint a Pampers pelenkáknál sokkal olcsóbb); vasútikocsi-gyártással, modernizációval és javítással foglalkozó konzorcium; elektromos és gázvezetékek védőzónájának karbantartása, vasúti és távvezetékek karbantartása. Meghívó és jelentkezési lap (mely tartalmazza azt is, hogy milyen partnereket keresnek a szlovák cégek) kérhető Horváth Mónikától a 62/486-987/194es telefonszámon, vagy a horvath.monika@csmkik.hu
e-mail rímen.

TÁMOGATÁSRENDSZEREK ÉS
PÁLYÁZATI TECHNIKÁK
AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN
A CSMKIK Informatikai és Logisztikai Klub soron
következő rendezvényén, november 12-én, 14 órai kezdettel a fenti témában kapnak tájékoztatást az érdeklődők
Semperger Kingától, az Árindex Forrásközvetítö és Beruházási Tanácsadó Kft. szakmai igazgatójától a CSMKIK
rendezvénytermében (Szeged, Tisza L. krt. 2—4.).
A klubnapon b e m u t a t á s r a kerül az Árindex Forrásközvetítö és Beruházási Tanácsadó Kft. és az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. stratégiai
partnerségi együttműködése kapcsán a CSMKIK tagvállalatainak nyújtandó pályázatfigyelő és pályázatíró
rendszer.

lete és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamra
kereskedelmi szolgálati tájékoztatót szervez SzerbiaMontenegró, Románia és Szlovákia relációban 2003.
november 13-án, 9 órakor a k a m a r a 1. emeleti rendezvénytermében.
A rendezvényen a belgrádi, bukaresti és pozsonyi magyar kereskedelmi szolgálatok igazgatói tájékoztatást
adnak az adott relációk gazdasági környezetéről, a
kétoldalú kereskedelemről, valamint kapcsolatfelvételi lehetőség nyílik a magyar cégek számára az ITDH
külföldön dolgozó munkatársaival.
A rendezvényen való részvétel i n g y e n e s .
Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni Ladócki
Zsolt tagozati titkárnál, a 62/486-987/142-es telefonszámon, vagy a 62/426-149-es faxszámon 2003. november 10-ig.

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÚJ MFB TÖKE- ÉS HITELPROGRAMOKRÓL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar
Fejlesztési Bank közös szervezésében n o v e m b e r 13án, 15 órai kezdettel bemutatják Szegeden az új tőkeés hitelprogramokat a Novotel Szegedben.
Az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak
az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitel Programról, a Fejlesztési Tőke
Programról é s a R e g i o n á l i s Vállalkozásfejlesztési Hitel Programról.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, váijuk minden érdeklődő jelentkezését a 62/426-343-as telefonszámon, k a m a r á n k ügyfélszolgálatán.

SZEREZZEN MESTERLEVELET
AZ EU-CSATLAKOZÁS ELŐTT!
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsga-előkészítő tanfolyamot indít a kővetkező szakmákban: gázvezeték- é s k é s z ü l é k s z e r e l ő , vízvezeték- é s k ö z p o n t i f ű t é s - s z e r e l ő , v i l l a n y s z e r e l ő ,
kozmetikus.
Tbvábbá várjuk a jelentkezőket a kővetkező szakmákban is: a u t ó s z e r e l ő , a u t ó v i l l a m o s s á g i szerelő, asztalos, cukrász, fodrász, f o g t e c h n i k u s , hentes-més z á r o s , női s z a b ó , k a r o s s z é r i a l a k a t o s , pék,
kőműves.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást,
igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségei- ;
nél. Bővebb információ kérhető a 62/486-987/182-es t e - 1
lefonszómon. (x)

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

•

2003.

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAM
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA

NOVEMBER

A BALKEZESEK TÖKÉLETESEBB TÉRLÁTÓK, TEHETSÉGES KÉPZŐMŰVÉSZEK LEHETNEK

éljenek másságukkal. A képzőművészet
és a sport területén nagyobb könnyebbségre számithatnak mindazok, akik ezzel
az adottsággal rendelkeznek. A pedagógiában is elfogadott: nem kell átnevelni a

TÉVHITEK ÉS HIEDELMEK

bal kezüket használó gyermekeket.

Számos tévhit él a köztudatban az agyra ható gyógyszerekkel
kapcsolatban. Sokan félnek például attól, hogy ezek a gyógyszerek megváltoztatják a személyiséget, hozzászokást, súlyos
függőséget okoznak.
Valójában azonban szó sincs erről, hiszen ezeket a gyógyszereket hosszú kutatómunka során úgy fejlesztették ki, hogy
azok biztonságosan és eredményesen legyenek alkalmazhatók,
és tünetmentessé tegyék a kóros agyi folyamatok miatt
kialakuló pszichiátriai betegségeket. Biztosan nem okoznak
függőséget.
AMIT A Z AGYRA HATÓ GYÓGYSZEREK TUDNAK ÉS AMIT N E M

Adottság és nem rendellenesség a bal kéz

használata.

egyetemi adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Biológus Tanszékcsoport
embertani tanszékének munkatársa, aki
még rámutatott: a balkezesség nem rendellenesség, de számos gondot, problémát
okozhat azoknak, akiknek együtt kell élniük ezzel a jelenséggel.
Megtudtuk: alapvetően „jobbkezes" világban élünk, a kilincs, a telefonkagyló,
sőt még az olló éle is jobbkezes használatra készül, így a balkezesek számára
erőbefektetést jelent az alkalmazkodás. A
tudományos kutatások alapján kimondható, hogy értelmi hátrányt semmiképpen sem jelent a balkezesség. Sőt kimutathatóan sok világhírű képzőművész
és mérnök is balkezes, ez arra utal, hogy
ezeknek az embereknek az átlagosnál is
jobb a térlátásuk.
Lakatos
Gyuláné
elsősöket tanító
osztályfőnöktől megtudtuk: már régóta

Bio-TexTima*

Bio hálószobabútorok
R r
és gyapjútermékek
V » """ MÁRKABOLT (svájci minőség)
Szeged, Szilágyi u. 8.
Ny.: h.-p. 9.30-17.00-ig, szo. 9.30-13.OO-ig
Tel.: 62/352-278, 30/627-80-39
mo.*».:

1. Nem tudnak közvetlenül a lélekre, az értelemre, a jellemre,
vagy a lelki beállítódásra hatni,
- viszont bele tudnak szólni egyes kémiai folyamatok
menetébe, fel tudják erősíteni a meggyengült hatásokat, vagy
vissza tudják fogni a túlműködőket, de
- nem tudják átírni az agy egész programozását, ezért
- nem tudják valakinek a személyiségét megváltoztatni.
2. Meg tudják különböztetni az egészséges folyamatokat a
kóros elváltozásoktól, és csak ez utóbbiakra hatnak, vagyis az
antidepresszívumok:
- a biokémiai zavar korrekcióján keresztül visszaadják a
depressziós ember betegség következtében elvesztett életkedvét, testi-lelki erejét, vidámságát,
- viszont semmiféle vidámító hatással nincsenek az egészséges emberekre (ugyanúgy, ahogy az aszpirin kizárólag a lázat
tudja csillapítani, a normális testhőmérsékletre viszont nincs
semmilyen hatással).

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

nem nevelik át jobbkezessé a balkezes
gyermekeket, hiszen semmivel sem
hátráltatják az oktatói munkát. Az
ilyen képességgel rendelkezők nem haladnak lassabban az írással, mint a
többiek.
Deák Zsigmond birkózó szerint sem
előnyt, sem hátrányt nem jelent a „balosság", ám számos küzdősportban kifejezetten kedvező, ha a megszokott „tükörképeként" viselkedik a sportoló. A precíziós mozgást igénylő sportokban sem
hátrány a balkezesség, jó példa erre Taróczy Balázs sportlövő, aki jobbosként
nyert kétszer olimpiát, ám egy baleset
következtében elveszítette jobbját. Bal
kézzel újratanulta a lövés mechanizmusát, így '48-ban Helsinkiben és '52-ben
Londonban is elnyerhette az olimpiai
aranyat.
I.SZ.

Depresszió és infarktus
MTI

A depresszió ugyanúgy növeli
a szívinfarktus kockázatát,
mint a cigarettázás és a magas
vérnyomás. Az infarktuson átesett depressziós pácienseket
pedig lényegesen nagyobb
mértékben fenyegetik akár
végzetessé is váló komplikációk, mint az egészséges lelkületű embereket - állapította
meg a pszichoszomatikus

PRAXIS
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gyógyászat göttingeni központú Német Kollégiuma.
Szakértők ezért javasolják,
hogy az orvosok ne csak kardiológiailag, hanem pszichoszomatikusán is kezeljék szívbeteg pácienseiket. Ezáltal
ugyanis a betegeknek nemcsak a közérzete és életminősége, hanem a szívizomzat
vérellátása és a szív teljesítőképessége is javítható.

OLASZ fodrász-kozmetika
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Ha érd8kel az olaszos
nőiesség és stílus,
gyere a Klauzál tér 7-be
(Wagner-udvar)!

Tel./fax: 62/444-493
E-mail: drszemeredi@mail.tiszanet.hu

(pókhálóerek) és

November 14-én,
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W e b : www.tiszanet.hu/~drszemeredi
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Pszichiátria-neurológia: dr. Szemerédi István
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Tel.: 62/431-899
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Urológia: prof. Scultéty Sándor
Ti Nőgyógyászat: dr. Bánfalvi

20 éves a Móritz Optika!

IS Fogászat: dr. Grünberg

Ha most keresi fel üzletünket,
20 NAPIG 20%-OS KEDVEZMÉNYT KAP
az új szemüvegének árából.
Ne halassza el a lehetőségeti

Gábor

Kérjük előzetes
bejelentkezésüket.

Fül-orr-gégészet, foniátria: dr. Vincze Ágnes

Részletes
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Tel.: 06-62/452-774, 06-30/998-42-69

Attila

Szemészet: dr. Vin cze Katalin
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A pszichés betegségek túlnyomó többsége - köztük a
depresszió - nem múló félelem, idegesség vagy túlterhelés
tünete, hanem kimutatható agyi működészavar következménye.
Ebből következik, hogy a lelki betegségeket megfelelő modern
gyógyszerekkel pontosan ugyanúgy kell és lehet befolyásolni,
mint a magas vérnyomást, a reumás fájdalmat vagy a
szívbetegséget. Ez a felismerés ugyanakkor nem jelenti a külső
(pszichológiai) hatások szerepének lebecsülését. Igazolt tény,
hogy negatív életesemények gyakran provokálják a depressziós
állapotot.

és előnyt azoknak, akik együtt kell, hogy

Az AKCIÓ november 3-tól

BETEGSEGEK

Az agyra ható gyógyszerek

A balkezesség egyszerre jelent hátrányt

Jubileumi

WWW.DELMAGYAR.HU

LELKI

Jobbkezes világban élünk

A jobb és a bal szinte minden nyelvben
többlet-jelentéssel bír az egyszerű irányjelölésnél. Míg a „jobb" (right, recht)
valóban jobbat, igazságosabbat, tökéletesebbet jelent, a „bal" (mancino, gauche) az elrontott, a gyenge, sőt hazug
jelzőt is kiválthatja. Talán ez is befolyásolta azt a pedagógiai módszert,
amelynek megfelelően évtizedeken, évszázadokon keresztül jobbkezessé nevelték át a hat-hétévesen erősebb balkezes
használatot mutató kisgyermekeket. Ez a
gondolkodásmód az utóbbi években
megváltozott, ma már jellemzően nem
hibaként, hanem adottságként kezelik ezt
az embertani jelenséget.
A Föld minden táján tíz emberből egy
balkezesnek születik. A kultúra azonban
sokhelyütt ezt nem tolerálja - gondoljunk
csak rá: a kézfogáshoz is jobbunkat nyújtjuk. A lélektannal foglalkozó szakemberek azonban úgy vélik: az átnevelés és a
kényszerítés komoly lelki sérülésekhez
vezethet, sőt vannak, akik állítják, hogy
egy születetten kimagasló képességű
gyermek legfeljebb közepesen teljesíthet,
ha nem használhatja „istenadta" erősebb
kezét - s így a mozgásért felelős agyi
szféráját. Nem titok: az átlagosnál több
sikeres tudós, művész és sportoló tartozik
a „balosok" táborába. Számos szakértő
javallja tehát: a gyermek kézdominanciája működjön saját, veleszületett programja szerint.
- Sokszor jellemző, hogy az első osztályosok a balkezesség szempontjából túl
korán kezdik el az írástanulást, a jobbvagy balkezesség kialakulásának normális tempóját ezzel valószínűleg felgyorsítják, hiszen az iskolában már nem cserélgetheti jobb vagy bal kezében az írószereket - fogalmazott Just Zsuzsanna

4.

dr. Szemerédi István

TESTÉT TELJESEM ÁTFORMÁLÓ, A1AJUAVÍTÓ
SZUPER ÉS CAROiO CALLAMETICS TORMA
A BELVÁROSI TORMÁSTÚBiÖS ÁM!
j
H.-sz.-p.: 6.30, 8.00, 9.30, 15.00, 16.30,18.00, 19.00

K.-cs.: 8.30, 12.30, 16.30, 18.00 Szo.: 8.00
Szeged, Hajnóczy u. 6. íszt. 1. • Tel.: 20/363-55-11 - Bús Nóra

A CALLMEmt"

TÓMRA MINDEM KOROSZTÁLYNAK AJÁNLOTT!

feszesebbé teszi a hasat, combot

VÁLASSZA A MINŐSÉGET, SZAKÉRTELMET, ÉRTÉKÁLLÓSÁGOT!

Laborvizsgálatok, Holter (24 órás vérnyomás - EKG), szűrő hallás- és

e r ő s í t i a k a r - és m e l l i z m o k a t

MORITZ OPTIKA.

légzésvizsgálat, EKG, jóindulatú bőrelváltozások elektrocoagulatlos kezelése.

a h á t - és d e r é k f á j á s t

Hódmezővásárhely, Deák F. u. 2.Telefon: 62/534-640

e m e l i a f e n e k e t , f o r m á l j a a csípőt

a hátizmok erősítésével megszüntetheti

g e r i n c - és I z ü l e t i p r o b l é m á k n á l is v é g e z h e t ő

Ha ezt a szelvényt kivágja és behozza, egy alkalommal ingyen tornázhat!

i\

©
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GYÓGY-ÍR

Kedd, 2003. november 4

Húzd ki magad!

FOGYÓKÚRA LILÁVAL, KREATIVITÁS KÉKKEL

Gyakran halljuk a gondos szülőktől, nevelőtől: „Ne ülj görbén,
húzd ki magad!" A gyenge izomzat miatt ez sok gyereknél csak
pillanatokig sikerül, majd ismét visszaesnek rossz testtartá-

Színek rejtett hatásai

sukba.

Ezek a gyerekek különböző
természetellenes,
görcsös
testtartásokat vesznek fel, melyek átmenetileg ellensúlyozzák a fáradtságérzetet. E helytelen testtartások gyakran állandósulnak. Nincs értelme,
hogy állandóan figyelmeztessük a gyerekeket helytelen
testtartásukra, mert a legtöbb
gyerek igen érzékeny, és a pubertás idején dacos is. Jóindulatú, de túl gyakori figyelmeztetéssel ellentétes eredményt
érhetünk el! Inkább idejében
adjuk meg a lehetőséget arra,
hogy a törzs izomzata kellőképpen megerősödve képes
legyen ellátni feladatát minden nehézség nélkül. Fiatal
korban a törzs izomzatának
fejlődése gyakran nem képes
követni a csontok növekedését. A has- és a hátizomzat
gyengesége miatt kialakulnak
különböző ortopédiai elváltozások: gerincferdülés, kiálló
lapocka stb. Ezek nemcsak
esztétikai problémák, de károsan befolyásolják a helyes légzést is. Pedig aki jól lélegzik,
kevesebb energia felhasználd-

BELVÁROSI NAPOZDA
SzpopíÍ ( t l l f p n h t ' r p ii 1
* szolárium * masszázs
* alakformálás
3 klímás Ergoline szoláriumgép
(2 fekvő, 1 álló) profi csövekkel várja
vendégeit.
T ö b b f e l e masszázs és interferenciás
alakformálás nov. 15-ig akcióban
10 ALKALMAS BÉRLETVÁSÁRLÁSÁNÁL
+ 1 ALKALOM
Nyitva: 8-22-ig.Tel.: 62/452-330

sával végzi munkáját és ellenállóbb a légúti megbetegedésekkel szemben is.
A gyenge izmok okozta helytelen testtartás indokolatlan
fáradtságérzetet okoz. Ez pedig kihat a szellemi teljesítőképességre is, képtelen odafigyelni a munkájára, előadásokra. A tartós fáradtság miatt
deformálódhat a gyermek
szép, egészséges testtartása,
növekedése.
Fejlesztenünk kell a törzs
izomzatát, hogy ezáltal fokozzuk a teherbírást. Ez célzott
tornagyakorlatokkal érhető el.
így megelőzhető a görnyedt
testtartás, de legalábbis részben ellensúlyozható.
A torna mellett fontos szerepe van a jó levegőn tett sétának, játékoknak, sportoknak, melyekre e fejlődő szervezetnek szüksége van. A helyes testtartás kialakulása érdekében a torna mellett legelőnyösebb sport az úszás. A
játékok közül különösen a labdajátékokra hívjuk fel a szülők, nevelők figyelmét.
VINCZE ANITA GYÓGYTORNÁSZ

•t Ingyenes hallásvizsgálat
felnőttek és gyerekek
számára
Hallójárati haifókészülékek
•i Egyedi uszodai füfdugóelemek
Kedves vásárlóinknak
1
ajándéktárgyak
§

Park Medical Center
Szeged, Stefánia 9.

62/423-611

, ,„

(telefonos

A természet kínálta gyógyító erők - a
herbáriák, aromák, kövek, fények stb. között a színek még nem kapnak kellő
figyelmet. Pedig a színterápia szinte észrevétlenül képes hétköznapi csodákra, s
a lakberendezésben házilagos alkalmazással is hatékony.

;
i
a
A színek energiáit már az ókorban felismerték, szolgálatukba állították az
egyiptomiak és a kínaiak. A keleti trend
nálunk mostanában kezdi rájuk terelni a
figyelmet. Egyelőre nagyon kevesen ismerik Peter Mandel természetgyógyász
elméletét a színek fiziológiás, emberi
szervezetre ható gyógyító mechanizmusairól, de talán nem is kell azt teljességében elsajátítani ahhoz, hogy a környezetünket egy-két jól megválasztott
színnel kellemesebbé, egészségesebbé
tegyük. Az alapokkal mindenképpen
hasznos megismerkedni, rizikó nélkül kipróbálható egy-egy „színfogás", s az eredmény az esetek többségében nagyobb
harmónia, szebb otthon, egészségesebb
család. A „színpróbákhoz" nemigen kell
más az ügyes kezű hölgyeknek, mint
némi kelme, lakástextília, festék, ecset és
vállalkozó kedv.
Akinek a családja például hajlamos az
étel turkálására, válogatós, étvágytalan,
annak tanácsos a konyhába, ebédlőbe narancssárga színt csempésznie - ez a szín
fokozza az étvágyat (meg az étel és más
iránti kíváncsiságot, de még az életkedvet
is). Egy narancsos árnyalatú abrosz, szalvéta, teríték, drapéria, narancsbúrás lámpa, narancsos gyümölcskosár, egy-egy
ilyen színűre festett falfelület jó étvágygerjesztő. A narancsszín állítólag fokozza a
szexuális étvágyat, ezért ajánlják hálószobákba is, ágyneműre, falra, ablakra. A hálóban inkább a nyugalmat, biztonságot,
pihenést keresők számára viszont a lilát javallják. Segíti az ellazulást, beindítva a nyirokkeringést, jó az elalvás könnyítésére, jó
a meditációhoz. S úgy vélik, a lila a fogyókúrázók környezetében különösen hasznos szín, mert a jóllakottság érzését képes
kelteni.
A hálószobába a pihenés elősegítőjeként, feszültségűidéként tanácsolják a rózsaszínű textíliákat, falfelületeket is. Ez a
szín kifejezi a nők gyengédségre, sze-

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

retetre, biztonságra vágyását, s ha segítségével ezt elérik, nagyobb lesz az
önbecsülésük, kiegyensúlyozottabbakká
válnak, szabadulnak a kényszerességektől, a gyötrő kötelességtudattól, lazábbak
lesznek. A biztonságérzetük a kicsiknek is
nagyobb lesz, ha a gyerekszobába kerülnek rózsaszín drapériák, bútorok, takarók, képek. Mellette még a kéket ajánlják, az is nyugalmat áraszt a gyerekek
körül. S persze megnyugtatja a felnőtteket is - sőt, a kék színt egyenesen
felszabadítónak tartják, mondják a kreativitás színének is, meg a meditációénak, és javallják a hálókba, a dolgozószobákba. Utóbbiakban favorizálják a
gondolkodást frissítő, kombinálókészséget erősítő zöldet is. Fehérrel vagy csipetnyi narancssárgával összehozva a zöld
nagyon divatos. A fehér, ami tisztaságot

PRAXIS

sugall, örök divat, mert a rendezettség
érzetét kelti. Mostanában égszínkékkel
párosítva menő, mivel így a pedantéria
mellett derűt is áraszt. A dolgozószobákban, irodákban türkizzel lehet fokozni
a kreativitást, a nyitottságot. A pirossal
pedig lehet erősíteni az önbizalmat, az
akaraterőt, a kitartást. Sőt: melegítő hatása is van - őszi-téli időszakban egy-két
vörös takaró, párna fokokkal képes megemelni a hőérzetet. S ezt a hatást lehet
elérni egy-egy sárga izzóval is, különösen
olyan helyiségekben, ahol a fal is sárga. Ez
a szín „betakar" a szorongás, a búskomorság elől, segít leküzdeni az idegi
labilitást. S a sárga, lévén az értelem
színe, könnyíti a tanulást, ehhez elég akár
egy-két ilyen tónusú poszter a diák szobájában.
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I „Javul a veseműködés, nincs szükség műtétre"
Balogh Larissza szegedi bioenergetikus-természetgyógyász rendelőjében egy ötven év körüli hölgy beszélte el betegsége történetét, s megmutatta az első kezeléssorozat előtt és után készült vizsgálati eredményeket
is.
„Vesém súlyos betegsége miatt riasztó gyorsasággal
romlott az állapotom. Annyira fáradékony voltam, hogy
egy-két sarkot tudtam csak gyalogolni, már keresnem
kellett egy padot, hogy erőt gyűjtsek a továbbinduláshoz. Ha nem volt hová leülni, nekitámaszkodtam a
falnak, és vártam, hogy valamivel jobban legyek.
Nem volt erőm a ház körüli munkához, dolgozni pedig már régen nem járhattam. A bőröm besárgult,
foltosodon, száraz lett, viszketett, kenőcs, krém nem segített. Szemem gyakran elhomályosult, mintha köd
ereszkedett volna elém.
Amikor Larlsszához kerültem, már nagyon rosszul voltam, elő is jegyeztek műtétre. A kezelések után nap mint
nap egyre erősebbnek, életképesebbnek éreztem magamat, és hinni kezdtem a gyógyulásban. Élesebb lett
a látásom, eltűntek bőrömről a foltok, a beteges sárga árnyalatot egészséges bőrszín váltotta fel.
Izgatottam vártam az új laboreredményeket, és nagyon megörültem, amikor a leletek is igazolták: mű-

A piros szín erősíti a melegség érzetét.

lik a betegség. Kezelőorvosom megnyugtatott: nincs
szükség a műtétre. Larissza azt mondta, további javulás várható, s folytatjuk a kúrát. Máris sokkal jobban
vagyok, és bízom a teljes gyógyulásban."

FOGPOTLASOK
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tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,
KAMATMENTES

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

mappY

_

Átfagy Fogorvosi

] H S 5 rendelő
2000
• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
• Tömések és pótlások minden fajtája

(immunerősítő, méregtelenítő)
* BIO CLA, Síim, Glucosamin, Króm,
Szelén, Q10, Cink

799 F t - t Ó I

* Flavin 7 caps., amp.,
koncentrátum

?219 Ft-tÓI
539

* Celladam csepp 15 ml

Ft

* Olvasószemüveg
(cserélhető lencse)

979 Ft-tÓI

* Japán olaj (hűtő, fájdalomcsillapító)
*
*

KKTASK A (Mikulás-mintás)

99

Ft

VÉRNYOMÁSMÉRŐK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

9990 Ft-tÓI

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

három magyar állami vizsgával rendelkező
természetgyógyász
és b i o e n e r g e t i k u s rendelése:
6 7 2 4 Szeged, M a k k o s e r d ő sor 2 4 .
Telefonos bejelentkezés: 0 6 - 3 0 / 9 - 6 7 5 - 6 5 1

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

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 C( <TA 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!
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GYÓGY-ÍR

2003. november 4., kedd

Autizmus, a társas viselkedés zavara
alakítani. Képtelen fodrászos, boltos, orvosos játékot
játszani.
Egyoldalú
kapcsolat
gyakran nem is figyel a válaszra, sajátos,
önmagát
foglalkoztató témák irányában tesz fel többnyire azonos kérdéseket (pl. térképek, naptárak), de előfordulhat, hogy a választ már
nem várja meg. Gyakori,
hogy a felnőtt kezével jelzi a
szükségleteit - úgy kéri el a
játékát, hogy a szülő kezét
megfogja és ráteszi a kívánt
tárgyra.
Papagájszerűen utánozza a
beszédet - gyakran oda nem
illő helyzetben ismétel tvben hallott reklámszövegeket,
dalszövegeket, meserészietet.
Furcsa, szokatlan mozgásokat
végez - örömében, izgatottságában repkedő mozdulatot
tesz a karjaival, önmaga körül
pörög, kezét az arca előtt mozgatva játszik a fénnyel. Kortársaitól eltérő módon játszik
- a játéktárgyakat előszeretettel rendezi sorba, az autót
nem tologatja, hanem pörgeti
a kerekét és elbűvöli ez a látvány.

Súlyos nehézség az emberekkel való társas kapcsolatok
kialakításában - ha meg akarjuk határozni az autizmust,
ez a megállapítás a legfontosabb, a tünetek viszonylatában a legszembetűnőbb jellemző.
don megfogalmazta a szembetűnő eltéréseket, és a jellegzetes
puzzle-részekből
összerakott,
gyermekfejet
ábrázoló rajzzal - ami az állapot összetettségét is hivatott tükrözni - plakátokon
igyekszik ezeket egyértelművé, felismerhetővé tenni
a szakszerű segítség mielőbbi igénybevétele érdekében.
Tekintsük át ezeket az óvodáskorban, kisiskoláskorban
mind nyilvánvalóbbá váló tüneteket!
Közömbös viselkedés úgy tűnik, mintha a gyermek visszahúzódott volna
egy saját, különös világba.
Érdektelen a külső környezet történései iránt. Nem
játszik a gyerekekkel, csak
ha felnőtt erőlteti és segíti nehezen érti meg a szabályokat, nem tudja az együttes játékokban a szerepeket

Leo Kanner 1943-ban írta le
először ezt az állapotot és
rámutatott arra is, hogy
nem egyetlen eltérést találunk a társas viszonyok terén, hanem annak egész
skáláját.
Napjainkban az autizmussal élő emberek jogaiért,
méltó életkörülményeinek
megteremtéséért is dolgozó
Angol Nemzeti Autizmus
Szövetség közérthető mó-

Albérletet kínál
Állást kínál

NONSTOP

Állást kínál

Bútor

ROZSDAMENTES

Elveszett

ÉS SAVÁLLÓ

EMtronika, immáki cikkek

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITT1NGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

É p í t é s i telek
Építőanyag

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Gepjármuvezeto-kepzes

Hagyaték

Tel.:62/541-772

Könyv
Haszonjármű

Tekercses

Közlemény

öntapadós címkét

Magánház

g y á r t ó gépen
munkatársakat

Oktatást vállal

felveszünk.

Panellakás

Önéletrajzzal ellátott
jelentkezhet a Sajtóházba

Pénz, értékpapír

|

„Nyomda 2003 030599153"

Régiségek

jeligére kérnénk leadni.

Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépitésű lakás
Termény, takarmány
Üzlethelyiség
Vállalkozás

• AMERIKAI MAGYAR
részvénytársaság keres önálló, kommunikatív, megbízható munkatársakat szegedi irodájába. Korrekt fizetés és egyéb támogatások.
Másodállás is lehetséges.
Átképzés biztosítva! Időpont-egyeztetés: 9-tól 11
óráig. Tel.: 06-62-255-240.
Szeged. (30599947)
• AUSZTRIÁBAN, Spanyolországban
munkalehetőség nyelvtudás nélkül is.
06-30/552-35-73. (30599688)

A l b é r l e t e t kínál
• MINIGARZON nem d o hányzó
egyedülállónak
25 000 Ft/hó rezsivel kiadó.
62-444-522
Szeged.
(30699627)

?
8

• BELVÁROSI é t t e r e m
konyhai kisegítőt keres napi
8 órás munkaidőben Tel.:
62/550-627,
Szeged.
(30599925)

M EURÓPA márkavezetö
művész-, modell- és rendezvényügynöksége keres
művészeket minden ágazatból, modelleket, gyermekmodelleket (amatöröket is),
statisztákat stb. 62/407-994
M FOTÓMODELLEKET keresünk divatkatalógusok készítéséhez. Hölgyek, urak
és gyermekek jelentkezéséi
várjuk 8-35 éves korig.
Kezdőket is alkalmazunk
Tel: 06-30-50-55-999, 0620-315-27-87. (30599595)

(4/tpalu/á/un/c
DOKTOR

RUDOLFNA

és nejének
VÉR
PIROSKÁNAK
11. házassági
évfordulójuk
¿éjÉŐ+4
alkalmából.
Sok szeretetül:
Szilvia
és Gábor

F Ü R D Ő K

névnapján
sok

szeretettel

köszöntik,
jó

egészséget

kívánnak

neki

fiai, m e n y e i

unokái,
dédunokái

és Marika.

^^téLUiik-

IOÍiffMA,

Ezt a szöveget egy jó értelmű, 14 éves autista fiú írta
önmagáról.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-83S

(üzenetrögzítő

K Á R O L F T ]

M OKTATÓI névjegyzékbe
felvett, vállalkozói igazolványnyal és saját gépkocsival rendelkező GÉPJÁR
MŰ SZAKOKTATÓT keresünk.
"Autósiskola
030599826" jeligére a Sajtóházba (6720 Szeged, Stefánia 10 ). (30599826)

• DACIA TLX-es kitűnő
műszaki állapotban eladó
06-20/361-3811. (30500085)

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

M ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés 6 2 315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30599711)

14. (30599260)

• ANTIK bútorokat, régiségeket, lollnemül, teljes hagyatékot felvásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. (30(93311)

M HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN e l a d ó - p é n z t á r o s i
munka diákoknak, fiataloknak azonnali kezdéssel! 061-354-3551,
06-20/3656239. (30599968)

M Á R U I S M E R E T T E L és
szakképzettséggel rendelkező élelmiszereladót keresek szegedi üzletbe. Érd.:
9-17 óráig. 30-200-19-35.

M IRODÁBA, k ö z é p f o k ú
végzettséggel
rendelkező,
talpraesett hölgyet keresünk, aki önálló feladatmegoldással segíteni tudja
munkánkat.
Önélettrajzzal
ellátott jelentkezéseket a
Sajtóházba "Önálló munka
030599148" jeligére kérnénk
leadni. (30599148)
M KIADVÁNYSZERKESZ
TÉSSEL foglalkozó, budapesti cég keres szabad
idóvel, jó kapcsolatokkal
rendelkező, agilis, Csongrád
megyei képviselőket Tel.:
06-1-210-11-71, 8 és 14
óra között. (30599742)

M ÚTÉPÍTÉSEK földmunkáira, illetve nagytömegű földmunkák kivitelezésére szakosodott kft. keres agilis,
független - szakirányú vízügyi főiskolai vagy útépítési
főiskolai, ill. technikusi végzettségű - munkatársat állandó vidéki munkára, építésvezetői munkakörbe. Érdeklődni:
76/483-144-es
telefonszámon. (30599104)

M LUXUS kirándulóhajókra
szakmunkára,
segédmunkára női, férfi jelentkezőket
várunk. 06-30-430-81-27.

Gratulálunk

MTI
A MÁV Kórház idegsebész
adjunktusa, ár. Erőss Loráná
megerősítette a hírt: belátható időn belül valóban forgalomba kerülhet ilyen gyógyító vakcina. A kísérletek
lényege, hogy az állati szervezetbe bizonyos baktériumot fecskendeznek be, vagyis mesterségesen tumorsejteket idéznek elő. Majd
olyan antigéneket tartalmazó kórokozót juttatnak a kísérleti állatokba, amelyeket
a szervezet „felismer", hiszen a már említett kórokozókhoz hasonlóak, de legyengítettek.
A kísérletek során arra a felismerésre jutottak, hogy a tumor antigénjével azonos kórokozó ilyen legyengített formában elpusztította az agyban lévő tumort.

ÁRNICS KATALIN

is)

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

(30599973)

d o l g o z n i tudó

Növény

Rövidesen hatásos oltóanyag
áll majd az orvosok rendelkezésére az agydaganat gyógyítására - adták hírül a szenzációnak számító bejelentést
a tudományos lapok.

^ H
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Haszonjármű

Apróbörze

ÜZLETHÁZ

Egyéb

olyanokat, amihez szociális
érzék kell - kitűnően ismerheti az autóbusz-menetrendet, de a gyakorlatban nem
képes rákérdezni az ezzel kapcsolatos információváltozásra.
Nincs tudatában mások érzéseinek - úgy tűnik, mintha
nem tenne különbséget az
emberek és a tárgyak között,
vagyis mintha nem aggasztaná különösebben az eltérés.

•••••••••••••••NMHNNMBHMHHaMNMMNNaBHNMNNMNBaMHHNBNMHM

Autó
Egészségügy

TELEFONOS

Nem vagy ritkán néz mások
szemébe - figyelmen kívül
hagyja, ha a nevén szólítják,
nem keresi a tekintetkontaktust, sőt, kifejezetten kerüli. A
változások ellen tiltakozik - az
autizmussal élő személyt kétségbe ejthetik a környezetben
bekövetkezett apró eltérések
is -, akár egy átrendezett szoba, vagy egy megszokott cél
másik irányból történő megközelítése. Egyes dolgokat nagyon jól csinálhat, de nem

agytumor?

(30599982)
•

MÉH

TELEP,

Szeged,

Dorozsmai út 50. keres 1 fő
Weimar gépkezelőt és 1 fő
lángvágót Jelentkezés személyesen, munkaidőben a
telepigazgatónál. (305999(7)
M NYOllDA keres gyors,
precíz munkatársakat betanított munkára, könnyen
megtanulható gép kezeléséhet Önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket a Szentháromság u. 6. alá, a hirdetés
megjelenésének
napján
kérnénk leadni. (30599132)
M TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-74' i n /-jnxrxYvim

M ÉPÍTŐIPARI kisgépkezelő
vizsgával rendelkező munkatársakat keresünk felvételre,
hódmezővásárhelyi
központtal Jelentkezés: 0630/9569-655. (30599722)

(30598815)

M EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410. (30599945)

onssm
M MŰSZAKI cikkek felvásárlása. "BÉTA" Szeged.
Szilágyi u. 2.. 62/424-175
(30(94715)

9

M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25 62/489-603.
(30599099)

Egészségügy
M AJURVEDIKUS gyógyító
masszázs, nyirokmasszázs,
kezelések.
Bejelentkezés:
06-70/264-9216.
Szeged.
(30500076)

Építési t e l e k

M S Z E G E D BAKTÓBAN
nagy építési telek eladó. 62/
486-203, 06-70/252-3131.
(30599602)

Építőanyag
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30500027)
M SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133, 62-467-724, munkanapokon, Szeged. (30600338)
Gépjárművezető-képzés

M KOVÁCS Autósiskola Bihari 29. 62-492-682. Szeg e d . (30599418)

CSÓ és VAS
TOYOTA Hiace
Glass Van 2.4 dízel
(1999-es, 3 személyes)
tehergépkocsi központi zárral,^
klímával, kétoldali tolóajtóval, j ;
2004 júliusig érvényes ™
műszakival eladó.
ÁF:

2,19 M Ft + áfa.

Érdeklődni

SOR
MÉRETRE V Á G V A IS !

362/541-770
MANOMETER,
SZERELVÉNY, KARIMA,
F0RRCSŐÍV, SZŰKÍTŐ.

30/335-4442.

Prompt-Coop Kit.
Szeged Hét vezér u. 4.
Tel.: 62/425-331: 62/488-979

Elveszett

Daihatsu Move GLX
(1997-es, 8 0 0 cm 3 injektoros,
benzines) légzsákkal, rádiós
magnóval, 2005. áprilisig
érvényes műszakival eladó.

Ár: 1,09 M Ft.
Érd 30/335-4442

|

M ELKÓBOROLT, feketebarna erdélyi kopó, hét
éves kan kutyát keresünk.
06-30/9582-461,
62/421345, Szeged. (30599748)
• FIGYELEM! A SZÖGI
ÉPÍTŐIPARI FÖVÁLLALKO
ZÁSI és KERESKEDELMI
Kft (Szeged, Londoni krt.
9.) bélyegzője ELVESZETT
Érvénytelen. (30599780)

M DIÓOLTVÁNYOK, szóló
oltványok,
gyümölcsfák,
naspolyafák, bogyós gyümölcs, áfonya, tuják, gömbszivarfák, díszfák. Szeged,
Körtöltés 31., 06-20/5180038 (30599851)
Bobcat X320
gumilánctalpas m u n k a g é p
( 1 9 9 5 - ö s ) 2 0 0 0 üzemórával,
3 kanállal, kitűnő állapotban,
m o s t szervizelve eladó.

§

Ár: 2,5 M Ft.
§
Érdeklődni: 30/335-4442.

m

Közlemény

SZUPER
TURI
DEBRECENBŐL!

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (30599712)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnerrWt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (30193314)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419. 0670/505-90-40, 62/247-269
(30599661)

Könyv
M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT Körül Antikvárium Szeged, 62-315322. (30599710)

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991. Nyitva egész nap.
vasárnap délig. (30599617)
M TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók, fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szöreg. Magyar u.
214 62/405-812. Bármikor!
(30193961)

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

Panellakás

November 5-én (szerda)

ŐSZI GYERMEKRUHAVÁSÁR!
November 6 - á n és 7 - é n
(csütörtök-péntek)

ŐSZI
FELNŐTTRUHAVÁSÁR.

• SZEGED RÓKUSI, 1+2
szobás, 60 nm-es, igényesen felújított lakás értékén alul. sürgősen eladó.
06-30/903-68-67 (30599940)

m

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. S. 06-20/321-44»

Régiségek

valamint

LAKÁSTEXTILVÁSÁR!

SZEGED BAKAY NÁNDOR ü. 29.

Növény

8 órától 1 7 óráig.
JATE-klub
Magánház
M MÓRAHALOM belterületén harmincéves ház eladó, összközmüves. 1500 nm
telek, 110 nm lakóterület,
melléképület, 06-20-9414-

M ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNVEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel. díjtalan kiszállással
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30599713)

M CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást
keresek Czakó 06-30/640-

M ANTIK bútorokat (19601970-es évekbelieket is),
képekel, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot legmagasabb napi áron vásárolok. Hívjon bizalommal,
készpénzzel fizetek.
70/
279-8960
(Szeged).

1180. (30498536)

(30498636)

9 2 0 (30397483)

Ruházat
K A B A T , O L T O N Y ES K O S Z T Ü M
^ ^ ^ M Í

CSEREAKCIÓ

• • h h h

lesz. SZEGEDEN, az Ifjúsági Házban (Felső
Tisza-part 2.) november 4-7-ig, naponta 9 - 1 8 óráig.
K I N Ő T T E , KIHÍZTA, KI NE DOBJA,
mert most 10 000 Ft-ért beszámítjuk egy régi
k a b á t j á t , öltönyét, kosztümjét, ha ú j a t vásárol.
Kiváló minőségű gyapjú, kasmír, kevertszálas
(angol, olasz alapanyagú} termékekkel
várjuk kedves vevőinket.
30599264

KEDD, 2003. NOVEMBER 4.
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Régiségek

• REGISEGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(30193673)
•

KÁROLYI

RÉGISÉGRE

RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat,
órákat, tollneműt, teljes hagyatékot. Azonnali fizetés,
vidékre is díjtalan kiszállás!
06-62-216-324,
06-30383-7116. (30295845)

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

REDŐNY, RELUXA

harmonikaajtó,

szúnyogháló

ÖSZI

a

2 0 0 3 . n o v e m b e r 10-én
Felvilágosítás, jelentkezés:
Tel: 62/555-595,30/269-7692

§

OKÉV: 06-0017-02.

§

25 év feletti munkanélküliek
n
számára képzési támogatás
igényelhető,
szja-kedvezmény igénybe vehető.
invitel.hu

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V I

0010.
O K É V nyilvántartási szám:
07-0065-02

DUGULASELHARITAS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30599379)
• A K C I Ó S Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalag-

függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (30599105)

• TÁBLAKEZELÖ tanfolyamot indít a MERLIN STÚDIÓ. Érd.: 62/424-314, 30/
907-3654,
06-0220-02.
(30599551)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

BELVÁROSI,

2 8 Termény, takarmány
• KUKORICA szállítva eladó. Érd.: 06-30-436-0693.
(30194118)
29

Üzlethelyiség
Szeged belvárosában
frekventált helyen,
földszinten, 2 7 0 n m - e s

Tel.: 62/430-652,481-060

Akkreditációs lajstromszám:

§
£

iroda kiadó,

• KONNYU- és nehézgépkezelő, nyomástartóedénygépész, ipari gáz- és olajtüzelő berendezést' kezelő,
középfokú raktárgazdálkodó, kazángépész tanfolyamot indít 2003. október, november 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.: 060069-02. (30397274)

részben vagy egészben.
(Pénzintézetnek is megfelelő).

Érd 2 0 - 9 4 2 8 - 2 2 7 .
3 0 Vállalkozás
• NEMZETKÖZI fuvarozói
engedéllyel rendelkező céget vásárolnék, vagy partnert keresek kizárólagos fuvarozási kapacitással, 25
tonna raksúlyú kamionparkra. Szeged. 06-70/518-20-

N O V I Mltl

• ELKÖLTÖZTÜNK! SZILÁNK* Új címünk: Szeged.
Putcz u. 46. (volt konzervgyár).
Telefon 4 2 5 - 5 5 5 ÜVEGE• KÉPKERETEZÉS!
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• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel./fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
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GYÁSZHÍR
PTCPEn
btccticu

GYÁSZHÍR
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de
már nem lehet. Csend ölel át és a szeretet.
Drága Gyermekeim, mindent köszönök nektek. Sok öleléssel, csókkal búcsúzom Tőletek.
Isten veletek." Szerető Édesanyátok
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,
ÖZV JOÓ LAJOSNÉ
BÁLINT MÁRIA TERÉZ
türelemmel viselt, súlyos betegségben, 62
éves korában, 2003. október 31-én elhunyt.
Temetése 2003. november 5-én, 11 órakor lesz a Zsombói temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakor.
G30600313
•
Gyászoló család
Megrendülten tudatjuk, hogy munkavállalónk,

Gál - SZANITER +
Vailent

m

I

DESKS N

'

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked
nyugodjon békében.
Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal és ismerősökkel, hogy szerettünk,
TAKÁCS FERENC
69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 7-én, 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
GaM
i G0277
Gyászoló családja
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

drága szerettünk,

t e r m ő m
TERMOMAX.

L i i n c r

Közúti Közlekedési
Szakszervezet

HEVESI M I H Á L Y
(a közúti igazgatóság nyugdíjas
művezetője) életének 81. évében
elhunyt. Temetése november 6án, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

a x .

CMI

Juniurr* fgrolvM"
CMTONM ZW23
ZWZ3KE
KJE
JurÜM«r»

AKCtOf

te», **m
Btwwlt» kJtr»tM»g!*»
cowtràçtj*a

kexmsi, ion.,
k m nyes

RMÁttE

faite ft 251
be p t«tt t jol val

1 1 9 . 9 0 a -

átÜSneÉnfBÖ 11 il*

29.990.-

Haid« 1201
etH«r»yéetk*f

35.990.-

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik
RÁDAI TIBORT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
030399397

OMRN5R

SZEGED,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SÁNDOR FERENC
74 éves korában elhunyt. Búcsúztatása november 7-én, 11 órakor
lesz az Újszegedi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
HERKE ISTVÁNNÉ
PETRÓCZY ILONA
október 30-án, 76. évében elh u n y t . Búcsúztatása november

6-án, 14 órakor lesz az Algyői te-

metőben.

030600294

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BEREZVAI GÁBOR
79 éves korában elhunyt. Temetése november 5-én," 10 órakor lesz
Szegvár Öregfalusi temetőben.
Gyászoló család,
„«v™,,.
Sándorfalva

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BALOGH FERENC
temetéáén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
0305996,1
Gyászoló család

Nem kérdezem, Uram, miért vetted el.
Köszönöm, hogy adtad nekem.
2.990.-

DOROZSMAI

UT

33.

T E L . « 2 / 5 5 9 - 1 3 0 PAX: Ö2/S5E-131
(REJARAT A BUDAPESTI ÚTRÓL, VOLT ARROKCR TELEP)

radiátor*!
IWiLOl

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk, hogy
DOBSA BÁLINT,
Hódmezővásárhely, Oldalkosár
u. 10. szám alatti lakos életének
73. évében elhunyt. Temetése
november 6-án, 14.30 órakor lesz
a vásárhelyi Kincses temetőben.
Megdöbbent családja
nvwvnm

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. PINKA FERENC,
Nagymágocs, Jókai út 2. szám
alatti lakos 70 éves korában elhunyt. Temetése november 4-én,
10 órakor lesz a Nagymágocsi temetőben.
Gyászoló felesége,
gyermekei és unokái

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

8 T A R « e M l i d o k biztonságos

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik
OLÁH IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Köszönjük
a tiszteletes úr szép búcsúztatását és a táviratokat.
Gyászoló
család
rvuvuimn
'

' '

STAR RADIÁTOROK

Ottmpna
rutuMYycvaptctop

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
GERE JÁNOS
temetésén megjelentek, vagy gondolatban velünk voltak.
Gyászoló család, Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

UP5 25-m

ma*dktcMf»tetop 2.990.-

Mély fájdalommal tudatom, hogy
egyetlen fiam,
HORVÁTH JÓZSEF
42 évesen elhunyt. Temetése november 7-én, 13 órakor lesz Kiskunfélegyházán.
Gyászolja
édesanyja és két fia

nirvuvtanB

www.megatl10rm.i1u

Mély fájdalommal tudatjuk, drága szerettünk,
MOLNÁR JÁNOS,
Makó, Pipacs utcai lakos 74 éves
korában elhunyt. Temetése november 5-én, szerdán, 13 órakor
lesz a makói Újvárosi református
temetőben.
Gyászoló család

a Tisza Volán Rt. Szeged Helyi Tömegközlekedési Üzletág autóbuszvezetője 2003. október 26-án, 47 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2003. november 7-én (pénteken), 14.00 órakor lesz a Tápéi temetőben.

nan^ooBBa

mtuULPAoOK HIDtU hLLLN!
U

Gyászközlemények

Tudatjuk, hogy
JUHÁSZ ANDRÁSNÉ
TÓTH ROZÁLIA
84 éves korában elhunyt. Temetése november 6-án, 13 órakor
lesz a református temetőben.
Gyászoló család

i

et t* within kapcsolódó szolgáltátok, kereskedők jelentkt • if set,
ht>if\ eludo es vevő könnyebben egymásra
tididjon.

r-

I

6 0 0 0 K e c s k e m é t , Szt. István krt. 23/k.Tel.: 7 6 / 5 0 6 - 5 5 5

030600504

AI .

M

(30193779)

TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok! 62-497-358, 30-6304690. (Szeged) (30193904)

(¡(^-kibocsátás: 2 2 0 g/km.
öza.-fogyasztás: 9,1-9,31/100 km

Csernák Kft.

Tisza Volán Rt.

K

íp€í

• GAZKESZULEKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114. Szeged. (30599593)

•

A kategória
legnépszerűbb
modellje készletről!

MOLNÁR SÁNDOR

S z o ia ; á i . t a t o k , k e r e s k e d ő k i í g y » t m k b i !

999, SZÁSZ PÉTER (30599113)

HTHE POOWENR OFDDREAAMS

24. (30599106)

K

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

4WD

9 5 5 2 - 8 1 9 . (30500047)

diplomával

Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.

Tel.. 6 2 / 4 2 5 - 8 0 5 , 9 - 1 6 ó r á i g

2 5 Szolgáltatás

SZEGED

Sóhordó utcai, 2,5 szobás,
II. emeleti lakás azonnali
átadással 12.000.000 Ft-ért
eladó, 62/484-766, 06-30/

mérlegképes
könyvelői képzéshez.

Internet: w w w . t a n u l o k . h u

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(30599746)

•

csatlakozási lehetőség a

ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!
Szeged, Deák F. u. 22.

2 4 Számítástechnika

11

•

0 6 - 2 0 / 9 4 6 0 - 0 8 3 . (30599311)

mérlegképes
I
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
OKJ 71 3437 01
Bármely

S

Az új '

• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. szám alatt Induló társasházban 45, 54, 63. 70
nm-es lakások leköthetők,

Adótanácsadó |

- vendéglátó
üzletvezető'
- mixer
- kereskedelmi
menedzser
- kereskedőboltvezetó'
- marketing- és
reklámügyintéző
- idegenforgalmi
ügyintéző
- irodavezető

E T É

2 7 Téglaépítésű lakás

mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
OKJ 54 3436 «4

A KIT új OKJ-s
képzési programjai:

t a n f o l y a m indul

•

• TŰZVÉDELMI e l ő a d ó
(középfokú) tanfolyam indul
november 8-án. Érdeklődni:
62/315-461. 20/966-4279.
Szeged. (30600303)

Uniós ismeretekkel

TOVÁBBKÉPZŐ k f t
c s o n o b á d megyei k é p v i s e l e t i

MÓRAHALMON
SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ (-HASZNÁLÓ)

•

Pénzügyi
és számviteli
szakellenőr

AKCIÓ-

2 6 Tanfolyam

IPARI ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
Akkreditált intézmény
Sre,Sed. Tisza 1- krt. 83.

e-mail: ¡kokszeged

Tanúsítási szám: 0 7 - 0 0 4 1 - 0 2

• GRAFOLÓGIAI a l a p ismeretek I. alaptanfolyam
Szegeden. Ideje: 2002. november 9-10. Díja: 9600 Ft.
Információ és jelentkezés:
30/2998-034. (15222496)

MÉG EBBEN
AZ ÉVBEN
INDULÓ
•
TANFOLYAMAINK

VAL Csongrád megyében.
62/401-318. 62/555-796,
06-30/271-9697. (30599118)

2 3 Szakképzés

11

sza-

lagfüggöny,

H I R D

I

_5J

Egy éve, hogy elvittek tőlem, de szívemben
itt maradtál. Köszönöm néked a boldog 46
évet, tudom, hogy vársz reám.
Várjál, én megyek, és ott leszek újra boldog
veled.
Szerető feleséged, Évi

Hálás szívvel mondunk
szönetet minden közeli és tá- |
voli rokonnak, jó szomszédnak, ismerősöknek, a gégészeti osztály dolgozóinak, akik |
szerettünk,
BOLDIZSÁR JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Köszönjük az onkológia osztály dolgozóinak fáradozásukat
— ...
Gyászoló rokonai I

Tisztelt Hirdetőink!
Gyészközleraényeket a megjelenés
eléftí munkanapon 9 éráig tudunk
elfogadni.
Gyészkéztémény megrendelésekor
kérjük a személyi Igazalvány
bemutatását! Köszönjük!

12

•AKTUÁLIS*

KEDD, 2003. NOVEMBER 4.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: A
mindepóó. Színes amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: A fülke. Színes amerikai
film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Oviapu. Színes, m. b.
amerikai vígjáték; este 8 óra: Túl
mindenen. Színes amerikai akciófilm.

PONT
O
SZÍNHÁZ

lik a VI. Újszegedi Bioépítészeti
Napok című kiállítás. A tárlat megtekinthető: naponta 10-18 óráig.
Fidesz-MPSZ Szabad Tér kiállítótermében (Viktor Hugó u. 5.)
megnyílt:
a Mester és tanítványai címmel Pataki Ferenc, Fodor József, Göbölyös
Róbertfestőművészekés tanítványaik munkáiból a kiállítás. Megtekinthető: november 29-éig hétköznapokon 10-től 17 óráig.

KÖZÉLET

SZEGED

BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Szellemjárta mese. Iári-piári-bérlet;
A Közéleti Kávéház rendezvénye
este 6 órakor:
Hasbeszélő. Bemutató előtti beszélgetés. Vendég: Bőcs Attila rendező.
Közrcműkcxlnek a darab szereplői.
Házigazda: Kövér László, a Bábszínház igazgatója.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4 óra, liáromnegyed 6 óra:
Dávid Gale élete. Színes amerikai
film; este 8 óra: A fülke. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTEKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed
9 óra: Esküvő monszun idején. Színes indiai film: este fél 7 óra:
Visszajátszás. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA TEREM
Du. 4 és este negyed 7 óra: Olasz
nyelv kezdőknek. Színes dán film;
Táncalak. Színgs magyar film.
GRAND CAFE
Du. 5 óra: Tbrzók. Színes magyar
film; este 7 óra: Fűzi László könyvbemutatója. A semmi közelében.
József Attila, Németh László és
Márai Sándor gondolkodói alkatáról; este 9 óra: Isten vámsa. Színes
brazil film.
PLAZA CINEMA CITY
Karib-tenger kalózai: 14,16.45,
19.30 óra. Amerikai lite 3:14.15,
16.15, 18.15, 20.30 óra.KiUBill:
13.15, 15.30, 17.45, 20 óra. Segítség, hal lettem: 14.30, 16.15 óra.
Birkanyírás: 18.30, 20.30 óra. Szövetség: 14.30, 16.45, \9 óm. Pokolba a szerelemmel: 15.45, 20.15
óm. Olasz meló: 13.30, 18 óra. Kegyetlen bánásmód: 14, 16, 18,
20.15 óra. Had Boys 2: 13.45,
16.30,19.15 óra. Mindentó: 15.15,
20.15 óra. Max: 13, 17.30 óra

SZEGED .
A Szeged-Újszegedi Református
Egyházközségben (Szent-Györgyi
Albert u. 6 -8.) de. fél 10 óra:
Kismama-kör;
Este 6 óra:
Káoszból a rendbe a társadalomban.
Szuda Zsolt rendőr őrnagy előadása.
A TEM1 Juhász Gyula Művelődési
Központ dísztermében (Vörösmarty u. 5.) du. 4 órakor.
„Nagyanyáink sütije" - süteménykészítő verseny nyugdíjasok részére.
Megnyitja: di Juhász Mária Nyugdíjasklubok „Életet az Éveknek" Országos Szövetségének Csongrád
Megyei Elnöke.

A Kass Galériában megnyílt:
Deák Beke Éva textilművész Életvonalak fonala című kiállítása. Megtekinthető: november 30-áig, hétfőn
szünnap.

A Bálint Sándor Művelődési
Házbanhan (Temesvári krt. 42.)
du. 5 órakor:
VI. Újszegedi Bioépítészeti napokkonferencia.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) este 8 orakor:
Retrospettiva del cinema italiano
(Visszatekintés az olasz filmművészetre) - Ossessione (1942).

KQNCERT

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési Központban (Vörösmarty u. 3.) este 6
órakor
Kalákától Kalákára - Gyimesi
Táncház a Fabatka zenekarral. Vendég: Zsuráfszki Zoltán. Házigazda:
di Maróti György.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED

A Szegedi Ifjúsági Házban (Felső
Tisza part 2.)reggel8 órától:
Pályaválasztási kiállítás a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központ szervezesében.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) nyí-

Cipővásár

A Fekete Ház (Somogyi u. 13.)
megnyílt:
„...gyökerestől tépi ki a reakciót..." plakátkiállítás 1945-1949. Megtekinthető: november 20-áig, valamint
Szent-Györgyi Albert a szegedi Nobel-díjas tudós életétől, munkásságáról a kiállítás.
Istennel a hazáért és a szabadságért!
Emlékkiállítás a Rákóczi-szabadságharc zászlóbontásának 300 éves évfordulójára.
Régi magyar térképek. Mindhárom
kiállítás megtekinthető: 2004. február 29-éig, naponta 10-től 17 óráig, hétfőn szünnap.
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-től 18 óráig, hétfőn szünnap.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 13.) földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve: A Hangoskönyv.

KARACSONYI

akció

a Mary Cipőboltban!
Nyári, őszi, téli modellek
végkiárusítása
ÚJABB MODELLEK
ÉRKEZTEK!

A Dél-magyarországi MÉH Rt.
épületében (Bocskai u. 8/B.) megnyílt:
a Szempontok című kiállítás. Megtekinthető: november 14-éig hétköznapokon 9-től 17 óráig.

október
29-tSU

Már 1000 Ft-tól!
Nyitva: k.-p.: 9 - 1 8 , szo.: 9 - 1 3 f
Bejárat a Dankó Pista u. felöl

*

Izet, kettőt kap akciól
7-e és dec. 19-e között.

A Corvin Mátyás Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
Bartók B. u. 23.

2003. november
6-án, fél 3-tól

NYÍLT NAPOT TART,
amelyre minden érdeklődőt
szeretettel vár.

K

5.500,-Ft felnőtt, 5.000,-Ft életkorhoz kqtött,
2.750,-Ft gyermek menettérti jt
elővételben történő vásárlása ese
Tájékoztatás, menetjegyváltás, iilőh
Szeged Közönségkapcsolatok Iroda, Mi
valamint Csongrád megye 68 postahivatala.

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
S z e g e d , V á s á r h e l y i P. u. 3-5.

3x230 g
51
400
700
680
400
670
360
500
400
200

g
g
g
g
g
g
g
g
g

Tchibo Family k á v é
a j á n d é k bögrével
Szupi üdítő 3 ízben
Uncle Bens m á r t á s 4 ízben
Magozott meggybefőtt
Savanyított k á p o s z t a
Rizses lecsó k o l b á s s z a l
Kovászos u b o r k a
Bolognai m á r t á s (ECO)
S ü t é s á l l ó vegyes, b a r a c k í z
Babkonzerv chilis
Bébiétel (kecskeméti)
5 h ó n a p o s kortól

987
219
319
238
155
215
115
168
220
99

NyliwSnerala szSm: 21891 5/20010100

Our partner in the oil field is looking
for new collaugc for an

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

149 Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

1315 Ft/kg
44 Ft/l

797 Ft/kg
340 Ft/kg
227 Ft/kg
538 Ft/kg
171 Ft/kg
496 Ft/kg
440 Ft/kg
248 Ft/kg

745 Ft/kg

Törzsvásárlói
kártya az
üzletben
váltható

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

a c c o u n t i n g clerk
position in Szeged.
Requirements: • Technical
Accounting certificate • min I year
experience - fluent English
knowledge
Responsibilities: • perform payroll
processing • vendor and
intercompany payments • performs
database input as required
• perform routine subsystem
reporting for client receivables • fix
assets • payroll and inventory
• perform routine contact with client
payment department to determine
payment status • perform balance
sheet account reconciliation
• answers phones.
Please send your CV to
finance@grafton.hu
and attached your salary
expectation.

5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon!
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej
9.00 Stahl konyhája 9.10 Tripla vagy
semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.40 Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 42. 10.35 Teleshop
11.35 Bébilesen Amerikai vigjátéksorozat [12| 12.05 Kastélyszálló Apák és fiúk 13.05 D. S. - Emlékezés Amerikai romantikus film 14.55 Kapcsoltam Teleionos vetélkedő 15.25 Charlie - Majom
a családban A látszat csal 16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow [12| 17.30 Betty,
a csúnya lány 2. - Ecomoda Kolumbiai
filmsorozat, 182. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112|
19.35 Hárman párban Szerelmi
kalandtúra
20.00 A Nagy Ó - The Bachelor
Romantikus mese valós
szereplőkkel
21.30 G. I. Jane Amerikai akciófilm.
[16| Közben: kenósorsolás
23.55 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat [121
0.20 Jó estét, Magyarország!
1.05 Propaganda Kulturális magazin
1.35 Magyar film: Sako menyegzője
Magyar-albán film [ 12)
3.35 Aktív (ism.) (12)
4.15 Vers éjfél után

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00-16.00
Közvetítés a parlament üléséről 16.00
Napnyugta 18.35 Telesport Olimpiai
magazin
19.45 Esti mese Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsorozat.
Az elsó szárnycsapások.
Benedek Elek meséi. Magyar
mesefilmsorozat. Az
aranyszőrű bárány
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin határon
innen és túl
22.05 Emlékezés a forradalom
áldozataira Koncert a Mátyástemplomban
23.40 Záróra
0.45 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 21-22.1.30 Ablak-praktikus 2.00 Panoráma Szaniszló Ferenccel [16] 2.30 Úton Európa-magazin 3.00
Jobbágytelki táncok 3.10 Fehér márvány
Finn tévéfilm 116| 4.20 Teles port Ohmpiai magazin

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport (ism.)
7 . 3 0 Estelő (ism.) 0 8 . 0 0 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Templomok
és haranglábak, 1. rész (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Egészségmagazin (h) 16.30 Ttendline - divatmagazin (h) 17.00 Dokumentum Műhely: Juszticia birodalma (h) 17.30
Templomok és haranglábak, 1. rész
(h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.15 UNI-JÓ - Az EU iparpolitikája, 35. rész 18.20 KLIPP 18.25 Máriás
Bach - Varnus Xavér orgonál (h) 18.30
Terhestorna (h) 19.00 Híradó 19.30
Business-mix - gazdasági magazin (h)
20.00 Estelö 60 21.00 Okavango - a
vadon szíve, 6. rész |h) 2 2 . 0 0 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

Bence-show 22.30 Nyári emlékeink:
Hétköznapok és ünnepek a Jászságban
23.00 Képújság

Q t v

VÁSAllfiYI VÁROSI mviaó
1 6 . 0 0 Vásárhelyi magazin, 1. rész
(ism.| 1 7 . 0 0 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 1 7 . 3 0 Híradó
1 7 . 4 5 N a p kérdése 1 8 . 0 0 Vásárhelyi m a g a z i n 2 0 . 0 0 H í r a d ó 2 0 . 1 5
N a p kérdése 2 0 . 2 0 Szerelem második vérig. Magyar film 2 2 . 3 0 Híradó
2 2 . 4 5 N a p kérdése 2 3 . 0 0 Vásárhelyi Magazin, 2. rész (ism.) 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30ig 93, Í M h z 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
T ó t h Géza) 10.00 Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor 16.00
Élő kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00
Kulturális kalauz 21.00 Kilátó
(Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd] 22.00 Éjszakai zenemix

0 . 0 0 Csak zene 6 . 0 0 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter. Tel.: 06-30-303 0 - 2 4 4 és 4 4 - 2 2 - 4 4 2 0 . 0 0
Euro-express Dénes Tamással
22.00 Sztársáv Várkonyi Attilával

Rá«ii7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: Békéssámson jelene és jövője. Vendég:
Barna Jánosné polgármester
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
1 6 . 0 0 Női magazin 2 0 . 1 5
Kvízválasztó, 23.00-tól hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje

JECS - SZEGED viszonylalban,
Rt. járatain.

6800 Hódmezővásárhely,

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó
6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31
Kék fény Hírek 7.00 Híradó Benne: sport
8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik!
10.05 Önök kérték Kívánságműsor
(ism.) 11.00 Ima és mágia - Septusok
Podlachiában Francia kultúrtörténeti dokumentumfilm 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 Savannah
Amerikai tévéfilmsorozat, 21. Egy gazdag feleség naplója |16) 13.55 Srpski
Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 14.25 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.55 Szórakoztató percek Hipnózis (ism.) 15.10 Érintő 15.40 Élesben Közéleti talkshow| 16]
16.30 Szent Imre (ism.) 16.50 Maradj
velünk! Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus krónika 17.25 Mozi zongorára mikrokozmosz Kerékpár 17.30 Jelentés
Tények és képek Magyarországról 18.00
Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika
Német-olasz tévéfilmsorozat, 2. A szenvedély tüze, IF2. (16|
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 éveseké a világ"
Szenes Iván írta
21.05 2 ember Halász Jutka és Kertész
Ákos világa. Vámos Miklós
műsora (ism.)
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.35 Monitor Info-kommunikációs
magazin
23.05 Panoráma Szaniszló Ferenccel
23.40 Testvérek Francia tévéfilm (ism.)

15.25 Mediterráneum 16.25 Az én Európám 16.30 Régiók 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen
18.00 Híradó, sport, időjárás 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.00 A forradalom hőseinek emlékére
21.30 Szép vagy, gyönyörű vagy,
Magyarország
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, időjárás
22.10 Gong
22.50 Kötő-jel
23.45 A Bibó-per harmadrendű
vádlottja voltam
0.45 Liszt: II. magyar rapszódia 0.55
Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.40 Szerencsés Dániel 3.10 Farubelek 3.50 Klipzóna 4.20 Rendhagyó történelemóra
5.00 Vers 5.05 Híradó, sport

|
=

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.j 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 36.10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna
11.30 Delelő Vidám show ebédidőben.
Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05
Fókusz-portré (ism.) (12) 13.35 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya 15.15 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat,
22. Tűzgolyó 16.15 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.20 Balázs - A szembesítőshow|12] 17.25 M ó n i k a - A kibeszélőshow (12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat,
2227-2228.
21.00 Vészhelyzet Amenkai
filmsorozat, 4. Kelj fel és járj!
21.55 Szupertitkos küldetés Amenkai
akciófilm . [16]
23.40 XXI. század fi 2]
0.10 lálálkozások - este
Sztármagazin [12]
0.25 Híradó - Késő esti kiadás
0.30 Sportklub
0.40 Művészbejáró: A nagymami
soha Amerikai vígjáték [12|
2.45 Fókusz Közszolgálati magazin
(ism.) [12]

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a nap
8.20 Hungarorama 9.00 Headway a
Duna TV-ben 9.30 Boldog vagyok 11.05
Farubelek 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Gazdakör 12.25 Az úton végig kell menni
12.45 Euroszkóp 13.10 Heuréka! Megtaláltam! 13.45 Felvidéki műemlék
templomok 13.55 Szerencsés Dániel

22.00-18.55
Hangos
képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged műsora 2 0 . 0 0 Deszki magazin 2 0 . 3 0
Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged
22.00 Városi Tv Szeged műsora

TV 2

2 1 . 3 0 G. I. Jane

Amerikai akciófilm

7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna
(ism.) 18.55 Szegedi hirek 19.10 Mese 19.15 Közérzet 22.00 Szeged hirek
(ism.)

mm

6.00 Képújság 7.00 A Makó tv hétfői
adásának ismétlése 7.03 Reklám 7.05
Makó VtV híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17 Mesesarok - Születésnapi ajándék 7.22 Kincseink sorozatból - Bartók B. 7.30 Kézilabda-mérkőzés felvételről 8.00 Makó VtV híradó
8.10 Mí csak kérdezünk 8.12 Mesesarok - Születésnapi ajándék 8.17 A
kézilabda-mérkőzés folytatása 9.00
Prímatorna - edzés haladóknak 9.30
Lovasélet héthatáron - magazin 10.00
Príma torna 10.30 Ottó Mobil - autósmagazin 11.00 Kimba 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 16.00
Egészség-környezet hirek 16.30 Trendline - divatmagazin 17.00 Dokument u m műhely: Juszticia birodalma
17.30 Nyitott Világ: Templomok és
haranglábak, 1 rész: Szabolcs-SzatmárBereg 18.00 Műsorajánló 18.03 Reklám 18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17 Mesesarok - A virág
1 8 . 2 2 Kalendárium 18.30 Fókusz
19.00 Híradó 19.10 Mi csak kérdezünk 19.12 Mesesarok-A virág 19.17
Labdarúgó-mérkőzés felvételről 20.00
Nyári emlékeink: Hétköznapok és ünnepek a Jászságban 2 0 . 3 0 Templomok és haranglábak, 1. rész 2 1 . 0 0
Okavangó - a vadon szíve, 6. rész.
Amerikai családi filmsorozat. 22.00

Fsz.: D e m i
Mortensen

Moore,

Viggo

Az amerikai hadseregben m á r
régen n e m szokatlan dolog a
n ő i jelenlét. J o r d á n O ' N e i l
hadnagy, a haditengerészet
hírszerzőtisztje az első n ő az
Egyesült Á l l a m o k történetében, aki felvételt nyer a N a v y
Seal n é v e n ismert elit egység
kiképzőprogramjába. Embertelen k ö r ü l m é n y e k uralkodn a k a hadseregben, a lelki terror talán még a fizikai megpróbáltatásoknál is jobban igénybe veszi az á l l o m á n y t . John
Urgayle kiképzőparancsnok
kemény
irányítása
alatt
O'Neil igazi k o m m a n d ó s lesz.
A záró hadgyakorlat során
a z o n b a n n e m várt hadi fejleményekről k a p n a k hírt. A krit i k u s helyzetben O ' N e i l áll a
k a t o n á k élére, és az ő vezetése alatt kell m e g k ü z d e n i ü k az
ellenséggel...

KEDD, 2003. NOVEMBER 4.

• K A P C S O L A T O K "

MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT

Nősülhessenek-e a papok ?

13

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

ALSOVAROSI TEMETŐ
P. K.-né 82 éves mozgássérült olvasónk sírva panaszolta, hogy az
Alsóvárosi temetőbe az őr nem
engedte őt be taxival. Ha a taxis
nem segít neki becipelni a virágokat, akkor nem helyezhette
volna el azokat szerettei sírjánál.

SÁRKÖZI MIKLOSNE
segédmunkás:
- Szerintem engedélyezni kellene, hogy a római katolikus papok
is nősülhessenek, hiszen ez más
vallásokban is lehetséges. Úgy
vélem, minden szabad embernek
joga van ahhoz, hogy családi életet éljen. Emellett biztosan jó
apák lennének, akik nemcsak
gyermekeik testi, de lelki fejlődését is jól elősegíthetnék.

BÁRÁNYI MIHÁLY
nyugdíjas:
- Igen, megengedném nekik a
nősülést. A református lelkészeknél sem tiltják a házasságot,
így lehetővé tenném, hogy a római katolikus egyházi személyek
is élhessenek családi életet. Véleményem szerint így is vannak,
akik megpróbálnak testi kapcsolatot létesíteni, ezért szerintem
kár tiltani a nősülést.

KÖBLÖS IMRE
nyugdíjas:
- Igen, én mindenképpen engedélyezném, hiszen ők is csak
emberek, miért is kellene mégvonni őket a házasságkötés lehetőségétől? Nincs semmi kivetnivaló abban, hogy a papok nősüljenek, és normális családi életet
éljenek. Véleményem szerint a
hivatást és a magánéletet külön
kellene választani.

m

BABOSI PASZKALNE
gyesen lévő kismama:
- Nem, mert egyszerűen nem illik. Szerintem a pap családja az
egyház kell, hogy legyen. A papok csak a hivatásuknak éljenek,
Isten elkötelezett hívei legyenek.
Úgy gondolom, aki ezt a hivatást
választotta, szabadon döntött a
sorsáról, az életéről. Véleményem szerint római katolikus
egyházi személy ne nősüljön.

POSTABONTÁS

Hol vagy Szedeák?

Nősülhessenek-e
a papok?

Következő kérdésünk:

Van-e
lakás *
biztosítása?
Küldje
a

el

kérdés

SMS-ben!

válaszát
napján

17 ó r á i g ,

(IGEN v a g y

NEM) !

Tr'PM

H

MPM

iü>C,JM

M

NEJH

Az SMS számlázás* normál tarfa szerint történi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

NEDOVASZKI ANNA
Október 30., 12 óra 3 5 perc, 3 3 5 0 g. Sz.:
Kusztos Eszter és Nedovászki Zoltán (Szeged).

GREKSA PÉTER ZOLTÁN
Október 30., 14 óra 10 perc, 3 0 3 0 g. Sz.:
Kurucz Irma és Greksa Zoltán (Szeged).

PINTÉR SZABOLCS
Október 28., 15 óra 31 perc, 3420 g. Sz.:

Bolovics Nóra és Pintér Csaba (Makó).

VAIDA ZÉTÉNY
Október 31., 1 óra 13 perc, 2 9 6 0 g. Sz.:
Arany Márta és Vajda Imre (Pusztaföldvár).

SOLYMOSI BRIGITTA
Október 29., 8 óra 50 perc, 3 6 0 0 g. Sz. : Fehér Szilvia és Solymosi Zsolt (Algyő).

LOKOS LILIANA INGRID
Október 31., 11 óra 5 5 perc, 2 9 9 0 g. Sz.:
Szántó Katalin és Lőkös Mihály (Vásárhely).

PALÁZSY DÉNES
Október 31., 11 óra 2 0 perc, 3 2 3 0 g. Sz.:
Molnár Ágnes és Palázsy Miklós (Szeged).

BARANYÁS BENCE LÁSZLÓ
Október 31., 13 óra 21 perc, 3 8 9 0 g. Sz. :
Molnár Edit és Baranyás László (Domaszék).

TEISZL MÁRK
November 1., 17 óra 10 perc, 4 0 3 0 g. Sz.:
Varga Andrea és Teiszl Tibor (Ásotthalom).

LEKNOVICS DÓRA
November 2., 16 óra 20 perc, 3790 g. Sz.:
Szűcs Katalin és Leknovics Ernő (Szeged).

PANCZA PÉTER

MAKÓ

Október 31., 1 óra 45 perc, 3 2 4 0 g. Sz.: Balogh Judit és Pancza Péter (Szeged).

KÓCSÓ LÁSZLÓ

NACSA DOMINIK DÁNIEL
Október 31., 17 óra 10 perc, 3 5 0 0 g. Sz.:
Lendral Irina és Nacsa Attila (Szeged).

SALÁN KI DÁVID
Október 31., 17 óra 10 perc, 3 4 0 0 g. Sz.:
Slsák Mariann és Salánki László (Szeged).

KRIZSÁN ADRIENN
November 1., 2 3 óra 0 perc, 4 2 3 0 g. Sz.:
Cserbator Tünde és Krizsán Gyula (Kalocsa).

RÓZSAVÖLGYI ALBERT
JÁNOS

Október 30., 17 óra 4 0 perc, 3300 g. Sz.:
Szabó Zsófia és Kócsó László (Szeged).

FARKAS ESZTER NOÉMI
November 1., 18 óra 15 perc, 3 4 0 0 g. Sz.:
Klein Orsolya és Farkas Róbert (Csanádpalota).
SZENTES

HABRANYI ÁGNES DÓRA
Október 29., 21 óra 5 perc, 4 1 9 0 g. Sz. : Véreb Tünde Csilla és Habranyi András (Kunszentmárton).

BUBORI KINCSŐ JÁZMIN

November 2., 6 óra 0 perc, 3 3 0 0 g. Sz.:
Tóth Zsuzsanna és Rózsavölgyi Albert (Kistelek).

Október 30., 12 óra 0 perc, 3580 g. Sz.:
Nagy Andrea és Buborl József (Szentes).

KARASZIIUDIT

Október 30., 13 óra 3 0 perc, 3270 g. Sz. :
Ferencslk Emese és Kovács Zoltán (Kunszentmárton).

November 2., 10 óra 45 perc, 2 8 4 0 g. Sz.:
Molnár Rita és Karaszi Pál (Kunfehértó).

KOVÁCS PETRA ENIKŐ

PERGER PANNA

SZÁN KA GVENDOLIN KIARA

November 2., 13 óra 37 perc, 3 3 4 0 g. Sz.:
Haluska Beatrix és Perger Csaba (Szeged).

Október 30., 20 óra 5 perc, 3630 g. Sz.: Gazsi Erzsébet Mária és Szanka Sándor (Szentes).

GYURIS ROLAND
November 2., 20 óra 40 perc, 3 1 0 0 g. Sz.:
Sárközi Erika és Gyuris Norbert (Forráskút).

KISS CSABA DÁVID
Október 31., 10 óra 0 perc, 3 2 0 0 g. Sz.: Bányai Zsuzsanna és Kiss Attila (Szeged).

TORDAI LÁSZLÓ
November 1., 22 óra 10 perc, 2700 g. Sz.:
Ficsór Katalin Etelka és Tordal László
(Szentes).
Gratulálunk!

Még egyszer, de talán nem utoljára az NBI/A csoportos Szedeákról,
akik nem örülhettek az A csoportban maradásnak. Szegeden most
sok ezer kosárlabda-rajongónak vérzik a szíve - mondta a riporter a
Duna televízióban a szeptember 28-i, székesfehérvári LG-kupa helyszíni közvetítésén. Nagyon meghatott az elismerő szó, mellyel Szeged volt kosarasairól beszélt. O átérezte, milyen lehetett ünneplés helyett szó nélkül levonulni, és búcsút mondani a sportcsarnoknak.
Sajnos Szeged város vezetése több tucat levél és több száz telefon ellenére
nem adott esélyt a csapatnak a folytatáshoz. A kulturált kérőszó nem talált
meghallgatásra, de a falfirkások „szép" szavait, mint például: Botka! Pénzt
a focinak!, meghallotta a címzett. A „feladatok tisztességes ellátása" a bársonyszékben Szegeden így történik. Azt hiszem, lenne még mit tanulni az
édesanyjától, aki hasonló bársonyszékben ül, és ő jól végzi a feladatát.
A 2003/2004 évi NB l/A csoportos kosárlabda-bajnokság elkezdődött - szegedi csapat nélkül. Hol vagy Szedeák? Miért nem kellettél
egyeseknek? Egy kulturált, népszerű sportélménytől fosztották meg
városunkat, melynek múltja volt és jelene is lett volna, ha a polgármester, illetve a közgyűlés megbecsüli, európaiabban gondolkodik és
félretesz minden politikát, hiszen itt sportról volt szó. Esélyt kellett
volna adni a Szedeák legjobb játékszakaszának folytatására. Nem elriasztani, hanem segítséget adni a szponzorok megtartásában. Köszönjük polgármester úr, önnel és tanácsadóival ellentétben a szegedi kosárbarátok büszkék a Szedeákra, figyelemmel kísérik jövőjüket, sikereiket és reménykednek egy felhőtlen, megbecsült visszatérésben,
amikor nem kell könyörögni öntelt embereknek, hogy segítsenek.
Köszönjük szedeákos fiúk! Nektek nem kell szégyenkeznetek, emelt fővel gondoljatok az elmúlt évek látványos kosaraira. Szórakoztató játékotokat, a sportcsarnok dübörgését, az aréna zaját külön köszönjük. Egy vesztes család - a kosárlabda-szurkolók tábora - elköszön búcsúzó játékosaitól
(Deák A., Drahos G., Kecskés P., Kiss Zs., Kukla Zs., Molnár A., Molnár
M., Mulics, Nyilas L, Pávlicz G., Rawlins, Tigyi A., Vilcinskas).
Nektek szurkoltunk, a mérkőzéseket végigküzdöttük veletek, de
most nem mi győztünk. Igen, ezért most sok ezer kosárlabda-rajongónak vérzik a szíve.
Azért hajrá Szedeák!
D R . KISS Z O L T Á N N É , S Z E G E D

H0R0SZK0P
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SEGÍTŐ FIATAL
Frank Béláné Trabantjával indult
volna 1 -én a temetőbe, de a kocsi
leállt. A 70 éves hölgy nagy elismeréssel szólt arról a fiatalemberről, aki látva kínlódását, a segítségére sietett. Sokan ugyanis
csak elhajtottak mellette.
BUSZ
N. L.-né három kisgyermekével
Kistelekről akart Szegedre utazni
november elsején. A Budapestről
érkezett busz sofőrje azonban
minősíthetetlen
hangnemben
kifogásolta, hogy a fiatalasszony
maga előtt felengedte a gyermekeit, és természetesen ő csak ezután válthatta meg a jegyeket.
HALOTTAK NAPJA
Babek István és Sz. K.-né elismeréssel szólt a polgárőrök segítségéről, akik a temetőforgalom irányításából aktív részt vállaltak.
NYITOTT AUTÓ
Sz. Zoltán ritka lelkiismeretességről számolt be: a Rózsa u.-i temetőnél nyitva felejtett autó
mellett, az azt észrevevő házaspár addig várt, amíg a tulajdonosok meg nem érkeztek.
FEKVŐRENDŐR
Winklerné panaszolta, hogy Újszegeden, a Védőnő utcában elhelyezett fekvőrendőrt kikerülik
egyes autósok. Az utcácska vi-

szont olyan szűk, hogy nincs külön járda, így a házakból kilépőket - főként a gyermekeket - közvetlenül veszélyeztetik a felelőtlen gépkocsivezetők.
BITUMEN
K. L.-né azt tette szóvá, hogy Szegeden, a Tanács utcában az útépítők a bitumenhulladékot nem
szállították el, az még mindig ott
„díszlik" a 19-es számú ház előtt.
BUSZJVLEGÁLLÓ
A Szegedi Sportcsarnoknál lévő
buszmegállóban - a liget felőh oldalon - nagyon lejt az egyébként is
erősen feltöredezett járda. Hónapok óta balesetveszélyes ott a le- és
a felszállás, jelezte Cs. László.
FÜRDŐ
Majzikné panaszolta, hogy az újszegedi fürdőben csatornaszagú,
büdös az öltöző és piszkos a tusoló. Olvasónk úgy véli, hogy a magas belépődíjak mellett elvárható
lenne a higiénikusabb körülmények biztosítása.
KÖDLÁMPA
A 30/859447-es telefonról érkezett SMS küldője fontosnak tartaná, hogy azokat az autósokat is
büntessék, akik nem használják
szabályosan a ködlámpát.
ÚTLEZÁRÁS
Toldi Gábor véleménye szerint
útlezárással nem lehet megoldani a közlekedési problémákat.
Tudomásul kell venni, hogy egyre több az autó az utakon, amelyeknek helyet kell biztosítani.
BELVÁROSI HÍD
Farkasné szegedi olvasónk mind
az autósok, mind pedig a biciklisek szempontjából a korábbinál
rosszabbnak és veszélyesebbnek
tartja a közlekedési feltételeket a
Belvárosi hídon.

PANNON G S M
Az élvonal.
ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETIES
UROLÓGIAI FELVÉTEL

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

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veSZEMÉSZETI ÜGYELET
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórs.o.s.
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kliA telefonszám díjmentesen hívható a megye
nikán látják el.
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
FELNŐTT KÖZPONTI
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

j j í ^ KOS: Valamilyen úton-módon na¿ • J g y o b b befolyást szeretne szerezni a
környezetében. Nem öncélú uralkodási vágy
fűti, nincsenek zsarnoki hajlamai, csak éppen kicsit több biztonságra vágyik.

ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
MÉRLEG: Szerelem. Ez a kis zűr reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
¡most bekavart, de azért az leszömásnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
gezhető, hogy rendületlenül erős a szerelKossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
me. Hivatás: úgy tűnik, belelendült. Kreatifelől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
vitása meghozza a várt hatást.

• M & BIKA: Nagyon nehéz, de égetően
*
1 fontos annak beismerése, hogy
rossz ügyre áldozott erőt, őszinte hitet. Erkölcsileg joga van hozzá, hogy elítélje mások nézeteit, de ne bíráskodjon.

j SKORPIÓ: Szerelem:
kedvese
I megbántja a hét közepén. De mert
nem szeret haragot tartani, ön keresi a békülés módját. Hivatás: eddig szépen haladt
előre, most valaki szeretné gátolni.

f y j : IKREK: A lemondás, az önmegtartóztatás, a siker azon nemes formája, ami az önmaga gyengesége feletti
győzelemből táplálkozik. Ön képes mindenre, amit elhatároz és változtatnia kell.

NYILAS: Ha a kapcsolatuk hazugIsághegyekre épül, az mindent elronthat, még a barátságot is. Próbáljon
őszintébb lenni párjához, mert bár fájdalmat okoz neki, később hálás lesz érte.

^ ¿ l RÁK: Nem tette érthetővé munkatársai számára, hogy csapatmunkát
szeretne és sem a munkafolyamatot, sem a
felelősséget nem szeretné egyedül cipelni.
Le kell ülniük egy komoly beszélgetésre.

BAK: Nem teheti meg kedvesével,
Z J k . I hogy a hétvégét nem vele tölti. Már
régóta tervbe vettek egy hosszabb, zavartalan együttlétet, és a mostani hétvége Ideális
alkalom lenne a megvalósítására.

A J
OROSZLÁN: Bizonyos cselekede* ^ l t e i v e l és a hozzáállásával nem
szándékosan, de azt éri el, hogy fiatal rokona életét úgy pecsételi meg, hogy az valószínűleg a rossz felé veszi az Irányt.

^ t

j VÍZÖNTŐ: Jól tette, hogy készen állt
I kompromisszumot kötni. Jól mérte
fel a helyzetet, ellenkező esetben a munka
megfeneklik és önt Is pellengérre állíthatták
volna. Döntése megoldotta a helyzetet.

| SZŰZ: Mindig átgondoltan cselek^ ^ ¡ s z i k , a mai nap folyamán azonban
olyan helyzet elé állítják, amikor nem lesz
ideje mérlegelni. Ne féljen spontán dönteni,
mert jó ösztönei nem hagyják cserben.

ft^
| HALAK: Igen, lehet hogy néhány
^ ^ í munkatársa pontatlan és lusta, de
ahogy mondják, ez van. Le^en elnézőbb azok
iránt, akik kevésbé tökéletesek, mint ön. Az ellen-

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

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

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

GYÓGYSZERTÁR

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

Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3 „
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!

E-MAIL ÜZENET
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

Ovibuli Makón
Azért ragadtam tollat, mert manapság sok rossz hírt hallunk és olvasunk az újságban az óvodák és iskolák háza tájáról, és úgy gondolom
a pozitív dolgokról is tájékoztatni kell az olvasókat.
Köszönet illeti meg azokat az óvónőket és szülőket, akik Makón, a
Zrínyi utcai óvodában megszervezték a gyermekek és a szülők számára az ovibulit, amely nagyon hasznos és kellemes kezdeményezésnek bizonyult. Az óvoda pedagógusai egy kis ünnepségre hívták az
óvodába járó gyermekeket és szüleiket. A kicsiket ugráló vár várta, a
szülőket az egyik apuka által készített pörkölt. A szülők a vacsora
után megismerkedhettek egymással, majd a gyerekekkel együtt közös
játék következett. Mindenki kellemes élménnyel tért haza. Nagy köszönet ezért az óvónőknek, a dadusoknak, akik a munkaidőn túl
megszervezték és lebonyolították ezt a kis összejövetelt, s fontosnak
tartották, hogy a szülők jobban megismerjék egymást, az óvodát,
anyukák, apukák együtt töltsenek gyermekeikkel egy családias délutánt. Reméljük, példájukat más intézmények is követik.
VEGHSEŐ HENRIETT SZÜLŐ, MAKÓ
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Két év múlva a megyeszékhely rendezi a sportág világbajnokságát ?

Rangadó Rómában

Négy szegedi vb-érem

LABDARUGAS
Kedden nyolc mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok
Ligája: a 4. forduló első napján
több rangadóra is sor kerül.

KICK-BOX
Hat szegedi versenyző közül
négy dobogós helyen zárta a párizsi kick-box világbajnokságot.
Szuknai Zsuzsanna, Stricz Olivér és Miklós Anikó bronz-,
Meiszter Gábor pedig ezüstéremmel gazdagodott.
A szervezők nem panaszkodhattak az érdektelenségre, hiszen
hatvannégy ország közel ezerszáz versenyzője indult a párizsi
kiek-box világbajnokságon. Három (semi-, light- és full-contact) kategóriában mérték össze
tudásukat a sportolók, és bizony
a népes mezőnyből is kitűnik,
hogy minden dobogós helynek
óriási értéke volt.
Semi-contactban két Combat
„D" SC-versenyző startolt. A
nőknél, a - 5 5 kg-ban Miklós
Anikó két győzelem után egy ír
ellen hosszabbításban 13:12-vel
vívta ki az elődöntőbe kerülést.
Itt megállította az amerikai rivális egy rendkívül szoros,
16:13-as pontozással véget ért
meccsen. A férfiak - 7 4 kg-os
súlycsoportjában Rakó Dávid
horvát
harcossal
kezdett,
16:6-ra
technikai
kiütéssel
nyert. Sajnos utána azonnal vereség jött egy olasztól 10:7-re, ez
pedig a kiesését jelentette a szegedinek. A két combatost Szabó
Gábor készítette fel.
A light-contact szabályrendszerben Stricz Olivér gyarapította a harmadik helyek számát, m i u t á n a - 7 4 kg elődöntőjében három nyertes találkozót
követően a későbbi vb-első
franciától kikapott. Miklós Anikó ebben a kategóriában feledhetőt nyújtott, pedig a szakér-

BUDAPEST (MTI)

A

Az E csoport rangadója természetesen a két brit csapat, az angol Manchester United és a skót
Rangers összecsapása. A vörös
ördögök egy esetleges diadallal
óriási lépést tehetnek a továbbjutás felé. Szabics Imre együttese, a
Stuttgart a görög Panathinaikosz
otthonába látogat, ahol ha győzni tud, szintén komoly eséllyel
pályázik a továbbjutó helyekre.
E csoport: Panathinaikosz (görögj—Stuttgart (német), Man.
United (angol)-Rangers (skót). A
csoport állása: 1. Man. United 6
pont (7-2), 2. Stuttgart 6 (5-3),
3. Rangers 4, 4. Panathinaikosz 1
ponttal.
Az F csoportban az eddig százszázalékos Real Madrid a Partizan
Beograd otthonába látogat. Az
előző mérkőzésen a madridiak
csak egy szabálytalannak tűnő
góllal tudták kicsikarni a győzelmet. A csoport másik mérkőzésén a Porto a Marseille-t fogadja,
melyet az elmúlt fordulóban egy
rendkívül változatos mérkőzésen
idegenben 3-2-re tudott legyőzni.

A négy szegedi dobogós közül Meiszter (balról) ezüst-, míg Stricz bronzéremmel térhetett haza Párizsból, a v i l á g b a j n o k s á g r ó l .

Fotó: Gyenes Kálmán

tők szerint ez a kedvence, az
erősebb oldala.
A harmadik szakágban, a
full-contactban is meghatározó
szerepet játszottak a szegediek.
Az ökölvívásban szintén eredményes Szuknai Zsuzsanna
a
- 5 6 kg-ban - Striczhez hasonlóan - az elődöntőben a világbajnoktól szenvedett vereséget.
Rácz Dénes két meccset sikeresen vívott meg, azonban a következő mérkőzésen elszenvedett veresége azt jelentette, hogy
helyezetlenül zárt. A szegediek
legjobb
pozícióban
végző
kick-boxosa, Meiszter Gábor finálébeli társával, az orosz versenyzővel kiemelkedett a súly-

Sportközvetítés

csoportjából, a - 9 1 kg-ból.
Mindketten technikai kiütésekkel - egészen pontosan kettővel
- kerültek a döntőbe. Meiszter
már az első menetben elintézte
ellenfeleit. Aztán viszont az
utolsó meccs második játékrészében a szemére kapott egy
ütést, amelytől a földre került.
Az orosznak sikerült jobban a
meccs, hiszen ezt is TKO-val
nyerte, Meiszternek pedig maradt az ezüst. Az utóbbi négy
sportoló a Tigers SE-ben készült
fel, edzőik: Szabó Sándor, Gál
László, Perneki Mihály, Birkás
László, Stricz Richárd.
A magyar csapat hat arany-,
négy ezüst- és kilenc bronzérem-

SZEGED2004

mel fejezte be a viadalt, a termésből pedig - mint a fentiekből kitűnik - a szegediek is alaposan
kivették a részüket. A válogatott
ezzel a produkcióval az összesített pontverseny második helyét
szerezte meg. A magyarok közül
a békéscsabai Debreczeni Dezső
két szakágban is első lett, ezzel
ótre növelte vb-címei számát, és
már csak egy aranyérem kell ahhoz, hogy utolérje a hat elsőséggel egyelőre csúcstartó Pessuth
Ritát.
A következő vb-t 2005-ben
várhatóan Szeged rendezi, így elképzelhető, hogy éppen a sportág
egyik fellegvárában éri be elődjét.

Bodaj kon a Fradi
egerszeg és a Videoton egymás ellen küzd meg az elődöntőbe jutásért, míg a Ferencváros Bodajkra,
a Matáv-Sopron pedig a Vasashoz
látogat. A mérkőzésekre várhatóan március 17-én kerül sor. A párosítás: Tuzsér-Budapest Honvéd, Bodajk-Ferencváros, VasasSopron, ZTE-Videoton.

BUDAPEST (MTI)

Hétfőn az MLSZ székházában elkészítették a labdarúgó Magyar-kupa negyeddöntőinek párosítását. Az NB I/B-ben listavezető Budapest Honvéd kapta a
negyedosztályú Tuzsért. A négy
élvonalbeli együttes közül a Zala-

MÁDI JÓZSEF

Hirdetésfelvétel

regiszter

TELIN

TV-BEN!

F csoport: Porto
(portugál (-Marseille (francia), Partizan
(szerb-montenegrói)-Real Madrid (spanyol). A csoport állása: 1.
Real Madrid 9 pont, 2. Porto 4, 3.
Marseille 3, 4. Partizan 1 ponttal.
A játéknap talán legnagyobb
rangadóját Rómában játsszák,
ahol a Lazio megpróbál visszavágni a Chelsea-nek az előző
körben elszenvedett 2 - l - e s vereségért. A másik mérkőzésen a
Besiktas és a Sparta Praha azért
csap össze, hogy életben tartsa
továbbjutási álmait.
G csoport: Lazio (olasz)-Chelsea (angol), Besiktas (török)—S.
Praha (cseh). A csoport állása: 1.
Chelsea 6 pont, 2. Lazio 4 (5-4),
3. S. Praha 4 (4-4), 4. Besiktas 3
ponttal.
A Bajnokok Ligája 2002-03-as
kiírásának győztese, az AC Milán
a belga Bruges otthonába látogat.
A papírforma alapján annak ellenére is Carlo Ancelotti tanítványai az esélyesebbek, hogy az előző körben bombameglepetésre a
belgák mind a három pontot elvitték (0-1) a Giuseppe Meazza
stadionból. Ha a Celta le tudja
győzni az Ajaxot, az utolsó fordulókban még bármi megtörténhet
ebben a kvartettben.
H
csoport:
Celta
(spanyol)-Ajax (holland),
Bruges
(belga)-Milan (olasz). A csoport
állása: 1. Ajax 6 pont, 2. Milán 4
( l - l ) , 3. Bruges 4 (2-3), 4. Celta
2 ponttal.

' i » ™

November 5-én, 21 óra:

Szeviép SzegedKassa

Európa Kupa

női kosárlabda mérkőzés

AKCIÓK
Hogytegyenválasztása!

Kommentátor: Cs. Gát László

^ i f DÉLMAGYARORSZÁG

További
örökbe f o g a d h a t ó
kutyusok
után
érdeklődjön
a 70/380-22-86-OS

telefonszámon.

számítógép akár
180 000 forint adókedvezménnyel

Maci v a g y o k , egy f i a t a l , zsemleszínű
keverék szuka kutyus. Utcán találtak rám,
ahogy
próbáltam
gazdit
keresni
magamnak. Remélem, Te szeretni fogsz és
sokat leszünk e g y ü t t ! Érd.: 70/380-22-86
Lizy vagyok, 7 hónapos, labrador-vizsla
keverék szuka kutyus. Egy Szeged melletti falu főutcáján fékezett az autó, és engem
kidobtak belőle. Sokáig vártam az árokparton, hogy visszajöjjenek értem. Ezek után
egy szerető családra vágyom.
Érd.: 70/380-22-86
Fanta a nevem. Német juhász keverék szuka kutyus vagyok.
Egy telephelyet őriztem, de sokat kellett nélkülöznöm.
Kertes házba szeretnék kerülni, ahol őrizhetem a gazdimat,
és ezért egy kis kedvességet kérek cserébe. Érd.: 70/38022-86
v .»,,

FM95.4^Rádió88

önerő nélkül is
akár 3 éves futamidőre
Elérkezett i pílfcmat, amikor minden csatád

simítógéphez juthat,

A K&H Subnet Expressz termékekkel pór»

menyekkel juthatnak

résztvevők.
úf számítástechnikai eszközökhöz diákok,
pedagógusok és oktatók.További információt kérjen a K&H bankfiókokban.
TefeCenteren keresztül, valamint az iitfo.tulinet@khb.hu e-mail címen'
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Szerencsi
ob-aranya
f

f

/
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TAJEKOZODASI FUTAS
Befejeződött a t á j f u t ó idény. A
Szegedi Vasutas sportolói megnyerték az idei pontversenyt,
míg Szerencsi Ildikó országos
bajnoki címet szerzett.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Bükkben rendezték meg a tájfutók országos normál távú egyéni
bajnokságát. Az első napi selejtezők után már sejteni lehetett,
hogy a szegediek nem elégednek
meg az OCSB-n elért kimagasló
eredménnyel, az egyéniben is bizonyítani szeretnének. A selejtező
napi hideg szeles idő után, a döntő
napjára leesett a hó a hegyekben.
A döntőt a zord időjárás ellenére is megtartották. A tájfutók a
hóban futva, csúszkálva, teljesítették a kemény, sok szintkülönbségű pályákat. Az SZVSE
sportolói kiválóan alkalmazkodtak a havas talajhoz, hiszen a
bajnoki pontversenyt 43 ponttal
nyerték a 30 pontos M O M és a
28 pontos Diósgyőriek előtt.
A női ifjúsági kategóriában Szerencsi Ildikó lett a magyar bajnok,
így ebben az évben minden egyéni
bajnokságot sikerült megnyernie
(rövid, közép, normál, hosszú),
ami egyedi a magyar mezőnyben.
A felnőtt nőknél Oláh Katalin a
második helyre szorult betegsége
miatt, de hozták a lányok a tőlük
elvárt eredményeket, mert az első
nyolcba még Simon Ágnes és Balogh Piroska is beverekedte magát.
Ezzel véget értek a bajnokságok, és
az ez évi összetett bajnoki pontversenyt is a Szegedi Vasutas tájfutói
nyerték. A versenyzőket Szerencsiné Csamangó Jusztina, Korsós
Zoltán és Gera Tibor készítette fel.

A Szeged Beton VE vízilabdásai
holnap a Vasas otthonában szerepelnek, s a találkozónak egyértelműen a válogatottal egyenértékű
piros-kékek az esélyesei. A Tisza-parti alakulat már a szombati
mérkőzésre és a LEN-kupa következő fordulójára koncentrál:
- Véleményem szerint a Vasas
még a Honvédnál is erősebb mondta Horváth Viktor, a Szeged
Beton VE vezetőedzője - , jobb a
cseresoruk. Az emiitett két szupergroup más dimenziót képvisel, és éppen azon gondolkoztam, hogy öt-tíz évvel ezelőtt
még nem voltak olyan csapatok,
melyek ennyire kiemelkedtek a
mezőnyből. Együttesemből többen még sérüléssel bajlódnak - a
LEN-kupa csoportmeccsei megviselték a társaságot - , s valószínűleg pihentetek is egy-két embert. Már a szombati Ybl elleni,
valamint a következő LEN-kupa
megmérettetésre
gondolunk,
ezért különböző taktikai eleme-

A 44. fogadási heti nyeremények
a következők. A totóban 13 plusz
egy és 13 találatos szelvény nem
volt. 12 találatos szelvény 27
volt, nyereményük egyenként 92
ezer 988 forint. 11 találatos szelvény 446 volt, nyereményük
egyenként 5629 forint. 10 talála-

és a lelki felkészítés is főhangsúlyt kap. Nagyon bízom benne,
hogy összekapják magukat a játékosok, hiszen a Kassa nagyon
erős csapat. A csoportunk egyik
favoritja, n e m hiába nyerte eddig mindkét meccsét. Bízom
benne, hogy Fűrész Diána sérülése rendbe jön, a junior válogatott kosaras vállalni tudja a játékot. A Marburg ellen sokat segített a közönség, a lányokat feldobta, hogy sok néző előtt játszhattak. Most is nagy szükség
lesz a biztatásra.
A harmadik forduló eredményei: Szekszárd-Pécs 63-89, BEAC-Diósgyőr 57-83, Foton Sopron-Orsi-Sopron 58-61, Z T E BSE 65-78.

KOSARLABDA
Az élet nem áll meg. A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata újabb mérkőzést játszik. A
Tisza-parti együttes holnap 18
órakor (minden diáknak ingyenes) az újszegedi sportcsarnokban a Kassa gárdáját fogadja a
FIBA Európa-kupában.
Az már a bajnoki és a nemzetközi rajt előtt kiderült, hogy a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata nem unatkozik majd idén.
A Tisza-parti együttes október
eleje óta zsinórban játssza a
meccseket, és a továbbiakban is
szerda, szombat vagy vasárnap
ritmusban lép pályára. A múlt
héten Sibenikben (65-56) szerepelt a gárda, majd vasárnap Szolnokon (80-53). Sajnos egyik öszszecsapáson sem sikerült nyerniük, igaz, Horvátországban nem a
játékosok tehettek igazán a vereségről. Szolnokra azonban ez
n e m volt igaz.
A Szeviép fásultan, fáradtan
játszott: semmi sem sikerült a
meccsen. A lefújás után síri
csend volt az öltözőben, a kosarasok magukba roskadva szálltak
fel a buszra. Újhelyi Gábor sem
volt jó kedvében. A trénert a
meccs másnapján értük telefonon és beszélgettünk vele, hiszen holnap 18 órakor (a diákok
ingyen nézhetik meg a meccset)
az újszegedi sportcsarnokban a
Kassa gárdáját fogadják a FIBA
Európa-kupában.
- Éppen a mérkőzés statisztikáját böngészem - kezdte a vezetőedző - , próbálom megfejte-

ket gyakorolunk, de azért szeretnenk tisztességgel, becsülettel
helytállni. Titkos vágyunk, hogy
amikor majd itthon játszunk az
első néggyel, partiban legyünk
velük és legyen sanszunk pontot,,
vagy pontokat szerezni ellenük.
Török már eleve nem tart a
többiekkel Budapestre, Patakira
ujjsérülése, Varga „Pepére" pedig
porckorongsérve miatt n e m számíthat Horváth Viktor, s valószínűleg Barátot is pihenteti, s Tóth
foglalja el a helyét a kapuban.
A Legrand-Szentesi VK-nál viszont egyértelműen a győzelem,
az első pontok megszerzése a cél a
Szent István Egyetem-Ybl (kezdés
szerdán 18 órakor) ellen. Eddig
négy vereséget könyvelhettek el
Komlósi János edző tanítványai.
- Ez az első lehetőségünk a
győzelem megszerzésére - közölte Juhász József, a Szentesi VK
elnöke - , a három nagy ellen erre
n e m nyílt alkalom, a Szegeddel
szemben viszont rászolgáltunk
volna a döntetlenre. Most azonban nincs mese: ezt a mérkőzést
feltétlenül meg kell nyernünk,
már a döntetlent is csúfos vereségként értékelné a vezetőség.
Úgy tudom, mindenki egészséges, Komlósi János rendelkezésére áll, csak a kapus volt egy kicsit
megfázva. Nem becsüljük le,
tiszteljük ellenfelünket, de a tudáskülönbség alapján állítom,
meg kell szereznünk a pontokat.
IMRE PÉTER

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

REFLEKTOR

Kikerülni a gödörből

Gyakorlás és győzelem
Az OB l-es férfi vízilabda-bajnokságban szerdán 19.30-kor a
Szeged Beton VE a Vasas vendégeként száll vízbe, míg a Legrand-Szentesi VK 18 órától a
Szent
István
Egyetem-Ybl
együttesét látja vendégül a ligeti
uszodában.

15

Holnap 18 órakor: Szeviép-Szeged-Kassa

Szerdán idegenben a Szeged, otthon a Szentes

VÍZILABDA

S P O R T "

tos szelvény 3893 volt, nyereményük egyenként 1075 forint. A
helyes tipposzlop: 1,2, 1; X, 1, 1;
1, 1, X ; 2, X, 2, 2 ; 2. A góltotóban
6 találatos szelvény nem volt. 5
találatos szelvény is mindössze
egy volt, nyereménye 260 ezer
93 forint. 4 találatos szelvény 37
volt, nyereményük egyenként
4218 forint.

AZ Á L L Á S :

1. Szolnok
2. Orsi
3. Pécs
4. Diósgyőr
5. BSE
6. Szeged
7. BEAC
8. ZTE
9. Szekszárd
10. Foton

3
3
3
3
1
1
1
-

2
2
2
3
3
3

17023923016819418816918916758-

94
171
174
115
205
213
214
233
250
101

1.000
1.000
1.000
1.000
0.667
0.667
0.667
0.500
0.500
.0167

A Foton az első és második fordulóban a kiállásért járó egy pontot sem kapta meg.

TOLLASLABDAERMEK
A közelmúltban rendezték meg
Szegeden a
Fodor-sportcsarnokban 90
résztvevővel a Szeged-kupa
nemzetközi tollaslabdaversenyt,
melyen a házigazda Ságvári DSE
sportolói, Tary Gábor edző
tanítványai remekül szerepeltek.
Eredményeik, U13, fiú egyéni: 3.
Kiss Péter,- U15, lány egyéni: 3.
Tary Eszter, fiú páros: 3. Tóth
Péter, Koncsek Árpád (utóbbi
Zagyvarékas), lány páros: 3. Tary
Eszter, Kispál Mónika (utóbbi
Zagyvarékas); U17, fiú egyéni: 1.
Szemerédi Péter, 2. Kereszti
Zoltán, fiú páros: 1. Szemerédi
Péter, Kereszti Zoltán, 3. Tóth
Péter, Dubicz Máté (utóbbi
Alba), vegyes páros: 1. Szemerédi
Péter, Holka Rita (utóbbi
MAFC). Szemerédi
megerősítette országos
ranglistán vezető helyét.
A pápai Kilián-kupán, mely
egyben U17-es ranglistaverseny
volt Szemerédi Péter megnyerte
az egyest, s Sümegi Gáborral
(MAFC) az oldalán a párost is.
A Ságvári DSE 6 - 1 2 éves
gyerekek jelentkezését várja
kedden 16 és 18 óra között a
Piarista sportcsarnokban,
pénteken 15 és 19 óra között, a
Ságvári Endre Gyakorló
Altalános Iskola tornatermében.
Jelentkezni Tary Gábor edzőnél
lehet.

•

Mészárosra nagy feladat vár a Kassa ellen.
ni, hogy miért játszottunk enynyire gyengén. Támadásban nagyon lassúak voltunk, védekezésben rengeteget hibáztunk. A
második negyedben hiába tért ü n k át zónavédekezésre, ez

Fotó: Gyenes Kálmán

sem hozott változást, a lepattanózásban is felülmúlt bennünket a Szolnok. Hétfőre pihenőt
kaptak a játékosok, ma már kétszer tréningezünk. Főként taktikai dolgokat gyakorlunk majd,

Egyelőre nincs szövetségi kapitánya a női kosárlabda-válogatottnak - a férfiaknál már hónapok óta ez a helyzet - , hiszen
Rátgéber
Lászlónak
október
31-én lejárt a szerződése. A bajnok Pécs trénere csak akkor vállalja tovább a munkát, ha a nemzeti együttes körül normalizálódik a helyzet.
SÜLI RÓBERT

Mindenki egészséges
KÉZILABDA
A Pick Szeged férfi kézilabdac s a p a t á n a k már csak öt nap
áll a rendelkezésére, hogy felkészüljön a szombati ú j a b b
Bajnokok Ligája csoportmérkőzésre. A Zagreb Kovács Péter edző szerint a csoport legerősebb csapata.
Mezei, Laluska és Perger a magyar,
míg
Eklemovics
a

szerb-montenegrói
válogatott
tagjaként az elmúlt napokat a
csapattól távol töltötte. Hétfő

délután már ők is bekapcsolódtak a Pick Szeged felkészülésébe.
- Szerencsére valamennyien
egészségesek. Öröm számunkra,
hogy Mezei, Perger és Eklemovics jó teljesítményt nyújott a címeres mezben. Bízunk abban,
hogy ezt a jó formát a hét végére
is át tudják menteni, sőt a többiek is igyekeznek jól játszani mondta Lele Ambrus, a klub
sportigazgatója.
Kovács Péter edző már tanulmányozza az RK Zagreb játékát.
A tréner megállapította, hogy a
horvát bajnok szintén a délszláv
iskola jegyeit hordozza magán, s
ennek kell megtalálni az ellen-

szerét. A szegedi kézilabdások
nagyon komolyan készülnek, hiszen tudják, hogy nagyon nehéz
hatvan perc vár rájuk szombaton
18 órától.
Teimel Zoltán szakosztályvezető elmondta, hogy a várhatóan
nagy érdeklődésre való tekintettel szerdától megkezdik a belépők elővételben való árusítását.
A sportcsarnok 106-os szobájában a következő napokon és időpontban vásárolható jegy: szerda, csütörtök, péntek 14.30-tól
18, míg szombaton 8-tól 12 óráig. A mérkőzés napján 16 órától
lehet a csarnokba belépni.
S. J.

NAP kontra Odessza II.
M á r a Nemzeti atlétikai program (NAP) sem mentes az ügytől. A szegedi körzet egyik általános iskolája, az Odessza II.,
vagy Vörösmarty kikerült a
programból - ezt a tantestület
sérelmezi.

fő profiljának, s a NAP elsősorban azokat az iskolákat kívánja
támogatni, amelyek teljes mértékben az atlétika mellett teszik
le a voksukat. Mellékesen megjegyezve: a körzeti és megyei viadalokon is eredményesen szerepeltek.
Az újszegedi Vörösmarty Mihály
- N e m a pénz miatt protestáAltalános Iskola, ismertebb ne- lunk - mondta Botos István - , az
vén Odessza II., vagy piros iskola csak jelképes, félévente 100 ezer
erős testnevelői stábbal rendel- forint. De az eljárás sérti iskolánkezik: Mandl Gábor, Mandl Ahz kat, a gyerekeket, a velük dolgoés Porobic Haris. A suli rendsze- zó pedagógusokat. Kiss Gábor
res résztvevője volt a NAP-ren- azonban csak azt az iskolát fodezvényeknek, megnyerték kör- gadja el, amely célzottan atlétázetük bajnokságát, a szeptember kat nevel. Egyébként a kézilabda
11-ei tájékoztatón mégis kike- az elmúlt tanévben csak a harrültek a támogatott tanintézmé- madik helyen végzett a nálunk
nyek közül. Botos István igazga- preferált sportágak között, az attó elmondta, ezt levélben szóvá létika végzett az élen - kilenc tatették Kollek Zoltán NAP-iroda- nulónk szerepelt országos finálévezetőnél. Az ismertetett kritéri- ban - , majd a kispályás labdarúumok alapján ugyanis egyedül a gás és a kézilabda következik a
szakember-továbbképzéstől való sorban. Mondjuk az igaz, hogy
távolmaradást rótták fel indok- csak egy igazolt atlétával rendelként; viszont azt Kiss Gábor ko- kezünk Frányó Gábor személyéordinátor is elismerte, arról nem ben, viszont együttműködési
az Odessza Ilj tóbét,J5íÍPSá_sként szerződét kötöttünk a Szegedi
fogalmazták mé;
bM^^íO-V^B-^sakosztályával.
tanintézmény né:
áflétííc&X»' b íAáilllnondottakat Mandl Aliz
hanem a kézilabdát választotta
testnevelő is megerősítette. De

úgy lesz kerek a történet, teljes a
kép, ha megkérdezzük és meghallgatjuk a másik felet is. Kiss
Gábor a következőképpen reagált a felvetésekre:
- Három éve kérem őket, hogy
az igazán tehetséges fiatalokat hiszen ez lenne a cél - irányítsák a
szakosztályokhoz fejlődésük érdekében. Arról is tudtak, hogy a
program
irányzatváltoztatásra
számíthat, ez idén februárban
meg is történt, és ennek értelmében még hangsúlyosabbá vált az,
amivel kezdtem a mondandómat.
Egyedül Frányó Gábor van leigazolva az SZVSE-hez, őt pedig a
testnevelésórán megalázták: míg
a többiek játszottak, őt „kegyetlenül", a végkimerülésig meghajtotta a tanár. Ráadásul Szegi László is odakerült az Odesszába, s arra a kérdésemre, hogy foglalkozhat-e csak speciálisan az atlétikával, Botos István igazgató a fejét
ingatta. Ezzel együtt sajnálnám,
ha megsértődnének és távolmaradnának a versenyektől, de azt el
kell fogadniuk, hogy a játékszabályok rájuk is - akárcsak a többiekre - kötelezően érvényesek.
I.P.

ÚJSZENTTVÁNI SIKER
Immár nyolcadik alkalommal
rendezték meg a közelmúltban
Deszken a Kalocsai Géza
utánpótlás nagypályás
labdarúgótornát, amely
újszentiváni sikerrel zárult.
Eredmények, elődöntők:
Újszegedi TC-Újszentiván 1-3,
Deszk-Tiszasziget 4-1; a 3.
helyért: Újszegedi
TC-Tiszasziget 3-1; a döntőben:
Újszentiván-Deszk 2-1.
Végeredmény: 1. Újszentiván, 2.
Deszk, 3. Újszegedi TC, 4.
Tiszasziget. Különdíjasok,
legjobb kapus: Kozák Dávid
(Tiszasziget), gólkirály: Hegedűs
László (Újszentiván), legjobb
mezőnyjátékos: Papp Endre
(Deszk).
LELKESEDÉSKÖSZÖNET
A Szegedi Lelkesedés SK atlétikai
és súlyemdő szakosztálya
ezúton is köszöni azon
támogatóinak a segítségét, akik
az szja 1%-át felajánlották az
egyesületnek. Az összeget a klub
felszerelések vásárlására,
működési költségek fedezésére
fordította.
KSZSE: EGY PONT

A Szilánk Csongrád megyei női
kézilabda-bajnokság legutóbbi
fordulójában a KSZSE Szeged
2 8 - 2 2 (10-10)-es vereséget
szenvedett hazai környezetben a
HKE-től. Országos serdülő
bajnokság (OSB):
KSZSE-Békéscsaba 15-15 (8-8),
a hazaiak góljait szerezték: Szögi
6, Gémes 4, Szilágyi 2, Horváth,
Farkas, Mészáros. Az iksz jó
eredmény a tavalyi bajnok Csaba
ellen.
TÖRÖK EZÜSTÉRME
Kaposváron rendezték a
mozgássérültek országos
tekebajnokságát. A Szegedi ATSK
versenyzői közül - a sportolókat a
megyei tekeszövetség támogatta ülőkategóriában Török Mihály a
második helyen végzett.
HORGÁSZHÍR
A Dobó Ferenc HE rablóhalfogó
versenyt rendez november 8-án
7 órától a mártélyi holtágon az
egyesület ifjúsági és felnőtt tagjai
részére. Gyülekezés és sorsolás a
viadal előtt reggel hat órakor az
üzemháznál.
NYERT A SZENTESI TE
A NB IITas tekebajnokságban a
Szentesi TE az Orosházát 6:2-re
(2418-2362) győzte le. Az SZTE
pontszerzői: Kemenesi Csaba 417,
Molnár Péter 414, Garai Tibor
410, Dömsödi Ferenc 401 fával.
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A hártyán túl az ég
FARKAS CSABA
banni. (Nyomokban hasonló stratégia figyelhető
meg a durcás kisgyereknél is, aki elvonul aludni,
igaz, azután fölébred.) - A hárs persze messze
nem akarja tűzifaként végezni, csak azért hullajtotta szerte leveleit - igaz, közben forgott vele a
világ -, hogy ne párologtasson, mert nem és nem
érkezik eső, nincs miből, nyári álomba szuggerálta magát, csupán egy-egy sóhajtás erejéig ébredt
föl, a cserépégetésre szembeötlően alkalmas kánikula késő nyárban, nevelve pár, hamar megpörkölődő, zsenge-világoszöld levelet. (Mint mikor
az egyén ledől pár percre délután, s mire fölébred,
lám, besötétedett. Ránéz órájára, föl sem fogja,
mit lát, és már hull is vissza az álom szakadékába, hárstermésként pörög sokkalta mélyebbre,
ahhoz képest, ahol elébb járt. S csak ekkor alszik
el mélyen, igazán. Reggel lesz, mire fölébred.)
Tehát az átlátszó, könnyen töredező hártyák,
hárstermések száraz kocsányán a propeller-murvalevelek... Leesni készülő s közben megfagyott,
nagy vizcsöppek, félhomályos, ovális-csiszolt tejüvegdarabok. Szemüveglencsék a murvalevelek a
geometrikus-kopasz,
esőtől fekete hárson egyenletesen fekete a törzs mindenütt, hiába forog a fa körül Thakács, nem terem moha, zuzmó
a kérgen, s ez két dolgot jelenthet, vagy szennyezett a levegő ebben a városban, vagy e fának nincs
északi oldala, illetve, s ez már a harmadik eshetőség, teszi hozzá Th., megszűnt az északi irány,
mint olyan -, papírnál is vékonyabbak, fény felé
tartva látható bennük a leheletfinom erezet. Áttetszőek, mégis eltűnik az égbolt, ha szemed elé
tartod, miután leszakítottál egyet. Nem mindegy,
a hártyán túl, vagy a hártyán innen nézed az eget.

Szeles idö
Mstfsfe

RENNES, DINARD (

Tévedett a francia meteorológiai
szolgálat, amikor még a múlt héten az idei első hó leesését jelentette a nyugat-franciaországi Bretagne félszigeten, de jellemző
módon volt rá mentsége - méghozzá igen költői. Mint szóvivője
közölte, a tévedést az okozta,
hogy Dinard Bretagne-i part
menti város automata meteorológiai laboratóriuma hóként azonosította a hajnali párát, amely
egy pókhálón csapódott le zúzmaraként. A pók hálóját éppen
az ominózus mérőműszerre
szőtte, amely az így nyert hamis
adatot betáplálta a meteorológiai
intézetnek továbbított számítógépes jelentésébe, s azon keresztül az országos rendszerbe. - A
tájékoztatás téves volt - ismerte
be a Météo Francé szóvivője.
Hozzátette: - Ilyesmi előfordulhat, amiként az is, hogy madarak némelykor az automata mérőállomásra fészkelnek, ami öszszekuszálja az értékelést. Azt
azonban már nem közölte a szóvivő, hogy az utóbbi változat,
mármint a madárfészek milyen
időjárás-jelentést (tévedéstl szülhet - jegyezte meg az AFP francia
hírügynökség.

Hajnalban ködfoltok alakulnak ki, melyek helyenként reggel 1$ megmaradnak, majd
napközben sok napsütésre számíthatunk. Az északnyugati szél megerősödik.
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Geometriai alakzat, úgy állt az esőtől feketére
ázott törzsű, kopasz hárs a vizes-tükröződő, szintén fekete járda méterszer méteres négyszögébe
szorítva, az egyenletes-felhős, szilvahamuszín ég
alatt. Murvalevelei kis nyuszifülek, minden egyes
termés szárán egy-egy: tőlük (vagy ha a mondatnak nem ábrázoló, hanem folyamat elemző funkciót adunk: általukI tud szépen, pörögve propellerezni a hársmag, miközben le-, azonközben elfelé
is, hogy minél messzebb keljen ki az anyanövénytől. Korábban drappok voltak a murvák még korábban persze sejtelemzöldek -, azután
ezüstté fakultak, most immáron, november elején áttetszők az esőtől. - Thakács, megállva a
geometrikus hárs előtt, föltekintve rá s mögötte a
végtelen égre. kezdődő jégcsapnak látta az átlátszó propellerkéket, a hártyákon átsejlett a
menny. Az igazi leveleknek - nem a murváknak:
a lombalkotóknak - főszabály szerint még fönn
kellene sárgállniuk, pöndörödött-barnult szegélylyel, a gallyakon, illetve épp hullaniuk, ám e hársnak már a nyáron elszáradt koronája, babzsákba
kötött, bagolyköpetekből összegyűjtött, leheletfinom egércsontokként zizegtek a holt levelek, téglavörösen hulltak le a vigasztalan-forró, déli, meg
nem álló szélben, a lágyuló aszfalt és a vakító-kemény ég között. - Hónapok óta levéltelen a hárs.
mélyen szunnyad, öntudatlan, fogságba ejtett állat, sem nem eszik, sem nem iszik, a ketrec sarkában összegömbölyödve átalussza magát a túlvilágra. Ugyané tulajdonságuk bizonyos fekete-afrikai törzsek tagjainak is megvolt sokáig, reménytelen helyzetben lelassították szívüket, s az egyszer csak, órák múlva elfelejtett következőt dob-
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További kilátások
A következő napokban változóan felhős időre számíthatunk, minden nap lesz részünk napsütésben, legteltebb jelentéktelen eső várható. A hőmérséklet eleinte a
sokéves állag telelt, maid kevéssel az alatt alakul.
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Max:13
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Változó

Max:13°

Max:13
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Változó

Változó
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Veszélyes delfinhang

Szombat

Vízállás:

tehetséges lány szörfdeszkáját,
A Tisza Szegednél 173 cm (hőfoka 6,9 C°), Csongrádnál 84 cm,
amelyből a cápa jókora darabot
Mindszentnél 140 cm. A Maros Makónál -17 cm.
Vállból leharapta egy cápa egy ti- leharapott, és a harapásnyomA Nap kel: 6.32, nyugszik: 16.23, Hold kel: 14.47, nyugszik: 2.25.
zenhárom éves hullámlovas kar- ból, valamint a félelmetes ragat ü
ját a hawaii partok közelében. A dozó támadási módjából arra a
tizenhárom éves, fiatal kora elle- következtetésre jutottak, hogy
nére igen tapasztaltnak és nagy egy igen nagy, körülbelül négy
A NAP VICCE
sportreménységnek számító lány méter hosszú tigriscápa lehetett
társaival együtt szörfözött, ami- a„tettes".
kor váratlanul felbukkant egy cáA szörföző lány alighanem az- I A Szegeden tanuló egyetemista HEMEENLINNA (MTI)
pa, rátámadt, és vállból leharap- zal keltette fel a ragadozó figyel- táviratot küld „őseinek". Idézta bal karját. Az önfeledten ször- mét, hogy szórakozásból delfin- zük a rövid írásműt:
Ikrek lettek a másodikok az idei
föző társaság nem vette észre a hangokat utánzott - mondták a
szépségversenyen.
„Drága szüleim! Az a tisztelet- skandináv
veszélyes tengeri ragadozó köze- szakértők. A tigriscápa azon a teljes kérésem, hogy küldjetek Bár nem hasonlítanak egymásra
ledését, jóllehet a tengerszakasz partszakaszon gyakran támadja sürgősen 22 ezer 348 forintot. úgy, mint két tojás, a zsűri mégis
vize teljesen tiszta volt. Szakér- meg a delfineket, s a delfinhang Azért van erre szükségem, hogy megosztva adta nekik a helyetők a tragikus baleset után meg- lehetett a tengeri tragédia egyik megnyugodjak: nincsenek fillé- zést. A Skandinávia legszebb
vizsgálták a szerencsétlenül járt kiváltó oka.
hölgye címet a finn Piritta Hanres anyagi gondjaitok!"
nula nyerte el a vasárnap tartott
esztétikai viadalon. A második
ISTEN ELTESSE!
helyen ikertestvériesen megosztozó norvég Cathrine és Camilla
Strand korábban Norvégiában elKAROLY
nyerte a 2003-as év modellje cíKároly lehet régi magyar szemet. A különbség köztük elsőmélynév a Karulyból, amely tusorban az, hogy Cathrine két
rulmadarat jelent, vagy a latin
Carolus rövidülése, amely fiút BILZEN (MTI)
mert alá kell írni az erről készí- centivel magasabb Camillánál tett okmányt. Az SMS-en törté- jelentette az AFP.
jelöl. Károly gyakori királynév,
volt frank Nagy Károly, volt Ko- Bilzen belga kisvárosban a negy- nő kapcsolattartás különben
pasz, Vastag, német, spanyol és venhárom éves Ingrid Peeters és nem újdonság a jegyespár szácseh, angol, francia, volt, akit ko- vőlegénye, a harminckilenc esz- mára.
Bollen ugyanis távolsági autóra együgyűnek, a másikat bölcs- tendős Ronald Bollen azt tervezi,
nek nevezte, illetve diadalmas- hogy SMS-en mondja ki a boldo-, buszsofőr és mint ilyen, az év hat
nak. Nagy Károly frank uralkodó gító igent. A városi elöljáróság- hónapján át úton van Európáegyesítette Nyugat-Európa nagy nak nincs kifogása az első „via ban. Ilyenkor SMS-en tartja a
menyasszonyával. „ N Y I L V Á N O S " TOLVAJOK
részét, legyőzte, és keresztény SMS" házasságkötés ellen - írta kapcsolatot
hitre térítette a szászokat, a Du- meg a szenzációs hírt a Het La- És ami nem lényegtelen: Ingrid, Több esetben nyilvános helyen
na mellékén élő avarokat, és el- atste Nieuws című lap. A terve- a mai menyasszony a nyáron váltak tolvajok zsákmányává küfoglalta a longobárd államot. zett elektronikus egybekelést kö- SMS-en keresztül tett neki há- lönböző értéktárgyak. Az egyik
Egyéb névnap: Berill, Eletke, Já- vetően azonban a párnak no- zassági ajánlatot. SMSküvőhöz szegedi kollégiumban egy fogasra
nos, Karola, Karolina, Lina, Mór, vember közepén hagyományos tehát a gyengébb nem is lehet ké- felakasztott farmerkabátból 300
esketésen is meg kell jelennie, rő.
forint, fényképek és mobiltelefon
Mózes, Nina, Oguz, Vitális.
tűnt el. Az egyik klinika ruhatárából őrizetlenül hagyott táskából irattárcát loptak el benne közel 12 ezer forinttal. A Szegedi
Tudományegyetem egyik épüle7
e
10
tének alagsorából egy kabát zseA NAPOS OLDALRÓL. Demeter Nikolett a Szegedi Tudomány- REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 32. számú soraiban a tragi- 1 2 3 4
•
bében lévő pénztárca tűnt el
egyetem Szent-György Albert Orvostudományi Karán másodéves kus sorsú író, Hajnóczy Péter ( 1 9 4 2 - 1 9 8 1 ) emlékezetes hasonlata ol- ti
nyomtalanul, benne 11 ezer foorvostanhallgató. A 20 esztendős hölgynek a sportolásra is marad vasható.
rinttal. Egy egészségügyi intézideje, hiszen a H20 Póló-Szeged női vízilabda csapatának erőssé- VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betű: V. 9. Klasszikus és. 11. 14
mény nyitott öltözőjében hage. A szegedi lány szeret táncolni és moziba járni. Fotó: Karnok Csaba Grémium. 12. Megvált a labdától. 14. Hevíti. 16. Shakespeare többi>
gyott női táskából pedig 21 ezer
gyermekes főhőse. 17. Vigyázok valamire. 18. Érzéki testrész. 20. Le- 17
forint készpénzt emelt ki egy alvéltávirat. 21. Kell tájszóval. 22. Szülő meghitt testrésze. 23. A romlás
•
21
kalmi tolvaj. A rendőrség kéri,
szaga. 24. Amerikai papagájok. 26. Borsodi falu; Jókai egykori búvóhehogy nyilvános helyen még rövid
lye. 29. Őrült világverseny célállomása. 31. Puli. 32. Eltelt időt firtató 24
27
időre se hagyjuk őrizetlenül értékérdés. 34. Eloszt. 36. Após. 38. Korjelző röviden. 39. Ősmagyar makeinket.
avattak bajnokot, például kínai dár, névelővel. 42. Cégrövidítés. 43. Tetőfedő. 45. ...Sík; egykori csehCARSON CITY (MTI)
30
Fu-Mandzsu stílusú szakáll vagy szlovák kiilügyér. 46. Léda keresztneve. 48. Európai főváros. 50. Ké38
37
32 33
BETÖRTE A PAVILONT
Német győzelem született „ösz- kecskeszakáll viseletben. A va- nyelmes munkahely.
*
*
szetettben" az immár hatodik sárnap tartott verseny 1 3 0 rész- FÜGGŐLEGES: 1. Játékos köszönés. 2. Igavonó. 3. Lángokat lövellő. 4.
Az egyik, Szeged belvárosában lé38
40
szakáll- és bajusz-világbajnoksá- vevője közül 56 Németországból Puhul. 5. Ismeretterjesztő szerv volt. 6. Energiahordozó. 7. Mélybe. 8.
vő újságospavilont betörve, 35
ű
gon: a berlini Karl-Heinz Hille érkezett. A népes német részvé- Hintőpor. 9. Hiteles mérték. 10. Elviselhetetlen. 13. Viszont. 15. Ukrán 43
ezer forint értékben vitt magával
48
46 47
44
kapta a fődíjat 20-20 centiméter- telt a versenyen ugyancsak részt város. 19. ...Francé. 23. Régebbi magyar államelnök. 25. Katica. 27.
cigarettát egy tolvaj.
re kiálló pofaszakállának elisme- vett és ugyancsak német exvilág4«
80
49
réseként. A Nevada állambeli bajnok, Jürgen Burkhardt annak A megfejtés második sora. Zárt betűk: E.
ELTŰNT A M O B I L
ÍJS
ir i
l
Carson Cityben rendezett arc- tulajdonítja, hogy Németország- Róvid napszak. 37 Pazarló A z . . .
Szegváron egy szórakozóhelyen,
r__
szőrviadalon a fődíj odaítélése ban rendelkeznek a legalaposabb 47. Hangszer. 49. A . F. 50. Naplóállományé!
asztalon hagyott mobiltelefont
mellett további 17 kategóriában szakállszakismeretekkül.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Aki magában beszél és kihallatszik.
vitt magával ismeretlen tettes.
HONOLULU (MTI)

Ikersiker

A boldogító SMS-igen
esküvőhez vezethet
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Egy hasonlat Hajnóczy Pétertől
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