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A magas búza- és energiaár miatt januártól tovább drágill a mindennapi

TÉMÁINKBÓL

ROMÁK ZARANDOKLATA
A PÁPÁHOZ
Két feszülettel indultak II. János
Pál pápához az Országos Cigány
Önkormányzat szervezésében
útra kelő zarándokok. A
romaküldöttség az Országház
előtt köszönt el az itthoniaktól.
2. oldal

BOTKA AZ AUTÓPÁLYÁÉRT
SZÓLT A PARLAMENTBEN
Napirend előtt beszélt az
autópályákról az országgyűlésben
Botka László szegedi
polgármester. Arra hívta föl a
figyelmet, hogy egy régió fejlődése
szempontjából döntő jelentőségű
az autópálya megléte.
3. oldal
ÚJABB ELBOCSÁTÁSOK
A KÖZSZFÉRÁBAN
December közepén kapják meg
fölmondó levelüket az
államkincstár megyei területi
igazgatóságáról elküldött emberek:
18 munkatársnak kell távoznia.
3. oldal
TÖBB TURISTA SZEGEDEN
Átlagosan két vendégéjszakát
töltenek Szegeden a városba
látogató vendégek. Ez
tízszázalékos növekedést jelent a
korábbi időszakhoz képest. A
hazai látogatók száma biztatóan
nő:
4. oldal

Jön a 200 forintos kenyér
Senkit sem érhet meglepetésként a liszt és a kenyér, valam i n t a p é k s ü t e m é n y e k árának
újabb emelése azt követően,
hogy idén az aszály m i a t t jóval kevesebb búza termett. A
drágulás n e m áll meg, januárban folytatódik. A sütőipar
úgy véli, a piac 4 5 ezer forintos búzaárak, valamint a változásokat
követő
lisztárak
mellett végre kénytelen elfogadni a pékek érveit is, a h ú r t
tovább n e m lehet feszíteni.
Sokan ugyanis olykor a termelési árak alatt voltak kénytelenek eladni portékáikat, hogy
versenyben
maradhassanak.
Jelenleg a sütőipari kapacitás
a megyében háromszorosa annak, m i n t a m e n n y i r e szükség
lenne.
Bővebben a 3. oldalon
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Halálos
gének
Hirtelen szívhalál okozhatta
nemrégiben a mindössze huszonhárom esztendős kecskeméti kosárlabdázó, Bogdán Balázs tragédiáját. A sportszerűen
élő fiatalember edzés után, otthonában hunyt el. A magyarázatot kereső orvosok szerint a
hazánkban vezető haláloknak
számító szív- és érrendszeri betegségek genetikai okokra is
visszavezethetők.
Drágábban sül a kenyér, többet kérnek érte majd a pékek is.

Védtelen lakók a tűz, a mocsok és a mindent elárasztó bűz ellen

www.delmagyar.hu

Az újszegedi 17 emeletes toronyház lakói évek óta kénytelenek
elviselni, hogy egyik szomszédjuk elképesztő bűzt árasztó, térdig
érő mocsokban él, tartozik a lakbérrel, nem fizeti számláit,
esetenként tüzet rak lakásában, a világítást pedig petróleumlámpával oldja meg.
Nap mint nap hallani kilakoltatásról szóló híreket, közüzemi
tartozás, lakbérhátralék miatt,
vagy mert a bérlő úgy él, hogy veszélyezteti lakótársai biztonságát, egészségét. Éppen ezért érthetetlen, hogy Szeged legnagyobb, önkormányzati tulajdonú
toronyházának egyik lakásában
évtizedes szemét halmozódik, a
lakó olajos rongyokkal, petróleummal világít, több százezer forintos tartozást halmozott fel, el-

Heroinfogás
Röszkén
Huszonegy kilogramm heroint
találtak a vámosok a röszkei határátkelőhelyen egy személygépkocsiban tegnap este. Egy 40
éves macedón férfi olasz rendszámú autójának a gáztartályában harmincnyolc csomagban
volt elrejtve a kábítószer. A kemény drog értéke 130 millió forint. Megindították az eljárást az
ügyben. A férfit őrizetbe vették, a
kábítószert pedig lefoglalták.

Elérheti a 200 forintot az egykilós sima fehér kenyér ára januárban. A sütőipar a drágulást
az energia árának emelkedésével, az áfakulcs változásával is
magyarázza.

Toronyházi szemétdomb
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ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

1910-BEN

adta a fürdőkádat, a mosogatót, a
vécékagylót, s ez sem volt elég a
kilakoltatásához. - T í z éve szenvedünk ettől az embertől, ha egyáltalán lehet így nevezni azt, aki
így él - mondják a szomszédok,
miközben a koszos bejárati ajtó
felé mutogatnak.
Kosznak egyébként csak én vélem a lakás bejárati ajtaját szegélyező fekete sávot, a lakók mondják, korom az, „mert /. úr időnként tüzet is rak lakásában".

Kopogtatunk, ám az ajtó nem
nyílik, s ennek, bevallom, fotóriporter
kollégámmal
együtt
őszintén örülünk. A lényeg
ugyanis kívülről is érzékelhető.
- Az IKV-nak több mint négy
éve írtam először levelet, s kértem, próbáljanak meg tenni valamit J. úr kilakoltatása ügyében mondja Rácz Árpádné, a szemközti szomszéd. Leginkább ő
szenved ettől az állapottól, mint
hangsúlyozza, nem elég a búz, a
mocsok, több éve állandó félelemben él, hogy elkapnak valamilyen fertőzést, kigyullad a lakás, vagy nagyobb baj történik.

Illusztráció: Miskolczi Róbert

írásunk a Gyógy-ír mellékletünkben

Egy várakozóhely 396 ezer forintba kerül

A parkolómegváltás
nem olcsó mulatság
Botond íseiep
Soíood tlíerem
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Folytatás az 5. oldalon

Fölújítják a szegedi kisszínházat
Ma kezdi a szegedi kamaraszínház rekonstrukcióját a Délépítő Rt. A szomszédos telekre 2 8
lakásos társasház épül.
A szegedi Horváth Mihály utcában ma indul a kamaraszínház fölújítása. A szomszédos telken huszonnyolc lakásos társasház épül. A több mint egymilliárd forintos beruházása kiírt pályázatot a Délépítő Rt. nyerte.
A versenyeztetés n e m ment egészen simán, mert
a bírálóbizottság a tizenegy jelentkező közül hármat is kizárt a pályázati részvétel lehetőségéből. A
Radnóti gimnázium tornacsarnokát korábban jelentős késéssel fölépítő Maszer Rt. azért nem vehetett részt a versenyben, mert nem rendelkezett az
előírt referenciával; a KESZ Kft. összeférhetetlenség miatt esett ki, a Dombi konzorcium pedig nem
bizonyult alkalmasnak a feladatra.
A fennmaradó cégek közül a szegedi Délépítő Rt.
nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, ezért velük
között szerződést a városi önkormányzat. A befejezési határidő 2005. január 15.
A kisszínházban bontással kezdődik a fölújítás.
A színpadgépészeti berendezések és a világítástechnikai rendszer beszerzésére ugyancsak pályázaton választották ki a legjobb jelentkezőt.
Tizennégy hónap múlva itt előadásnak kellene lennie.

Fotó: Gyenes Kálmán

Részletek a '/. oldalon.

A várakozóhelyért ú j üzlet kialakítása, vagy profilváltás esetén kér
pénzt az önkormányzat.
Fotó: Miskolczi Róbert
Ha egy ú j funkcióval megnyitott
üzlet nem tudja kialakítani az
előírt számú várakozóhelyet,
egyszeri megváltási díjat fizet. A
pénz az önkormányzat parkolóalapjába kerül.
- Nem elég, hogy megfizettették
velünk a parkolóhelyek árát, a
vendégeink kénytelenek autóikkal az üzletünk előtti, gidres-gödrös útszakaszon várakozni - háborgott nyáron többször is egy
szegedi belvárosi vállalkozó, aki

nem szeretné összerúgni a patkót
az önkormányzattal, ezért nevének elhallgatását kérte. A „vendéglátó-ipari egység" (a pontosabb
profil fölfedése már elárulhatná a
nyilatkozót! tulajdonosa úgy érzi,
olyasmiért fizetett, ami nincs: hiszen lerótta ugyan az üzlet alapterületével arányosan kiszámított
parkolóhelyek arát, portája előtt
éppúgy nem lehet szabad helyet
találni, mint korábban.
Folytatás az 5. oldalon
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KandH:
nem lesz
felszámolás

Ader János: „El a kezekkel a független bíróságoktól!"

BUDAPEST (MTI)

Folytatódott a bírói függetlenségről a múlt héten elkezdődött
vita tegnap a parlamentben. A
képviselők többsége az országgyűlés őszi ülésszaka alatt hetedszer szavazta le Polt Péter
legfőbb ügyész interpellációra
adott válaszát.

A sajtóban megjelent feltételezésekkel szemben sem a K and H
Bankot, sem annak brókercégét
nem számolják fel - állítja az a
közlemény, amit a K and H Bank
kommunikációs
igazgatósága
juttatott el a távirati irodához. A
közlemény szerint ez év októbere
óta működik a K and H Equities
által a jogos ügyfélkövetelések
megállapítására felállított bizottság. A brókercég az ügyfelek jogos
követeléseit, az összeg nagyságától függetlenül maradéktalanul
teljesíti. A bank közleménye szerint senki nem kezdeményezett
felszámolási eljárást a K and H
Equities, vagy annak magyar tulajdonosa, a K and H Bank ellen.

Kérdéses
a vádemelés
BUDAPEST (MTI)

Egyelőre nem lehet tudni, hogy
emelnek-e vádat a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs
Központ (SZBEKK) felfüggesztett vezetője, Rácskai lános ellen. Ezt a gyanúsított ügyvédje
közölte a távirati irodával. - A
Budapesti Katonai Ügyészség
tegnap befejezte a nyomozást
Bácskai János ellen, akit bűnpártolással és államtitoksértéssel gyanúsítanak. Megkezdődött az iratismertetés, de még
folytatódnak a konzultációk arról, hogy lesz-e vádemelés mondta Ilcsik Sándor.
Az ügyészség gyanúja szerint
az SZBEKK felfüggesztett vezetője hivatali beosztásával visszaélve abban segítette Kulcsár Attilát, hogy a volt bróker eltüntethesse az általa elkövetett bűncselekmény bizonyítékait.

Ismét leszavazták Polt Pétert
mondta Bárándy Péter, aki szerint a véleménynyilvánítás azonban nem terjedhet odáig, hogy az
befolyásoló legyen. - Óvakodni
kell attól, hogy bármely párt nagyon a védelmébe vegye a bíróságokat, mert ez valószínűleg úgy
működne, mint a pókasszony
csókja - mondta Bárándy Péter.
Az MDF parlamenti frakciója
nem fogja támogatni a büntető
törvénykönyvnek (Btk.) a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítását. Ezt Herényi Károly közölte a képviselőcsoport tegnapi
ülését követően. A frakcióvezető
szerint a mostani módosítás a régi idők gondolkodását és szemléletét visszaidézve újra a hatalom
védelmét tartja elsődlegesnek.

BUDAPEST (MTI)

Gusztos Péter a cégfantomizálási
ügyben interpellálta a legfőbb
ügyészt. A szabad demokrata
képviselő rejtélynek nevezte,
hogy az eljárás során a cégeket
megvásárló Kaya Ibrahimot és az
azokat eladó Schlecht Csabát miért nem szembesítették annak ellenére, hogy nem egy újságírónak
sikerült megtalálnia a Németországban élő török vendégmunkást és egy idő után Schlecht
Csaba sem volt elérhetetlen a hatóságok számára. A kormánypárti honatya arra volt kíváncsi:
most, miután az ügy lehetséges
koronatanúja, Weisz József saját
maga állt a nyilvánosság elé egy
újságcikkben, felmerültek-e a
nyomozás folytatásának elrendelését megalapozó körülmények.

Vita a bíróságokról
Polt Péter válaszában kifejtette:
a büntetőeljárás szerint szembesítést csak egyes vallomások ellentmondásainak feloldása érdekében lehet elvégezni, és mivel
Schlecht Csaba az eljárásban nem
tett vallomást, ilyen szembesítésre nem kerülhetett sor. Közölte, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
(BRFK) a napokban előterjesztést
tett, hogy a napilapban megjelent
új információk miatt a Fővárosi
Főügyészség rendelje el a nyomozás folytatását. Gusztos Péter a
választ nem fogadta el, a parlament szintén elutasította, 150
igen szavazat, 186 nem voks és
nyolc tartózkodás mellett.

I g e n a postatörvényre
A fideszes Répássy Róbert interpellációjában arról érdeklődött, ki
a felelős azért, hogy Kulcsár Attila,
Polt Pétert (középen] az országgyűlés őszi ülésszaka alatt hetedszer szavazták le.
Fotó: MTI/Soós Lajosa brókerbotrány egyik gyanúsítottja megúszhatja a pénzmosás
miatti felelősségre vonást. A miNapirend előtti felszólalásában
niszterelnök helyett válaszoló BáÁder János kijelentette, hogy
rándy Péter leszögezte: a kormány
egymást érik a független intézés annak egyetlen tagja sem felel
mények elleni támadások a korA jogállami intézmények megerősítésre szorulnak, hatékony műazért, ahogyan jelenleg Kulcsár
mánypártok részéről. A Fidesz
ködésükhöz elengedhetetlen, hogy közöttük partneri viszony leAttila büntetőügye áll.
frakcióvezetője Polt Péter legfőbb
gyen - írta Szili Katalin, az országgyűlés elnöke Lomnici Zoltánügyészt, Szász Károlyt, a Pénzhoz, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási TaKuncze Gábor, az SZDSZ frakügyi Szervezetek Állami Felügyenács elnökéhez intézett válaszlevelében. Lomnici a múlt héten felcióvezetője a demokrácia diadaláletének elnökét, valamint farai
hívásban fordult a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz és az ornak nevezte a vasárnapi megisméZsigmondot, az MNB elnökét
szággyűléshez, azt kérve, ítéljék el a bírák alkotmányos jogait sértelt demecseri polgármester-vánevesítette azon független intéztő megnyilatkozásokat.
lasztást, amelyet a vetélytárs nélmények vezetőjeként, amelyeket
„Az államhatalmi ágak különböző szereplői nem vonhatják kétkül induló Kiss Gyula, az MSZJ) az
a kormánypártok megtámadtak.
ségbe egymás hatalmi szféráját" - áll Szili Katalin levélében. „A bíSZDSZ és a Szövetség Demecse- Most a bíróság ellen indult
rói-ítélkezési hatalomnak egyetlen korlátja lehet: a törvénynek, a
rért Egyesület jelöltje nyert meg.
szervezett támadás. El a kezekkel
jogszabályoknak való alárendeltség" - írta a házelnök, hozzáfűzve:
Az országgyűlés elfogadta a
a független intézményektől, el a
alapvető követelmény, hogy a bíróságok az igazságszolgáltató tevépostáról szóló törvényjavaslatot.
kezekkel a független magyar bíkenységet egységesen végezzék, vagyis ugyanolyan esetekben a jogA januárban hatályba lépő ú j
róságoktól! - hangoztatta Áder
szabályokat ugyanúgy alkalmazzák.
postatörvény egyik legfontosabb
János.
eleme a liberalizáció: ennek jefelsorolt intézmények nem telje- míg a bírósági rendszer nem. - gyében egyrészt a jövő évtől a
sen függetlenek, Íriszen a Leg- Óvakodni kell a bíróságok füg- Magyar Postának is európai uniGyűlöletbeszéd
főbb Ügyészség, a Magyar Nem- getlenségének megsértésétől, de ós színvonalú szolgáltatásokat
Az igazságügy-miniszter az el- zeti Bank és a PSZÁF valamilyen ez nem jelenti a bíróságok kriti- kell nyújtania, másrészt 2009.
hangzottakat
visszautasította. formában függ a végrehajtó hata- zálhatatlanságát. Bírói ítéletről január 1 -jéig fel kell készülnie a
Közölte, hogy az Áder János által lomtól, illetve a törvényhozástól, is lehet véleményt mondani - teljes postai piacnyitásra.

Roma zarándokok
indultak II. János Pálhoz
Kct keresztet visznek Rómába a
tegnap útnak indult roma zarándoklat résztvevői. II. János
Pál pápa holnapi audenciáján
fogadja a mintegy 180 tagú küldöttséget.
BUDAPEST (MTI)

Kövesi Vilmos, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnökhelyettese az indulás előtt elmondta: az egyik keresztet ajándékul visszük a katolikus egyházfőnek, a másikat szeretnék megszenteltetni a pápával. Ez utóbbit
a Veszprém megyei Csatkán, a
legnagyobb roma búcsújáróhelyen, a kápolna mellett kívánják
felállítani. Mindkét kereszten
azonos felirat olvasható: szuntona Dévla, zsutin e romén (szentséges Isten, segítsd a romákat).
A romaküldöttséget tegnap az
Országház előtt búcsúztatták.
A kormány képviseletében Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter azt hangsúlyozta, hogy
ez a zarándokút a magyarországi cigányság, a kormány és a katolikus egyház együttműködésében mérföldkő lesz és hozzájárul a romák teljesebb társadalmi integrációjához. Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke arról beszélt, hogy a zarándokúttal az egyház és a magyarországi
cigányság kapcsolatát kívánják
megerősíteni.
,
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A HÁZELNÖK VÁLASZA

RÖVIDEN
ELADÓ MOL- RÉSZVÉNYEK
Az APV Rt. holnap hozza
nyilvánosságra a Mol-részvények
értékesítésének feltételeit,
technikai lebonyolításának
részleteit - derül ki az ÁPV Rt.
által alkalmazott tanácsadó, a
Capital Communications
meghívójából. Legutóbb László
Csaba pénzügyminiszter
erősítette meg, hogy a kormányzat
azzal számol: decemberben kerül
sor a Mol állami tulajdonban lévő
részvényeinek értékesítésére.
TILTAKOZÓ PROSTITUÁLTAK
Ha a prostituáltak vendégeit
büntetjük, a prostituáltak
illegalitásba vonulását és a
nemzetközi emberkereskedelem
felélénkülését segítjük elő hangoztatta Földi Ágnes, a
Magyarországi Prostituáltak
Érdekvédelmi Egyesületének
vezetője, miután a kuncsaftok
büntetésére vonatkozó
elképzelések ellen tiltakozó
petíciót nyújtott át Lévai
Katalinnak. Az esélyegyenlőségi
miniszter átvette a
dokumentumot, de
visszautasította a kérdés
azonnali megtárgyalását.

ÚJ MÁV-KÉPVISELÓK
Kinevezték a MÁV hat új területi
képviselőjét, akik a korábbi
területi igazgatók helyébe léptek.
Feladatuk közé tartozik az
átalakuló MAV stratégiai
céljainak megvalósításában való
részvétel, a regionális
kapcsolatok építése. Szegeden
Kaposvári Péter látja el a területi
Zarándokúira induló romák az Országház előtt. Fotó: MTI/Földi Imreképviselői feladatokat.

A tüzérséget is
bevetették Irakban
TIKRÍT, BAGDAD (MTI)

Katonai erődemonstrációt rendezett tegnapra virradóra az amerikai hadsereg az iraki Ttkrít város
kornyékén. Az amerikai alakulatok tüzérséget vetettek be, páncélosok vonultak fel, a levegőben helikopterek köröztek. A hadsereg Uletékesei megerősítették: az akció
kimondott célja az volt, hogy
Szaddám Húszéin szülővárosának lakosait figyelmeztessék az
amerikai katonai erőre.
Az Irakban állomásozó amerikai katonák - a háború végének
bejelentése óta első alkalommal műholdas célravezérlésű taktikai

rakétákat vetettek be az ország
északi részén fekvő Kirkuk környékén. A város belsejében közben pokolgép robbant a radikális
Kurdisztáni Iszlám Mozgalom
székházánál, a detonációban egy
iraki súlyosan megsebesült.
Bagdad nagy része áram nélkül
maradt a tegnapra virradó éjszakán. Ennek oka egyelőre ismeretlen, de összefügghet azzal, hogy
közvetlenül az áramkimaradás
kezdete előtt nagy erejű robbanások voltak az iraki fővárosban.
Közben az amerikai vezetésű koalíció iraki politikája elleni tiltakozásul tegnap lemondott az
olasz kormány iraki képviselője.

Szigorú ellenőrzések
Bush látogatása előtt
A n. világháború utáni időszak legátfogóbb biztonsági hadművelete kezdődött tegnap, az amerikai elnök látogatása előtt egy nappal Londonban, ahol egyes stratégiai pontok ellenőrzését a hadsereg és a légierő vette át. George Bush és felesége ma este érkezik az angol fővárosba állami
látogatásra. Ez azt jelenti, hogy az elnöki pár hivatalosan nem a brit kormány, hanem II. Erzsébet királynő vendégeként tartózkodik majd három napon át Londonban, és a Buckingham-palotában fog megszállni.
A belvárosban a hatóságok úttorlaszokat és ellenőrző pontokat
emeltek, amelyeken Heckler and Koch gyártmányú, nagy tűzerejű
automata puskákkal felszerelt rendőrök ellenőrizték a forgalmat. A
belváros tágabb környezetében is fegyveres rendőrök járőröznek, akik
rendre megállítják az autósokat. London felett tegnap délelőtt folyamatosan helikopterek köröztek. Értesülések szerint a királyi légierő
egy Tornado F3 harci gépekből álló századát a Londonnal határos
Kent grófság egyik támaszpontjára vezényelték.
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Drágul a búza, januártól áremelési hullám várható

Mindennapi,
reklámáron

Jön a 200 forintos kenyér
A búza ára egy év alatt megduplázódott, s könnyen elképzelhető, hogy néhány hét múlva
egy tonna ára eléri, sőt meghaladja az 50 ezer forintot. Januártól a „sima" kenyér minden bizonnyal kétszáz forintnál
is többe kerül, amiben közrejátszik a forgalmi adó emelése,
illetve az energiahordozók drágulása is.

FEKETE KLARA

A fogyasztót még mindig sokkolni lehet a kenyérárcmelés hírével, holott a valóság az, hogy
a családok napi kiadásaiban
szinte a legkisebb tételnek számít az a pénz, amit egy vekniért
otthagynak a pénztárban. Magyarország szomszédos és hasonlóképpen csatlakozásra váró
államaiban már most 180-300
forint között mérik az egykilós
kenyér árát. Pillanatnyilag tehát nálunk a legolcsóbb a „sima" fehér kenyér, legfeljebb 160 Nem mindegy, hogy mennyiért emeljük le a polcról.
forintba kerül. Nem régóta:
csak októberben sikerült a sütőKORÁBBI, JELENLEGI ÉS VÁRHATÓ BOLTI ÁRAK (Ft/kg)
iparnak némi áremelést elérnie
a kereskedőknél.
Mpii.ir
\ 2002. november j 2003, november
Rövidesen azonban, alig másfél
145-160
160-200
1 kg fehérkenyér
120-145
hónap múlva újabb jelentős ár170-180
200-220
160-165
1 kgi szeletelt kenyér
emelés elé nézhet a vásárló, janu14-16
16-20
i
kifli,
zsemle
T
8
1
2
1
őt
ártól ugyanis a pékek kénytelenek lesznek megetetni a „feketelevest" a fogyasztókkal. Nem ha- Míg tavaly alig 23 ezer forintot Nyilasi Endre, a vásárhelyi malogathatják tovább azt a lépést, kértek egy tonna kenyérgaboná- lom, a Véka Kft. ügyvezető igazhogy a fogyasztókkal fizettessék ért, ugyanez idén szeptemberben gatója. Decembertől januárig
meg a megdrágult gabona, liszt, már 40 ezerbe került, ma pedig lépcsőzetesen 30 százalékos árenergia, valamint a magasabb - 45 ezer forint az ára. A decembe- emelkedés várható. A Véka Kft.
12 helyett 15 százalékos - áfát.
ri üzleteket 47 ezer forintos áron december l-jétől 5 forinttal, 10
A döntő lépés oka az aszály, kötik a Budapesti Árutőzsdén, a százalékkal többért adja a lisztet,
aminek következtében kevés, tavalyi ár duplájáért, s szakem- így egy kiló, a sütőiparnak elmindössze 2 millió 900 ezer ton- ' berek szerint márciusra 50 ezer adott lisztért 60, a bolti kiszerena gabona termett az országban. forintot is elkérhetnek egy tonna lésűért 70 forint plusz áfát kérnek. Majd januártól - közel 20
S mivel nemcsak nálunk volt búzáért.
Ezzel szemben a lisztárak csak százalékos drágulást követően rossz termés, a kenyérnekvaló
ára rohamos, hisztérikus emel- ezekben a napokban kezdték el 70, illetve 80 forint lesz ugyankedésnek indult az árutőzsdén. követni a búzaárakat - mondta ezen kiszerelések ára, áfa nélkül.

•

Fotó: Miskolczi Róbert

Elkerülhetetlennek tűnik tehát, hogy egy kiló kenyérért 200
forintot fizessünk, de nem csak
azért, mert megdrágul a liszt.
Kiss Mihály, a makói Holsum
Sütőipari Kft. ügyvezetője úgy
nyilatkozott, noha egy kiló kenyér előállításának költségeiben
70 százalékos arányban a liszt
dominál, a sütőiparnak még
mindig nem ez a tétel adja fel leginkább a leckét. Egy 20-30 embert
foglalkoztató
pékséget
ugyanis a munkabér terhei, az
energiaköltségek, valamint az
áfakulcsok változása bűvészmutatvány elé állítják. Kiss Mihály
szerint, ha sikerül elfogadtatni az
áremeléseket a piaccal, helyrebillenhet a sütőipari cégek gazdálkodása.
F.K.

Beindult a közszféra-karcsúsító henger a megyében

Hivatali listák és a leépítések
Csongrád megyében a központi közigazgatási szervek területi és helyi költségvetési
intézményeinek többségénél már összeállították az elbocsátandó dolgozók listáját. A
költségvetési takarékosság jegyében eddig
több mint nyolcvan köztisztviselőnek
mondtak fel a megyében.
A Pénzügyminisztérium (PM) felügyelete alá
tartozó Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságán jelenleg 184-en
dolgoznak. Itt a kormányhatározat alapján
10 százalékos létszámleépítést hajtottak végre. A 18 köztisztviselőt már értesítették arról, hogy megszüntetik munkaviszonyukat.
Siket Judit igazgató elmondta: a dolgozók december 15-én kapják meg a felmondólevelüket. Kérdésünkre, hogy milyen munkaköröket szüntettek meg, azt válaszolta: arányosan, feladatkörönként csökkentették a létszámot.
Az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságán,
mint megírtuk, már közölték a rossz hírt az
érintettekkel: 40 munkatárstól válnak meg,
ami 8 százalékos leépítést jelent. Az elbocsátott APEH-dolgozók egy része nyugdíjba
megy, helyettük nem vesznek fel újakat, egy

AZ IDOJOSOKAT IS
ELBOCSÁTJÁK
A közszféra-karcsúsító program keretében az Országos Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) is küldenek el embereket. Információink szerint a szolgálatnál közel háromszáz munkatársat foglalkoztatnak, és 10 százalékos létszámleépítést
helyeztek
kilátásba. Az
OMSZ Szegeden székelő Dél-magyarországi Regionális K ö z p o n t j á b a n h a t a n

dolgoznak. Megtudtuk, hogy itt már
egy nyugdíjasként dolgozó munkatársnak felmondtak, aki helyett nem vesznek fel új embert.
másik csoport határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezett, s ez jár le 2003.
december 31-én.
Az egészségügyi minisztérium irányítása
alá tartozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei és városi (szegedi,
hódmezővásárhelyi, szentesi és makói) inté-

Mentik a mentőket
A kocsiparkot le kellene cserélni, a mentőállomások fele
felújításra szorul, állítja a leköszönő kormánybiztos.
Csongrád megyében a mentőszolgálat nincs rosszabb helyzetben,
mint máshol - összegezte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ)
megyei mentőállomásának helyzetét Györfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője. Véleménye
szerint az elmúlt napokban olyan
információk is elhangoztak, amelyek a közvélemény biztonságérzetétveszélyeztették. Mint mondta, a mentőszolgálat működését a
kormány garantálja, az nem kerülhet veszélybe. Elismerte: az
OMSZ nehéz anyagi helyzetben

van, az azonban soha nem fordulhat elő, hogy emiatt egy mentő
nem megy betegért.
A kommunikációs vezető egy
jelentés nyilvánosságra került
megállapításaira reagált, amelyben a leköszönő miniszteri biztos, Székely Tamás azt állította,
hogy az Országos Mentőszolgálat
további segítség nélkül az évvégéig sem tudna működni. A kocsiparkot le kell cserélni, a mentőállomások fele, azaz 107 intézmény
pedig felújításra szorul. A kormányzat ezért soron kívül 300
millió forintot biztosít, amelyet
központilag osztanak majd szét,
az OMSZ pedig takarékossági intézkedéseket vezetett be.
TÍMÁR KRISZTA

zetében jelenleg 310-en dolgoznak. Itt 7,5
százalékos létszámleépítést határoztak meg,
ami 23 munkatársat érint. Nagy Zsuzsanna
megyei tiszti főorvostól megtudtuk, hogy a
dolgozókat azt követően értesítik, miután az
ÁNTSZ országos központja rábólint a névsorra. Megtudtuk: főként a nyugdíj mellett
dolgozókat bocsátják el.
A belügyminiszter döntése alapján a megyei közigazgatási hivatalokat és a területileg illetékes főépítészeti irodákat nem érinti a létszámleépítés. A Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatalban jelenleg hetvenegyen, a szegedi székhelyű,

hárommegyés

(Bács-Kiskun, Békés és Csongrád) területi
főépítészi irodán pedig öten dolgoznak. A
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei hivatalának vezetője,
Tasnádi Gábor nem kapott engedélyt Budapestről arra, hogy nyilatkozhat az elbocsátásokról. Korábban azt mondta lapunknak,
hogy náluk a belső átszervezések miatt
egyébként is csökken a létszám az év végéig. Az FVM megyei szervezeténél a falugazdászokkal együtt közel nyolcvan köztisztviselő tevékenykedik.
sz. c. sz.

A pékek öldöklő küzdelméből eddig egyedül a vevő került ki győztesen. Annak köszönhetően, hogy a megyében háromszor akkora
a sütőipari kapacitás, mint amennyit a piac elbírna, mi, vásárlók
jelentős hasznot húztunk, olcsóbban vettük a kenyeret, kiflit, s
természetesen sosem gondoltunk bele, miért van ez így.
Senkit sem érdekelt, hogy azért került még hónapokkal ezelőtt
is tíz forintba egy zsemle Szegeden vagy Vásárhelyen, mert a háttérben zajló, a napi eladásokért folytatott küzdelemben csak az a
pékség kaphatott megrendelést, amelyik a legolcsóbban szállított.
Ugyan, ki törődött a molnárok, pékek gondjaival, ha mindennapi
kenyerünket a piaci ár alatt szerezhettük be. Na meg valljuk be,
egészen őszintén: amikor a zacskóba válogatjuk a zsemlét a boltban, nem az foglalkoztat bennünket, hogy függ össze a péksütemény ára az aszállyal, a magas gabonaárral, valamint az energia
drágulásával. Mint ahogy azért sem a vásárló tehet, hogy elcsábul
a hipermarketek reklámfogásától, a 69 forintos kenyértől, nem
számol semminek utána, csak megy, és vásárol.
Az ipar gondjai akkor csapják arcul az embereket, amikor családtagjaik elveszítik az állásukat, mert a munkáltató alulmaradt
a hazai piacon tomboló árversenyben. Az ugyanis képtelen olyan
olcsón termelni, aminél olcsóbbat ne találna a megrendelő egy
távolabbi földrészen. Vajon akkor, amikor a Cserepes soron egy
vastag és hosszú pulóvert 1200 forintos áron megkapunk, vajon
eszünkbe jut-e, hogy ezzel a vásárral egy utolsó kegyelemdöfést
adtunk a magyar könnyűiparnak 1
Persze, hogy nem jut eszünkbe. Rosszul élünk, olcsón kell vásárolnunk. A beígért 200 forintos kenyérárakat is nehéz lesz megemésztenünk, ráadásul a mindennapit nem helyettesíthetjük egy
Távol-Keletről behozott cipóval. Ha azonban
utánaszámolunk
annak, mi mibe kerül, mire elég manapság 200 forint, ha zokogva
is, de el kell fogadni a szakemberek véleményét. Akik azt mondják, a 200 forinttal egy időre és végre a helyükre kerülnek a kenyérárak.

Gánék esete szembeállította a közélet főszereplőit

Kotroczó nemzetközi
fórumon kopogtat?
A Gán testvérek történetének
országos visszhangja azt jelzi,
mostanra vált érzékennyé a
közvélemény az igazságszolgáltatás és a társadalom viszonyát
érintő alapvető kérdésekre - véli az ártatlanul előzetesben tartott magyarcsanádi testvérpár
jogi képviselője. Kotroczó Béla
szerint egyelőre korai azon gondolkozni, nemzetközi fórumok
elé vigye-e az esetet.
Mint emlékezetes, lapunk elsőként írta meg, hogy az emberöléssel vádolt magyarcsanádi
Gán fivérek tizenöt, ártatlanul
előzetesben töltött hónap után a
fejenként kért kétmilliós összeg
helyett csupán 1,2 milliót kaptak, azzal az indoklással, hogy az
átlagosnál primitívebb személyiségük miatt kevésbé viselte meg
őket a rács mögött töltött idő.
Országos felháborodást keltett
az ítéletben szakkifejezésként
szereplő „primitív" szó, de az is,
hogy a kárpótlás összegét erre hivatkozva mérsékelték. A két testvér, valamint jogi képviselőjük az
elmúlt néhány napban az újságok címlapjára került, tévéműsorokban szerepelt. A Gán fivérek
ügyvédje, dr. Kotroczó Béla lapunk érdeklődésére elmondta:
nem számított arra, hogy az ügy
ekkora visszhangot vált ki.

- Mindenekelőtt azért fordultam az ítélettel a nyilvánossághoz,
mert szerettem volna, hogy mindenki megtudja: védenceim ártatlanok voltak. Az előzetesben töltött hónapok alatt ugyanis nagyon
sokan elfordultak tőlük és rokonaiktól, mondván, hogy gyilkosok mondja a makói ügyvéd. Kotroczó
Béla szerint az, hogy az ország az
ítéletre felfigyelt, annak köszönhető, hogy - más ügyek kapcsán is
- mostanra vált érzékennyé a közvélemény olyan kérdésekre, amelyek az igazságszolgáltatás és a
társadalom kapcsolatát, viszonyát
érintik. A makói ügyvéd úgy véli,
ha már az eset ekkora visszhangot
váltott ki, jó lenne, ha fellebbezésük után a másodfokú ítélet elvi
kérdéseket is tisztázna - például,
hogy valóban helyes-e az a bírói
gyakorlat, amelynek jegyében az
első fokú ítélet született.
Kotroczó Béla egyelőre nem
gondolkozott azon, hogy a jogerős bírói ítélet megszületése
után esetleg a strassburgi emberjogi bírósághoz fordul. Most abban bízik, hogy az eset súlyának
megfelelő sürgősséggel zárul le a
másodfokú eljárás. Nemzetközi
fórumhoz ugyanis csak akkor lehet fordulni, ha az adott ügyben
már az összes lehetséges hazai
jogorvoslati lehetőséggel éltek.
SZABÓ IMRE

Botka László már
r. tényként kezeli, hogy az M5-ös matricás lesz

Az autópályákról a parlamentben
Botka László tegnap napirend
előtt felszólalt az országgyűlésben. A szegedi polgármester kijelentette: ahová autópálya vez e t j ott gyorsabb és látványosabb a fejlődés.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Botka László szegedi polgármester tegnapi napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy 3 ezer
250 forintot fizetett az M5-ös
autópályán, és két és fél óra alatt
ért Szegedről Budapestre. A szocialista politikus a folytatásban

kijelentette: ha
Debrecenbe
ment volna tovább, újabb három
és fél óra út várt volna rá, ha
Nyíregyházára, akkor ugyananynyi. Botka ezek után reményét
fejezte ki, hogy 2006-ban már
azt mondhatja: másfél óra alatt
ért Szegedről Budapestre, két óra
alatt pedig Budapestről Debrecenbe vagy Nyíregyházára. Anélkül, hogy fizettem volna a
kapuknál. Rajtam kívül még egy
fél ország szeretné ezt - tette
hozzá a szocialista politikus.
Botka a kormány múlt heti
döntésére utalva megjegyezte:

végre nem feltételes módban, hanem jövő időben beszélhet,
2006-ban pedig már jelen időben. (A kormány arról döntött,
hogy jövő év elejétől az M5-ös
autópálya is matricás rendszerben működik.)
A polgármester szerint mindenki tudja, mit jelent egy város,
egy régió fejlődése szempontjából az autópálya: új befektetőket,
új munkahelyeket, felpezsdülő
kereskedelmet és turizmust, magasabb életszínvonalat, bővülő
esélyeket a legszegényebbek számára.

A képviselő „lehetetlen helyzetnek" nevezte, hogy Magyarország legnagyobb városait nem
kapcsolják össze autópályák. Lehetetlen helyzet, amelynek
azonban Medgyessy Péter kormánya véget vetett, amikor határozott az M3-as, M35-ös, M6-os
és az M5-ÖS t o v á b b é p í t é s é r ő l .

Botka László beszéde végén arra hívta fel a figyelmet, hogy Szeged végre esélyt kapott a fejlődésre. Sok százezren várták, hogy az
M5-ös fizetőkapui helyett olcsóbb és egyszerűbb matricás
rendszert vezessenek be.
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KORKÉP
ÁSOTTHALOM. Két helyi
polgárőrt tüntetett ki Árvái
Ferenc ezredes, a Kiskunhalasi
Határőr Igazgatóság vezetője. A
két polgárőr, Molnár István és
Móri József még november 6-án
feltartóztatott egy külföldiekből
álló csoportot a település
határában, az úgynevezett
Fatima bejárónál. A határőrök
megérkezéséig őrizték a
huszonöt menekültet.
KISTELEK. A rendezvényházban
ma délután fél 6-tól tartja soron
következő összejövetelét a
vegetáriánus főzőklub. Az
érdeklődők megtudhatják, mit
tesz értük és velük a koffein, de
arra is fény derül, hogy a nikotin
valóban a sebészhez vezető
legrövidebb út-e? Az előadások
után pedig közösen
császármorzsát készítenek, amit
el is fogyasztanak a program
végén.
KÜBEKHÁZA. Új főtéri üzlettel
gazdagodott a település. A
napokban adták át a Forrai
Plazát. A boltnak otthont adó
volt tűzoltószertárat az
önkormányzat alakítatta át. A
kübekházi plazában szinte
mindent megtalálhatnak a
vevők, a százforintos apró
cikkektől kezdve egészen a
komolyabb ajándéktárgyakig. A
tulajdonos pedig a helyi
igényekhez igazítja majd
áruválasztékát.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
ma délután 4 órától a Szegedi
Társadalomtudományi
Szakkollégium szervezésében
tart előadást Karsai László. A
Szegedi Tudományegyetem
tanárának témája a háborús
bűnösség. Ezt követően, este 6
órától Deák Ferencről lesz szó.
Zakar Péter történész
előadásának címe A haza bölcse
anekdotáink tükrében.
Közreműködik Huszár Csilla.
TISZASZIGET. Második
alkalommal rendeztek
polgárőrbált a községben.
Elsőként Huber Zsuzsanna, a
helyi szervezet vezetője
megköszönte a tagság egész éves
munkáját. A tiszaszigeti
polgárőrség nagyon jó
kapcsolatot ápol a lakossággal, a
rendőrséggel és határőrséggel.
Ennek köszönhetően jelentősen
javult a település közbiztonsága.
A köszöntő és a vacsora után
hajnalig mulattak a polgárőrök,
illetve vendégeik.
ÜLLES. Agrárfórumot tartanak
ma délután 5 órától a Déryné
Művelődési Házban. A helyi
gazdák előadásokat
hallgathatnak meg az
ügyfélregisztrációról, az
agrártámogatások alapját
képező parcellaazonosító
rendszerről (MePAR), illetve a
2004. évi területalapú
támogatásokról. A fórum
lényege, hogy a gazdák még
hazánk csatlakozása előtt
megismerjék az Európai Unió
mezőgazdasági elvárásait,
illetve a különféle
lehetőségeket.
ZÁKÁNYSZÉK. A napokban
rendkívüli taggyűlést tartott a

Zákányszéki Csatornamű
Beruházó Víziközmű Társulat.
A csatornahálózat kiépítésére
csak úgy tudnak pályázni, ha
időben megérkeznek a társulat
számlájára a lakossági
hozzájárulások. Ezért a
befizetési határidőt március 31.
A küldöttek elfogadták azt a
javaslatot, hogy a megadott
határidőig több részletben is
lehessen fizetni. A csatornára
váró zákányszékiek közül többen
úgy döntöttek, hogy csak akkor
egyenlítik ki a számlájukat, ha
elkezdődtek a munkálatok. A
küldöttek szerint ez lehetséges,
de akkor 120 ezer forint helyett
már 150 ezret kell fizetniük.
Eddig 1 millió 937 ezer forint
van a társulat bankszámláján.
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Kevesebb külföldi szállt meg, megugrott a belföldi turisták száma

Henri László András festőművész kiállítása

Nyáron több volt a vendég Foltok, színek,

fények inspirációi

Szeged nem egynapos város többé, a turisták átlagosan két éjszakát töltenek városunkban.
Igaz, a külföldiek száma csökkent, dc sokkal több belföldi
vendég érkezett.
Tíz százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Szegeden az előző
évhez képest. A Központi Statisztikai Hivatal nemrég hozta
nyilvánosságra a szálláshelyek
vendégforgalmi adatait. A számok azt mutatják, hogy a külföldi vendégek száma csökkent Szegeden, ugyanakkor a turizmus
megélénkült. Az összesítés a hivatalosan bejelentett vendégéjszakákat tartalmazza, de ennél
valószínűleg nagyobb a tényleges
szám, hiszen mindig vannak
olyan kereskedelmi szálláshelyek, ahol esetleg nem fizettetnek idegenforgalmi adót, vagy
egyáltalán nem adnak számlát a
szolgáltatásokról.
Januártól augusztusig 25 ezer
külföldi szállt meg Szegeden, de
csak rövid ideig maradtak. Átlagosan 1,6 éjszakát töltöttek a
városban, sokan tehát továbbra
is csak tranzitszállásnak használják a szegedi hoteleket, panziókat. A külföldi vendégek száma a tavalyinak 88 százaléka,
tehát idén kevesebben jöttek, de
a visszaesés az egész országban
jelentkezett - mondta Mihály Illés, a Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kht. igazgatója.
Örvendetesen növekszik a belföldi vendégek száma és itt-tartózkodásuk időtartama. Idén a
tavalyi évhez képest 12 százalékkal több, azaz 63 ezer hazai
turista aludt a kereskedelmi
szálláshelyeken augusztusig, átlagosan 2,2 napot maradtak a
városban.
- Ezzel átléptük a bűvös határt,
és az itt töltött éjszakák száma
végre elérte a kettőt az összesítésekben, azaz Szeged megszűnt
egyéjszakás város lenni - mutatta
az adatokat Mihály Illés.
- Nem volt kiemelkedő a nyári
szezon, a tavasz-ősz erősebb volt.

Henn László András festőművész huszonnégy képe látható
azon a kiállításon, amely december végéig mindennap megtekinthető a szegedi Novotel
Hotelben.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola grafika szakán,
majd a Budapest Dekoratőr
Szakiskolában tanult, szegedi és
budapesti szabadiskolákban képezte tovább magát Henn László
András festőművész, akinek huszonnégy képe látható a szegedi
Novotel Hotelben megrendezett
kiállításon. Az 1959-ben Szegeden született alkotó tanárai,
mesterei között említi többek
között Aranyi Sándort, Fritz Mihályt, Kalmár Mártont, Kalmárné Orr Gizellát, Magos Gyulát,
Pataki Ferencet, Pólós Endrét,
Szalay Ferencet, Zoltánfy Istvánt. Sokat tanulmányozta a
mozgókép és a művészi pillanatkép kompozíciós különbségeit-kapcsolatait. Igyekszik a
maga által felfedezett törvényszerűségeket
alkalmazni
is
munkáiban. A megragadott pil-

A turisták egyik kedvenc helye a Széchenyi tér.
A szabadtéri játékok napjain volt
igazából jelentős forgalom. A tavalyi év adatait kaptuk idén is mondta Makláry Lászlóné, az újszegedi Forrás Hotel vezetője. Szerinte most a legsürgetőbb az volna,
hogy megismerhessék a vendégfogadók a jövő nyári fesztivál pontos
programját, de egyelőre még nem
készült el a végleges műsor.
A szabadtéri sokat lendített a
város legfiatalabb szállodájának,
a Koronának a forgalmán is. Csáki Beáta, a kétcsillagos belvárosi
hotel vezetője szerint hatvanszá-

Fotó: Gyenes Kálmán

zalékos volt a kihasználtságuk a
főszezonban, a hétvégéken több
vendég érkezett, mint hét közben.
- Az elmúlt év elég volt arra,
hogy megismerjék a szállodát a
vendégek. Nagyobb részük azonban üzleti turista, és csak néha-néha jönnek vendégek, akik a
várossal ismerkednének. Ha viszont színvonalas kulturális
programokat kínál a város, akkor
az idehozza a vendégeket - véli
Csáki Beáta.
M. B. I.

Fajátékok a Wallisch utcában
Szegeden, a Wallisch Kálmán utcai játszótér korszerűsítésével
folytatódott a Centrum Párt játszótér rekonstrukciós programja. Molnár Gyula, a terület önkormányzati képviselője a tegnapi átadáson elmondta: a beruházás értéke a kivitelező Haász Kft.
jóvoltából rendkívül alacsony,
mintegy 600 ezer forint volt. A
gyerekek a rossz idő ellenére már
az átadáskor kipróbálták az új
padokat, asztalokat, hintákat,
egyéb játékokat, amelyek többségében fából készültek. - Az új
játszótér már megfelel az európai
uniós követelményeknek is - tette hozzá Molnár Gyula.
|obb időben örülhetnek majd a gyerekek.

Fotó: Gyenes Kálmán

A beruházást a képviselő saját,
választókörzeti alapjából fedezte.

30 milliárdért lobbizik
A jövő évi költségvetés tervezetéhez 22 módosító indítványt
nyújtott be a szentesi Farkas
Sándor (képünkön) fideszes parlamenti képviselő.
Szerencsétlen helyzetnek tartja
Farkas Sándor, a szentesi térség
fideszes országgyűlési képviselője, hogy a felszámolt egykori Termál Szövetkezet jogutódját egyik
telephelyen sem lehet megtalálni. A nagyüzem volt tagjai így
képtelenek rendezni anyagi természetű ügyeiket.
A honatya a sajtótájékoztatón
elítélőleg szólt arról, hogy a köztisztviselői létszámcsökkentésnek
megvan az első helyi áldozata. Az
58 éves, két kiskorú gyermeket
nevelő férfi egyik napról a másikra
veszítette el a munkahelyét annak
ellenére, hogy a központi irányelv
alapján az 55. életévüket betöltött
férfiak nem kerülhetnének ilyen
nehéz helyzetbe. Farkas úgy kommentálta a történteket: nem volt
szociáhs érzékenysége a munkaadónak. Az ország jövő évi költségvetésének
tervezetéről elmondta, hogy az áremelések és a
forgalmi adó kulcsának növelése
gerjeszti az inflációt, amelyet a
szegények adójaként említett Farkas Sándor. Álb'tása szerint a
nyugdíjasok 2004-ben egyhavi jövedelmüket veszítik el, mivel a
nyugdíjak emelése nem ellensúlyozza az árak növekedését. A legnagyobb vesztesnek azonban az
önkormányzatokat nevezte a képviselő, hozzátéve: ezt nemcsak az

A néptáncnak kiemelkedően
nagy hagyománya, sok művelője
van Szegeden, ám egy rendszeres
táncház, ahol tanulhatnának,
szórakozhatnának az érdeklődők,
mindeddig nem működött. Mégsem véletlen, hogy a közelmúltban ez is megszerveződött. Az ötlet két táncostól származik, akik
ugyan már régen nem táncolnak
együttesben - de valahol szeretnének. Fehérvári Ágnes és Nagy Vera a hajdani JATE-ban táncoltak,
s a közelmúltban részt vettek egy

gyimesi tánctáborban. Annyira
megragadta őket az ott tapasztalt
légkör, s annyira sajnálják, hogy a
régi tánctanulási módszer szerint
ők „csak" meghatározott koreográfiákban tudnak közreműködni,
mert nem érzik eléggé élőnek a
tánctudásukat, hogy elhatározták, segítenek a bajon. Az improvizatív táncot szeretnék elsajátítani. Ez azt jelenti, hogy az eredeti
népművészeti anyag alapvető törvényszerűségeit olyan mélyen
kell elsajátítani, hogy azt a táncos
bármikor, koreográfiai „támpont"
nélkül is alkalmazhassa. Magyarán: tudjon táncra perdülni, ha
meghall egy jó zenét, gyimesit,
mezőségit, szatmárit, rábaközit...
A hölgyek hazaérkezve megkeresték régi táncos ismerőseiket

és fokozatosan mindenkire átragasztották a lelkesedésüket. Az
eredmény: összeállt újra Maróti
Györgynek, a gyimesi zenék első
szegedi megszólaltatójának régi
zenekara, csatlakozott hozzájuk
a szinte minden hagyományterületen otthonos énekes, Ivánovics Tünde, Sáró Árpád vállalkozott a tánctanításra, s egy ugyancsak régi táncos, Simoncsics János, a Bartók művelődési központ igazgatója ráállt, hogy helyet adjon a táncházi találkozósorozatnak.
Kalákáról kalákára címmel,
havi rendszerességgel jelentkezik
ezután a táncház a Bartókban. A
sorozat elején gyimesi táncokat
tanítanak-tanulnak, később váltanak, s ha minden jól megy, az

ellenzéki politikusok hangoztatják, hanem az Állami Számvevőszék szakemberei is megállapították.
A költségvetés agrárfejezetéhez
22 módosító indítványt nyújtott
be társaival együtt Farkas Sándor.
Lapunk kérdésére elmondta:
31 -32 milliárd forintot kér például
a tanüzemek korszerűsítésére, a
birtok-összevonási program fedezetére és a Sulitej akcióra, mely
utóbbi a tejfeleslegből adódó gondokat is megoldaná. Az említett
összeget pedig a Miniszterelnöki
Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium költségvetéséből vonná el.
A Fidesz megyei irodáinak
megszüntetéséről, azt válaszolta:
nem csukják be azokat, hanem
az adott választókerület helyiségeiként működnek majd.
B. I.

HÍREK

Táncházban rophatják a csárdást
Nem volt eddig rendszeres
táncház Szegeden, de ez már a
múlté. A Bartók művelődési
központban neves vendégek
részvételével indult egy új néptáncműhely.

lanatokat, témákat foltok, színek, fények inspirációjaként
dolgozza fel. Alkotásaiban a mai
és az archaikus kultúra kapcsolódási pontjait, jelképeit, jelen
és
múlt
egységét
keresi.
„Egy-egy képem kialakulása,
még ha a lírai-expresszionizmus
jegyeit hordozza is, hosszabb
előkészület eredménye. Minden
mozzanat egy-egy gondolatsor
beteljesülése" - vallja a művész,
aki évekig szabadúszó grafikusként dolgozott. Számítógépes
grafikával és videofilmezéssel is
foglalkozik, etűdjeivel, rövidfilmjeivel több fesztiválon is díjat nyert. Festményeivel 1982
óta szerepel kiállításokon, felkért résztvevője a Vass Tibor által szerkesztett, évente megjelenő MailArt-kötetnek, amely a
Miskolci Nemzetközi Operafesztiválhoz kapcsolódva jelenik
meg.
Henn László András az SZTE
JGYTFK Rajz- és Művészettörténeti Tanszékének félállású munkatársa, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Független Filmszövetségnek. Kiállítása a Novotel Hotelben december végéig
mindennap megtekinthető.

MIHÁLKA GYÖRGY DÍJA
A magyar kórusmozgalomban
végzett több évtizedes

ö s s z e s t á n c d i a l e k t u s jellegzetes-

kierúelkedő m u n k á j á é r t

ségéit megtanulhatják az érdeklődők. A szervezők állandó résztvevőkre
számítanak,
persze
nemcsak a régi táncosokra, az
egykori Szeged, a JATE, vagy a
Délép volt tagjaira, hanem a népművészet iránt vonzalmat érző
fiatalokra is. A zenélés, éneklés,
tánctanulás és közös táncolás
mellett beszélgetős programrészeket is terveznek, minden alkalomra meghívnak egy-egy vendéget. A Bartókban november
4-én megkezdődött táncház első
vendége a neves táncos-koreográfus, Zsuráfszki Zoltánvolt, a
következő, december 12-re szervezett találkozóra Berecz András
előadóművészt várják.

Mihálka György szegedi
karnagynak adták át az elmúlt
hét végén Sopronban a frissen
alapított Fasang Árpád-díjat. A
kitüntetést az
emlékhangversenyen a család
nevében Fuchsné Fasang Márta
adta át.

S. E.

EGÉSZSÉGVÉDŐ NAPOK
Egészségvédő napokat rendeznek
Szegeden, Makkosházon, az
újonnan megnyílt háziorvosi
rendelőben ezen a héten. Az
ingyenesen igénybe vehető
vizsgálatok között vérnyomás-,
vércukor- és vérzsírmérés,
fül-orr-gégészeti tanácsadás
szerepel, de konzultációkra is
lehetőség nyílik.
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A közalkalmazottak korábban szeretnék kapni a fizetést

Az ötödike több
családnál sokadika

Védtelen lakók a tűz, a mocsok és a mindent elárasztó bűz ellen

A toronyháziak panasza

A szegedi önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak folyószámláján minden hónapban csak ötödikén jelenik
meg a munkabér. Ezt sokan sérelmezik, míg az önkormányzat
praktikus szempontokra hivatkozik.
Szerkesztőségünk Csörög rovatában huzamosabb ideje kifogásolják a
szegedi önkormányzat intézményeiben dolgozók, hogy munkabérüket a polgármesteri hivataltól március óta minden hónapban csak
5-én kapják meg. Sok család számára ez „likviditási" gondokat jelent:
az előző havi fizetés már elfogyott, miközben hónap elején kell megvásárolniuk a bérleteket, kifizetni a gyerekek napközijét.
Főleg azok a közalkalmazottak panaszkodnak, akik gyermekintézményekben olykor három műszakban dolgoznak, mivel a munkaidőbeosztás miatt még inkább kicsúsznak a határidőkből. Egyik panaszosunk elmondása szerint az önkormányzat tavasszal levélben értesítette a dolgozókat, hogy a korábbi 3-ai átutalást 5-ére módosította
átmeneti fizetési problémák miatt, ezt tudomásul is vették. Am abban reménykedtek, hogy hamarosan visszaáll a régi rend.
Szentgyörgyi Pál, a szegedi önkormányzat gazdasági alpolgármestere magyarázatképpen elmondta: mivel a városháza az állami támogatásokat különböző időpontokban kapja meg, a munkabérek kifizetésére praktikus szempontok miatt a legmegfelelőbb időpontnak az 5-e
tűnt. Ezen kétnapos módosításnak köszönhetően az önkormányzatnak például nem kell hitelt felvennie, ami nem utolsó szempont akkor, amikor a város minden eszközzel a bevételek és a kiadások közötti egyensúlyt igyekszik megőrizni.
Az időpont megválasztásával az önkormányzat nem sértett jogszabályokat, a Munka törvénykönyve szerint ugyanis szabadon dönthet,
mikor utalja a havi járandóságokat. Amennyiben pedig 5-e éppen a
hét végére esik, az önkormányzat két nappal korábban irányítja rá a
munkabéreket a dolgozók folyószámlájára - erről a kötelezettségről
szintén a Munka törvénykönyve rendelkezik.
F. K.

Folytatás az 1. oldalról

Az ajtó alól csótányok hada mászik ki, esetenként fehér lárvák
is ellepik a küszöböt - mesélik a
lakók, akik szolidárisán közrefogják a dühtől fehéredő Rácznét.
Az IKV egyébként rendszeresen válaszolt Ráczné leveleire,
évek alatt azonban csak az
igazgatók, az ügyintézők aláírása változott, a helyzet maradt a régiben. „J. úr bérleti
szerződése szabályos, így a panaszok megszüntetése csak jogi úton lehetséges" - áll egy
IKV-s, 2001 elején kelt válaszlevélben. Két esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy valaki mégiscsak kézbe vegye a toronyházi
panasz
ügyét:
2003-ban, már Óvári Judit az
ingatlankezelő képviseletében
eljáró ügyvéd kér türelmet a
lakóktól, s számolt be levélben részletesen arról, miként
fulladt kudarcba J. gyámhatósági gondnokság alá helyezése, hogyan hiúsult meg a pszichiátriai szakvélemény, s az
ügyvédnő azt is leírta, az
ÁNTSZ és a hatóságok pénzbírságot szabhatnak ki J. ellen, de ez nem lendíti előre a
lakás kiürítését.

Az ügyvédnő pert kezdeményezett, az első tárgyalásra
idén júliusban került sor, a
másodikra
októberben.
Az
ügyvédi iroda munkatársa elmondta, J. behajthatatlan fűtéstartozását is elengedték,
csakhogy hamarabb sor kerülhessen kilakoltatásra.
A sok éves történet egyébként
a bíróságon ugyan véget ért, az
elmúlt pénteken született ítélet,
J.-nék mennie kell, bár a döntés
még nem emelkedett jogerőre,
ahhoz november végéig várni
kell. A pernek ugyan vége, de a
történetnek korántsem: a kilakoltatási moratórium szerint tavaszig senkit nem tesznek ki a
hidegbe. Szép gesztus, csak éppen az a kérdés, hogy vajon vállalja-e valaki a felelősséget mint a lakók hangsúlyozzák akkor, ha a problémás ötödik
emeleti bérlő, fázva a fűtetlen
lakásban, a kelleténél kicsit nagyobb tüzet rak. Szerintük ez az
évek óta tartó helyzet bosszantó, sőt felháborító azok számára, akik normálisan élnek, fizetnek, ápolják és féltik az otthonukat, takarítanak, csevegnek,
unokákat gardíroznak pár emelettel lejjebb, vagy feljebb. Őket
kivédi?
O.K.K.

A folyosón, a lakáson kívül is érződik a bűz.

A támogatások csökkentése nehéz helyzetbe hozhatja a fürdőket

Fizettetnek a betegekkel
Október óta a gyógyszolgáltatások árának tizenöt
százalékát a betegeknek kell kifizetni a fürdőkben. A szegedi Termálfürdőben máris tizenöt
százalékkal esett a forgalom. A legmagasabb díjtétel, a szénsavfüídő ára alkalmanként 125 forint.

gyógyfürdő felújítása idején csak a Termálfürdő fogad betegeket, két-háromszáz kezelést végeznek
naponta. Az Anna-kút vizére épülő gyógyfürdőben
sokkal több szolgáltatás lesz elérhető, az új gyógyrészleg átadása után napi nyolcszáz betegre számítanak - tájékoztatott az igazgató.
- Ezzel az intézkedéssel lehetetlen helyzetbe hozták az ország leszakadó vidékein lévő gyógyfürdőket, amelyek nem tudják betegforgalom-csökkenés, bevételkiesés nélkül ezt az intézkedést megtenni - jelentette ki Nógrádi Zoltán, Mórahalom
polgármestere, országgyűlési képviselő. Nógrádi
attól tart, hogy a kisváros most épülő modern fürdőjét nem tudják majd gazdaságosan működtetni,
hiszen a környékbeli kisnyugdíjasok nem tudnák
kifizetni a költségek 15 százalékát sem. Emiatt
csökkenhet a kezelésre járó betegek száma.
A képviselő a problémát a parlamentben is fölvetette. Veres fános, a Pénzügyminisztérium államtitkára interpellációjára azt válaszolta, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkezők közgyógyellátás
keretében továbbra is térítésmentesen kaphatnak
kezeléseket. Az államtitkár elmondta: a legdrágább
gyógykúra is csak 9300 forintba kerül, ezt harminc
kezelésért kell fizetni. A támogatási szintet azért
csökkentették, hogy szűnjön meg a 100 százalékos
támogatás lakossági kereslet szintjére és összetételére gyakorolt negatív hatása - tette hozzá.
Julika néni, aki hajlongott, térdepelt, cipelt munkahelyén, a téeszben, kifizetné a gyógyfürdőnek a
teljes árat is, nem szorul ő arra, hogy ingyen adják
neki - mondta. Csak ehhez a nyugdíját kellene
emebii egy kicsit.

Fotó: Gyenes Kálmán

Szegedi
fiatalokat
patronálnak
Szeged legfiatalabb művészeti
egyesülete alig két hónapos. A
kortárs művészeteket és szubkultúrákat támogató csoportot
azért hozták létre alapítói, hogy
tehetséges fiatalok törhessenek
ki segítségükkel az ismeretlenségből.
- Olyan tehetséges fiatalokat, művészeti csoportokat
próbálunk segíteni, akik, amelyek azért nem kapnak támogatást, mert valamilyen extrém vagy szokatlannak tűnő
művészeti ágban tevékenykednek - fogalmazta meg Döme
Zsuzsanna elnök, a Szub Art
Kortárs Művészeti és Szubkultúrákat Támogató Egyesület
céljait. Döme Zsuzsanna hozzátette: a szeptemberben 20
fővel alakult egyesület jelenleg
Szegeden és Csongrád megyében próbálja meg a tehetségeket támogatni, és távlati céljaik között szerepel az is, hogy
regionálissá, majd országossá
fejlődjön fel az egyesület. Most
olyan szegedi fiatalokat patronálunk, akik elektronikus zenéléssel foglalkoznak.

- Annak kell fizetni, aki elmúlt tizennyolc - mutatott Julika néni a fürdőben az árjegyzékre. Az árlista valóban úgy néz ki, hogy a 18 éven aluliaknak
nem kell fizetni a gyógyúszásért, egyébként október
elseje óta alkalmanként nyolcvan-száz forintot kérnek a beutaltaktól a masszázsért, a szénsavfürdőért, a víz alatti gyógytornáért. A gyógyszolgáltatások korábban ingyenesek voltak azok számára,
akiknek ezt az orvos felírta.
- Emelik a gyógyszer árát is mindig, miért ne kelA közalkalmazottak, ha a hónap végére kimerítették számlájukat, lene fizetni ezért is - folytatja Julika néni keserűen.
5-e előtt hiába állnak az automatáknál sorba.
Futó: Schmídt Andrea - Kapjuk ezt a kis nyugdíjat, aztán meg beszedik újra. Majd most az jön, hogy az orvosnál is fizetni
kell. Be kell osztani nagyon a pénzt. Nyáron a nagy
Egy várakozóhely 396 ezer forintba kerül
hőség miatt sokszor nem tudok eljönni, télen meg
nagyon drága otthon a fűtés, olyankor jó ide eljönni, itt van jó meleg víz, de most már ezt se adják ingyen.
A Fürdővizek Szeged Kft. igazgatója szerint a fürdők is rosszul jártak azzal, hogy most már pénzbe
kerül gyógyszolgáltatás, hiszen máris tíz-tizenöt
százalékkal csökkent a betegek száma. Rónai GáFolytatás az 1. oldalról
rozza meg parkolók számát az or- bor elmondta: az Országos Egészségbiztosítási
szágos építésügyi szabályzat - tá- Pénztár szeptembertől csak azokkal a gyógyfürdőkEzenfelül hiába kért az üzlet szá- jékoztatta lapunkat Kovács Béla, kel köt társadalombiztosítási finanszírozási szerzőmára fönntartott parkolóhelye- a szegedi polgármesteri hivatal dést, amelyek a gyógykezelések költségeinek 15
ket, elutasították. Hasonlókép- építési irodájának osztályvezető- százalékát áthárítják a betegekre. Szegeden a
M. B. I.
G. SZ. L.
pen járt a szomszédságában mű- je. így például a kereskedelemben
ködő gazdasági társaság is, amely - az árusítótér alapterületét alanemhogy üzletfelei, de még saját pul véve - minden megkezdett Dunántúlról is érkezett munkát kereső - szükség esetén tábori ágyakat is felállíthatnak
dolgozói számára sem tudja elő- nettó 10 négyzetméter után egy
teremteni a kellő számú várako- várakozóhelyet kell(ene) biztosízóhelyet, így gyakran megesik, tani. A vendéglátásban 5 négyzethogy a céghez érkezők percekig méterenként, a szolgáltató szféráköröznek autóikkal a háztömb ban 10 négyzetméterenként kötekörül, jó szerencsére és fölszaba- lező egy jármű számára helyet ad- Számos hajléktalan érkezett az utóbbi idő- akit mostanában gyökérszedésre, hagymapu- zettek neki egy vasat sem, sőt a munkaidény
duló parkolóra várva.
ni. A megváltási ár évről évre nő, ben a megélhetés reményében Makóra és a colásra alkalmaztak.
végével az útját is kiadták.
- Legjobban egy állandó munkahelynek örülA népjóléti szolgálat felkészült arra, hogy
- Jogszabály határozza meg, idén 396 ezer forintba kerül egy környező tanyavilágba. A rászorulóknak áthogy üzlethelyiség, intézmény, parkolóhely. A kötelezettség egy- meneti szállást biztosít az önkormányzat, nék, de egyszerűen lehetetlen, hogy egy hóna- ezen a télen megnő a hajlékért kopogtatók
vagy bármely más jellegű létesít- szeri, azaz, csak akkor kell újra fi- ám sokan egyelőre nem veszik igénybe a pig, az első fizetésig állandó szállás és élelem száma - tudtuk meg Rózsa Istvánné igazgamény megnyitásához az előírt zetni, ha a létesítmény funkciója segítséget. A népjóléti szolgálat, biztos, ami nélkül dolgozzak, sőt a legtöbb helyen az éjsza- tótól. A szakember elmondta: az idei ősztől
biztos, felkészült a téli krízisellátásra.
kázást is elvárják, akkor pedig napközben kel- két diplomás szociális munkás is a nehéz
számú gépjármű-várakozó helyet megváltozik.
lene pihennem. Erre pedig a szállón sajnos helyzetűekért dolgozik a szállón. Esténként
is biztosítani kell - válaszolta az
A parkolóhely-megváltási díjegyelőre huszonkét ágyat tudnak biztosítani,
előbbi fölvetésekre Mózes Ervin, a ból az önkormányzat idén közel Bár a korábbi években nem növekedett a ma- nincs lehetőségem - mondta Németh Antal.
A fiatalember egyébként még hangsúlyoz- a nappali melegedőn pedig húszadagnyi meszegedi polgármesteri hivatal
10 millió forintos bevételhez jut. kói krízisszállóra bejelentkezett otthontalajegyzője. Hozzáfűzte, hogy sok A helyi szabályozás szerint 50 nok száma, idén ősszel több új rászoruló is ta: valóban tapasztalható, hogy egyre több új leg ételt is kiosztanak. Amennyiben drasztiüzlet meg sem nyithatna, ha nem százalékos kedvezményt kaphat- fedelet kért az Ardicstanya kettes szám alatt, arc jelenik meg a szállón, amely lassan telítő- kusan megnőne a krízishelyzetbe került emválthatná meg a szükséges parko- nak azok a létesítmények, ame- így átlagosan húsz otthon nélkülit tart szá- dik. Mint rámutatott, sokakat vonz az alkal- berek száma, tábori ágyakat is felállíthatnak
lóhelyeket. - A befizetés egyfajta lyek közelében, 300 méteres tá- mon az egyesített népjóléti intézmény, ám mi mezőgazdasági munkalehetőség a kör- a nappali szobában.
átalánynak tekinthető, amelyet - volságon belül, tömegközlekedé- ennél minden bizonnyal jóval több a hajlék nyékre. Egy nevét el nem áruló, korábban
Az utóbbi hónapokban nem volt probléma
nélkül élők száma a hagymavárosban és leg- egyébként börtönviselt otthontalan elmond- az ardicstanyai szállón, ahol immár színes
az egész város működését tekint- si útvonal fut.
ve - közösségi célokra használ föl
Fönntartott parkolóhely még inkább a környező tanyavilágban, hiszen so- ta: ő a Dunántúlról, Sopron környékéről jött tévét és videót is nézhetnek az itt élők. Szomaz önkormányzat - mondta a akad a Belvárosban (például a bí- kan fedélért és élelemért cserébe vállalnak Makóra, mert úgy hallotta, hogy vannak ta- bat óta a téli krízisellátásra is áttértek, ezt senyák, ahol megszállhat, sőt még némi fize- gíti, hogy a szociális tárcától mintegy 610
jegyző. - Ezért nem állítható, róság és a városháza előtt), de mezőgazdasági munkákat.
hogy ellentételezés nélkül fizet- újabbakért hiába folyamodna bár- Szerencsére akad alkalmanként munka- tést is kaphat az állatok ellátásáért, nehezebb ezer forintot nyertek, amely százhúsz napra
nek a várakozóhelyekért - hang- ki: a terv szerint megszüntetik a lehetőség, bár a gazdák sokszor kihasználják mezőgazdasági munkákért cserébe. Hozzá- elegendő. A szolgálat a rászorulóknak szánt
súlyozta Mózes Ervin.
közterület-használat előjogait.
a magunkfajtát - panaszolta Németh Antal, tette: az ország több vidékén is megjárta már adományokat is szívesen fogadja.
aki már évek óta él otthon nélkül Makón, s a tanyatulajdonosokkal, akik sokszor nem fiILLYÉS SZABOLCS
NYILAS PÉTER
Létesítményfajtánként
hatá-

A parkolómegváltás
nem olcsó mulatság

A hajléktalanok célpontja Makó
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Lehár operettje a szegedi nagyszínházban is siker
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Tulajdonosváltás után fejlesztések a makói középiskolában

Renoválták A víg özvegyet Százmilliós beruházást
tervez a Juhász Gyula
Kívül-belül megújulhat az idén
egyházi tulajdonba került makói Juhász Gyula szakközépiskola. Az új fenntartó szervezésében a város legrosszabb állapotban lévő középfokú tanintézménye hamarosan új épületszárnnyal és már idén egy
teljesen megújult számítógépes
kabinettel bővülhet.
Már szeptember óta tervezi a
makói Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium új tulajdonosa és fenntartója, hogy felújítja, sőt bővíti az intézményt. A református egyház tulajdonába került épületben működik egyébként a város legrosszabb műszaki állapotban lévő középiskolája,
hiszen korábban az önkormányzati keretből régóta nem jutott az
omladozó vakolat kijavítására
sem.
A makói belvárosi református
egyházközség vezetője, Kondrát
Zoltán lelkész elmondta: az évnyitó körül már megfogalmazódott benne, a gondolat, hogy új
épületszárnnyal és számítógépes
kabinettel is bővítsék a tanintézményt.
- Sokan tartottak tőle, hogy
negatív változásokkal jár majd,
hogy egyházi tulajdonba kerül az
Janik László (Zeta Mirko) és Vajda Júlia (Valencienne).
Fotó: Miskolczi Róbert iskola, éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja, hogy terveink
Lehár Ferenc népszerű darabját, A víg özvegyet a kel, hogy ez igazából fel sem tűnik. A fiatal Kóbor
nyáron a Dóni téren mutatták be. A produkciót Tamás ígéretes tenorista, édesen, muzikálisan énemost adaptálták az operett természetesebb kö- kelte Rosillon szólamát. Jó ötlet volt, hogy a nép- Elégedettségi vizsgálat a
szerű slágerrel, a Vágyom egy nő utánnal becsemzegébe, a nagyszínház színpadára.
pészték a harmadik felvonás Maxim-jelenetébe is.
Angyal Mária látványos, teljesen hagyományos ope- Vastaps volt a jutalma. Vajda Júlia igazi Jolly Joker a
rettprodukciót rendezett a nyáron, amelyben az örök- társulatban, bármilyen szerepet bíznak is rá, minzöld melódiák játszottak főszerepet. Ehhez a koncep- dig kihozza magából a maximumot; a tűzrőlpat- A vásárhelyi kórház dolgozóicióhoz ragaszkodtak a tuningolt, renovált nagyszín- tant, kikapós Valencienne-t is főszereplóvé tette. A nak csupán ötöde helyezkedne
házi verzióban is. Összesűrítették Csík György üveg- legjobb poénokat Nyegus szerepében Rácz Tibor el újra az egészségügyben, ha
szerű oszlopsorokból, széles lépcsőből felépített prak- sütötte el, akinek kisujjában van a műfaj minden most kellene pályát választania.
tikus díszletét, amely valahogy mutatósabbnak, nagy- apró mesterfogása; paródiába hajló játékával sokszabásúbbnak, elegánsabbnak hat a kőszínházban, szor megnevettette a közönséget. Ferenc Józsefét A 779 dolgozóból 281 töltötte ki
mint a szabadtéri végtelen színpadán. Felfrissítették idéző, karikaturisztikus arcszőrzettel Janik László és adta le a vásárhelyi Erzsébet
kissé a jelmezeket is, legalábbis a címszereplő extrava- keltette életre Zeta Mirkót. A kisebb szerepekben Kórház-Rendelőintézet által kiKiszely Zoltán, Kovács H. István, Fekete Gizi, Do- adott elégedettségi vizsgálat kérgánsabb, izgalmasabb ruhákat kapott.
A vasárnap délutáni előadáson Glavari Hannát bos Kati, Borovics Tamás, Posta Lajos és Csomor dőívét. A kórház és a rendelőintéDér Krisztina alakította, aki királynői jelenség a Ágnes álltak helyt. A Maxim-képben az Apacsle- zet, valamint a kakasszéki gyógyszínpadon.- Bár talán túlzottan is visszafogottan gény dallal Csengeri Ottília idézte fel a mulatók vi- intézet munkatársaihoz eljuttatott kérdéscsokorra a legtöbben játszik, a kényes szólamot roppant muzikálisan, fi- lágát.
noman énekelte, szép sikert aratott a Vilja-dallal is.
Kardos Gábor dirigálta a színház zenekarát, 57 százalék - ez utóbbi, rehabiliDanilovity Danilo szerepében nem hőstenor, ha- amely stílusosan, élvezettel szólaltatta meg Lehár tációs részlegben válaszoltak.
nem Andrejcsik István volt a partnere, ami csak el- könnyed, fülbemászó muzsikáját. A publikum lát- A közlékenységi kedv tükrözi,
ső hallásra tűnik furcsa megoldásnak, ám az opera- hatóan élvezte az előadást, többször is a függöny hogy a dolgozók nem bíztak a
együttes baritonistája olyan elegánsan, természe- elé tapsolta a szereplőgárdát.
névtelenségben, attól féltek, válates intelligenciával játszik és olyan stílusosan éneH.ZS. szaik következményekkel járnak

között jelentős fejlesztések szerepelnek, amelyek természetesen az oktatás minőségét hivatottak javítani, s ezáltal célunk
az iskola presztízsének emelése
is. A konkrét beruházások közül
elsőként egy informatikai fejlesztésre kerül sor, ennek keretében valószínűleg már ez év végéig egy húsz számítógépből álló
kabinetben tanulhatják diákjaink az informatikát - mondta
Kondrát Zoltán.
Megtudtuk: az iskola komputerei már rendkívül elavultnak
minősülnek, így nagy előrelépést
jelent az informatika-oktatásban
az új beruházás, amelynek keretében, csaknem tízmillió forint
értékben a legmodernebb számítógépek segítik majd a pedagógiai munkát. A számítógépek között természetesen hálózatot létesítenek és mindegyikük alkalmas lesz a világháló használatára
is.
Horváth Évától, az iskola
igazgatójától megtudtuk, hogy
a fejlesztések következő ütemeként új épületszárnnyal bővülne a tanintézmény. A fejlesztésről még mindössze tanulmányterv készült, ennek
megfelelően az új szárny az
udvarban létesülne és öt, esetleg hat új tantermet is kialakíthatnának az épület-kiegé-

szítésben. Ez kiegészülne egy
emelet-ráépítéssel és aulát is
kialakítanának az épületben.
A bővítéssel együtt sor kerülne
a homlokzat rekonstrukciójára
is. A tervezett beruházás így
százmilliós nagyságrendű fejlesztést jelentene, ám erre
még nincs forrása az iskolának.
Az anyagiakat pályázati úton
és egyházi segítséggel együtt teremtenék elő. Kondrát Zoltán kiemelte: az elképzelések megvalósításához támogatást ígért Salgó
László országos rendőrfőkapitány és Búzás Péter, Makó polgármestere is, akiknek ezúton is
köszöni a segítséget. A beruházás kezdetével kapcsolatos konkrét elképzelésekről az iskola vezetői a források egy részének biztosítását követően adnak tájékoztatást.
A fejlesztési lehetőségekről és
az iskola jelenlegi munkájáról
egyébként november 19-én, 15
órától tájékozódhatnak az iskola
iránt érdeklődő diákok, szülők.
A nyitott kapuk rendezvénysorozat keretében az iskolában folyó
egészségügyi és rendvédelmi oktatással kapcsolatos bemutatók
mellett az iskola tanárai részletes információt adnak az érdeklődőknek.
ILLYÉS SZABOLCS

vásárhelyi kórházban

Sokan csalódtak hivatásukban
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PHOENIX

A hamburgi Phoenix Konszern
a világ több telephelyén gyártja

- véli dr. Hamvas Ödön. A kórház
főigazgatója szerint mindez jelzi,
hogy a munkatársak nem hiszik
el: észrevételeik változást eredményezhetnek munkahelyükön.
Az első alkalommal elvégzett
elégedettségi vizsgálatot, melyet a
minőségbiztosítási rendszer is
kötelezővé tesz, a jövőben évente
szeretnék megismételni - tudtuk
meg Bodrogi Sándornétól, az intézmény minőségbiztosítási igazgatójától. Reméli azonban, hogy a
későbbiekben a munkatársaknak
nagyobb lesz a bizalmuk.
A közvélemény-kutatás szerint
a válaszolók 62 százaléka szeret
a vásárhelyi kórházban dolgozni,
míg 17 százalék vélte úgy: bár

kedveli a munkáját, ha tehetné,
a munkahelyi környezet és a kollegiális viszony miatt megválna
az intézménytől. Persze a legtöbben - 79 százalék - az alacsony
havi járandóságra panaszkodtak,
a keresetük egyáltalán nem nyújt
megfelelő anyagi biztonságot.
De az is kiderült, hogy sokan
nem csak ez utóbbival elégedetlenek, hanem az erkölcsi elismeréssel is. Bizony magában a szakmában is csalódtak jó néhányan, s
csak mintegy 19 százalék állította
biztosan, hogy újból az egészségügyi pályát választaná hivatásának, bár 34 százalék a „valószínűleg igen" mellett voksolt.
S.T.A.

Érdekli egy jő MEGOLDÁS?

a legmodernebb technológiával készült gumitermékeket.
A makói leányvállalata - hűtő-, fűtőtömlők gyártásával
az európai autóipar beszállítója - ,
a G u m i m ű v e k P h o e n i x Hungária Kft. számára,

minőségbiztosítási területre

MUNKATÁRSAT
keresünk.
Követelmények
- Felsőfokú németnyelv-tudás

kri

me,y

Szeged

ly^K

Cí^SSS? 08 -

- Középfokú iskolai végzettség
- Kiváló kommunikációs képesség, csapatorientáltság
- Gyors problémamegoldó képesség, terhelhetőség
- Precizitás, megbízhatóság

^obleZ enndpok

- PC-ismeretek
Alkalmazásnál
előnyt
- SAP ismerete

jelent:

- Minőségügyi területen szerzett gyakorlat
Feladatok:
- Vevőkkel, hamburgi kollégákkal való kapcsolattartás,
reklamációk ügyintézése
- Minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentációk
naprakész, folyamatos nyilvántartása
- Adminisztrációs munkák végzése
Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot, pályázatot (magyar és
német nyelven) a bizonyítványok fénymásolatával a következő
címre várjuk 2003. november 30-ig.
Gumimüvek PHOENIX Hungária Kft.
6900 Makó, Pf. 82. Tel.: 62/511-764
E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com
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A helyszíneken áruló jeleket keresnek

A bűnügyi technika
segít a nyomozóknak

M E G Y E I
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Maszer-fricska a városnak a Radnóti tornacsarnokért

Ma kezdődik a felújítás

A különböző bűncselekmények tetteseit ujjlenyomat, vér- és a
cipőnyom mellett akár egy eldobott papír zsebkendő, sőt egy odébb
tolt banán is lebuktathatja. Sok múlik a bűnügyi technikusokon,
akik a nyomozás kulcsszereplőinek számítanak.
- A külső szemlélő csak annyit lát a munkánkból, hogy beszélünk a
helyszínt biztosító egyenruhás rendőrrel, majd csendben végezzük a
dolgunkat és elmegyünk - kezdte a beszélgetést Tímár Ferenc rendőr
őrnagy, a Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi technikai osztályának
vezetője.
A helyszíni szemle során a szakemberek minden lehetséges nyomot rögzítenek, hiszen nem lehet tudni, a nyomozás során mi lehet
fontos bizonyíték. így például egy bolti rablás helyszínén a bejárat közelében talált cigarettacsikket és papír zsebkendőt is megvizsgálják. Egy zsebkendőben lévő váladék, esetleg vér segítségével később, a
DNS-vizsgálat után azonosítható az elkövető - magyarázta az osztályvezető.

Fontos a szemle
Ha bűncselekmény történik, az ügyeletes járőrt küld a helyszínre,
aki felveszi az adatok és biztosítja a területet. Ezután érkezik meg a
nyomozó és a technikus. - A szemle során megpróbáljuk rekonstruálni a történteket. Merről jött, merre ment az elkövető, mit fogott meg,
milyen nyomokat hagyott hátra. Minden esetben levesszük a vétlen
személyek ujjlenyomatát is. A nyomozó ekkor összehasonlítja az elkövető nyomait a nyilvántartásban lévő, hasonló bűncselekményt elkövetett személyekével. Ha szerencsénk van, megvan a tettes mondta Tímár őrnagy.
Előfordult, hogy egy betöréses lopásnál banán buktatta le a bűnözőt, aki pakolás közben megfogta a gyümölcsöt. - A sértett szólt, hogy
nem ott van a banán, ahol hagyta. Levettük az ujjlenyomatot és nem
sokkal később meg is lett a betörő. Ritka az ilyen, mivel a gyümölcs
felülete nedves, ezért nagyon nehéz levenni róla a nyomokat - tette
hozzá az osztályvezető.
Kívül-belül megújul a szegedi kamaraszínház.

Kell a szerencse is
Persze nem mindig ennyire szerencsések a bűnügyi technikusok.
Az őrnagy elmesélt egy másik történetet, amikor meglepő módon egy
őrzött terület biztonsági őrének kutyáját lopták el. A technikusok itt
sajnos nem találtak semmilyen használható nyomot.
A városi kapitányság technikusainak megyei kollégái a tízmillió forintos értékhatár feletti, valamint az életveszélyt okozó testi sértés,
vagy annál súlyosabb bűncselekményeknél vonulnak ki a helyszínre.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság negyedik emeletén Kiss
György rendőr őrnagy, bűnügyi technikus kalauzolt végig. Az egyik
szobában két próbababa, egy „férfi" és egy „nő" állt. Az utóbbi „segítségével" mutatta meg a balástyai rémként elhíresült, sorozatgyilkossággal vádolt férfi, Szabó Zoltán, hogyan fektette a vasúti sínekre
egyik áldozatát.

Útkijelölés a gyilkosságoknál
A megyei bűnügyesek, érthető módon nagyobb apparátussal dolgoznak, mint városi kollégáik. Akár egyszerre 20-25 nyomozó is
dolgozhat egy ügyön. - A gyilkosság helyszínén a technikus jelöli
ki az utat, ahol egyáltalán mozogni lehet. Az úgynevezett statikus
részben az egész helyszínt értékeljük, többek között azt vizsgáljuk,
hogyan érkezett az elkövető, mit csinált hogyan távozott. Előfordul, hogy azt is kell tisztáznunk, van-e elkövető. Megtörtént
ugyanis, hogy egy lakás minden helyisége tiszta vér volt. Hamar kiderült, hogy a szerencsétlen áldozat leesett a lóról, beverte a fejét,
mindent összevérzett, majd belehalt a sérüléseibe - mesélte Kiss
őrnagy. Előfordult az is, hogy egy szegedi emberölés helyszínén három napig dolgoztak a nyomokon a technikusok, mire egyértelmű
következtetésre jutottak.
Gyilkosságnál a holttest a kiindulópont. A vizsgálatot az igazságügyi orvos szakértő a technikus segítségével végzi. - Először a sérülést, majd az azt okozó eszközt keresünk. Egy késszúrás ugyanis más
sebet hagy, mint egy olló. A helyszíni halottszemle után következik a
nyomkutatás, amit magyarázó hanggal videóra rögzítünk - magyarázta a szakember, Kiss György.
A. T. J.

Ma elkezdi a szegedi kamaraszínház felújításának és a hozzá
kapcsolódó huszonnyolc lakásos társasház építésének munkálatait a Délépítő Rt. A beruházás több mint egymilliárd
forintba kerül.
A szegedi kamaraszínház bővítéses rekonstrukciójára és a hozzá
kapcsolódó 28 lakásos, Arany János utcai társasház építésére kétfordulós, előminősítéses nyílt
közbeszerzési pályázatot írt ki
májusban az önkormányzat. Az
eljárás első szakaszában a generálkivitelezői munkára jelentkező
cégek alkalmasságát vizsgálták. A
június végi határidőig tizenegy
építőipari vállalat jelezte, hogy
szeretne részt venni a tenderen. A
bírálóbizottság júliusban kizárta a
további versengésből a Magyar
Épületszerelő (Maszer) Rt.-t, a

Fotó: Gyenes Kálmán

Közép-európai Építő és Szerelő
(KESZ) Kft.-t, valamint a Ferroép
Rt. és a Dombi és Társai Kft. által
létrehozott konzorciumot.
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester lapunknak kifejtette, hogy a Maszert azért zárták
ki, mert nem rendelkezett a részvételi felhívásban előírt 300
millió forint értékhatár feletti
új lakásépítési referenciával, a
KÉSZ-nél összeférhetetlenséget
állapítottak meg, a FerroépDombi konzorcium pedig nem
felelt meg az előírt alkalmassági
követelményeknek. A Közbeszerzési Tanács értesítőjéből kiderül, hogy az „új lakások építését" másképpen definiálta az
ajánlatkérő önkormányzat és
másképpen a Maszer Rt. Utóbbi
előadta, hogy a fővárosban egy
rehabilitációs tömbfelújítás keretében nem csupán az elavult

KÉTSZER EGYMILLIÓS BÍRSÁG
A Közbeszerzési Döntőbizottság (KbD) a Maszer-ügy kapcsán egymillió forintos bírságot rótt ki az önkormányzatra. A város nem
nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Bírósághoz. Szentgyörgyi Pál mindezt azzal magyarázta, hogy nem akarták húzni-halasztani a beruházás elkezdését. Mivel a városnak élő szerződései vannak, jobban megérte befizetnie a bírságot. Csúszás esetén ugyanis a bírság többszörösét kellene késedelmi díjként kifizetnie a kamaraszínház felújításában résztvevő cégeknek. Korábban a színpadgépészeti munkával kapcsolatos eljárásnál is megbüntette a KbD egymillió forintra a várost. Bár bukott az önkormányzat egymilliót, mégis nyertesen kerül ki az ügyből, ugyanis a
győztes cég 15 millió forinttal olcsóbban vállalta el a munkát.

részeket bontották le, de újabbakat is hozzáépítettek, valamint
komfort nélküli épületeket komfortosítottak, s így a rehabilitáció
egyben átépítést is jelentett. A
KESZ-nél kiderült, hogy az építőipari vállalat egyik ügyvezető
igazgatója, Tivadari József - aki
azóta már közös megegyezéssel
távozott a KÉSZ-től - és a közbeszerzési pályázatot lebonyolító
Foyer Kft. tulajdonosának, Homolya Lászlónak a lánya házasságban élnek, így a cég esetében
összeférhetetlenség áll fenn.
A Maszer és a KÉSZ kérte a
Közbeszerzési Döntőbizottságot
(KbD), hogy semmisítse meg az
ajánlatkérő határozatát. A KbD a
Maszer Rt. esetében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt,
egyben megsemmisítette a korábbi határozatot. A KÉSZ jogorvoslati kérelmét elutasította. Bár
a Maszer megtehette volna, nem
váltotta ki a tenderdokumentációt és nem adott árajánlatot.
Elemzők szerint mindez egyfajta
fricska volt az önkormányzatnak
a Radnóti tornacsarnokért. Ismeretes, hogy ott még huzakodnak az érintettek a kötbéren.
(Lásd még keretes írásunkat.)
A kamaraszínház felújítására
és a társasház-építésre végül
nyolc cég adott be ajánlatot. A bírálóbizottság a napokban hirdetett eredményt. Szentgyörgyi elmondta: összességében és árban
is a Délépítő Rt. tette a legjobb

ajánlatot. A szegedi cég 100 millió forinttal olcsóbban vállalta el
a munkát, mint a második helyezett Baucont Rt. Míg a Délépítő 830, addig a budapesti székhelyű cég 930 millió forintos építési költséggel számolt. Az önkormányzat már megkötötte a szerződést a kivitelezővel. A munkaterületet ma adja át a cégnek. A
beruházás befejezési határideje:
2005. január 15.
Mészáros András, a Délépítő
Rt. főmérnöke érdeklődésünkre
elmondta, hogy a munkát az építési terület kijelölésével, valamint a színházban bontással
kezdik, de készülnek már az alapozásra is. A főmérnök szerint
ahhoz, hogy 14 hónap alatt végezni tudjanak a beruházással,
feszített tempóban kell dolgozniuk.
A kamaraszínház színpadgépészeti, valamint szcenikai világítás
és elektroakusztikai rendszerének megépítésére kiírt nyilt közbeszerzési pályázatáról már év
elején döntött az önkormányzat.
Míg a színpadgépészeti rendszert
127 millió forintért a Bosch Rexroth Kft., addig a világítási és
akusztikai rendszert öt cég, a bud a p e s t i Lisys Rt., a Rent-A-Spot

Kft., a Rexfilm Kft., a Stúdiótech
Hungary Kft. és a szegedi Votec
Kft. építheti meg. Utóbbi beruházás 126 millió forintba kerül. Az
említett cégekkel már megkötötte
a szerződést az önkormányzat.

sz. c. sz.

Fapalotában lakott Attila, a vezér
Attila Csongrádon szent dolog. Tari László
sokszor elmondta, hogy a hunok vezére,
Attila, akitől retteget az akkori Európa, a
mai város közelében, a Nagyrét várháti
részén lakott egy nagy, fából készült „palotában".

Fontos a helyszínelők munkája.

Attila palotájáról dolgozatot is írt Tari László,
az amatőr csongrádi régész, aki fogorvoslásból élt. A tanulmányt a Csongrádi Mozaikok
1979-es számában publikálta. Ennek nyomán Gát László történelemtanár, nyugalmazott iskolaigazgató Csongrádi olvasókönyvében (a Mozaikok 1982-es számában) egy
külön fejezetet szentelt a hunoknak. Ilyen
előzmények után nem csoda, hogy zsúfolásig
megtelt a csongrádi múzeum, amikor nemrégiben Attila és Csongrád kapcsolatáról tartott előadást Vörös Gabriella régész.
- Aki az Alföldön dolgozik, s régész, ráadásul múzeumigazgató, az találkozik Attilával
- mesélte Vörös Gabriella. - Nemcsak a
szakirodalomban, hanem időnként másként
is. Amikor még szentesi múzeumigazgató
voltam, tizenhat éven át ott éltem Csongrád
Fotó: Miskolczi Róbert szomszédságában, s egyszer bejött hozzám

egy atyafi, akiről lerítt, hogy tanyai ember, s
elmondta titokzatosan: megtalálta Attila sírját! Honnan tudja? - kérdeztem tőle. Erre
elővett egy ingát, egy alumínium láncot, a végén egy fafogóval. Ezzel! - mutatta. Már tudja is, hol van, és tőlem mindössze hozzájárulást kér. Egy kikötéssel megadtam neki: ha a
hármas koporsóhoz ét; s megkoccan az ásó,
először engem értesítsem. Azóta se jött... De
azért is találkoznom kellett Attilával - folytatta saját történetét Vörös Gabriella - , mert
pályám kezdete óta az Alföld római korával
foglalkozom. Ez mintegy félezer évet fog át.
Ám szükséges az előzményekkel is megismerkedni, a késő vaskori népekkel, a keltákkal és a hun-korral is, az ötödik és hatodik
századdal.
Csongrád régészeti szempontból Vörös
Gabriellához tartozott, mikor szentesi múzeumigazgató volt, ezért nem egyszer ásott a
város határában, például a Kettős-halomnál,
ahol egy hunkori szarmata település nyomait
kutatta. Kötődését a városhoz elmélyítette,
hogy monográfiát terveztek kiadni, s ennek
régészeti részének egy fontos fejezetét megírta, benne a hun-kort is.

Hol volt Attila szálláshelye? Ezzel a kérdéssel Vörös Gabriella is szembenézett. Ki ide teszi, ki oda. Priskos bizánci történetíró, aki
448-ban követségben járt Attilánál, egyebek
közt ezt írta: „leghíresebb szállása fából és gyalult deszkából volt összeillesztve és fakerítéssel körülvéve..." A tudomány mai állása szerint - folytatta a választ Vörös Gabriella - Tari
László - akit jeles régészek fogadtak el munkatársuknak. Például: Párducz Mihály, a hazai
szarmata- és hun-kor legkiválóbb kutatója -, a
csongrádi amatőr régész nem sokat tévedett.
Bóna István, aki a korszak legkiválóbb hazai
kutatója, erről a témáról vastag könyvet írt, és
kiderítette: Attila hazai szálláshelye itt volt.
Amikor a Kárpát-medencébe beköltöztek a
hunok, 445-től innen indította hadjáratait Attila Itáhába és Nyugat-Európába. A főhadiszállás - a tudomány mai állása szerint - a Körösöktől délre, a Tiszától keletre volt, vagyis:
Csongrád és Szentes térségében. De a táborhely behatárolható nyomaira még nem bukkantak rá a régészek, s hogy valaha is tudjuk-e
pontosan lokalizálni - tárta szét kezét a megyei múzeumigazgató - ez nagy kérdés.
BÁLINT GYULA GYÖRGY

SIKER, ERTEK ES GAZDASAG MINDEN KEDDEN
NAPI MELLÉKLETEK *

A PÉNZ BESZÉL

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
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Tőkeáramlás: ami jött, most megy
Hazánk az elmúlt évtizedben,
s különösen annak utolsó

DEBRECEN (MTI)

E l F 0 N T 0 S A B B BERUHÁZÁSI ÉS KIVONULÁSI DÖNTÉSEK 2 0 0 3 - B A N
(Budapest kivételével)

harmadában erőteljes tőkevonzó képességgel büszkélkedhetett. Mára az itt időző
befektetések lassan kifelé

Beruházás:
Kivonulás:

3600 munkahely.
5500 munkahely.

822 millió euró
3.2 millió euró

taWáK

Megyénket csak azért nem
érinti súlyosan e folyamat,
mert ahová kevés jött, onnan
kevés megy el.

A magyarországi működőtőke-beáramlás három szakaszra bontható: az 1988 és 1992
közötti időszak a lesben állás
periódusa volt, majd 1992-től,
a privatizáció beindulásával
virágzó korszak következett.
Az elmúlt 12 évben az állami
vagyon 82 százaléka került
magánkézbe, a vásárlások java
része külföldi pénzből valósult
meg, s a privatizációt kétszer
annyi zöldmezős beruházás
követte. Ezen adatokkal a kelet-európai térségben máig
vezetünk.
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A tőkeáramlás csúcspontja
1995-96-ban volt, a rákövetkező években, 2001-ig folyamatosan csökkent az érkező
pénz mennyisége. Ezzel párhuzamosan 1998-tól a hazánkba invesztált tőke lassan kezdett kiszivárogni, s ez
azóta is tart. 1990-ben 420
millió dollárnyi külföldi tőke
érkezett hozzánk, 1995-re ez
a tízszeresére emelkedett,
majd folyamatosan csökkent. Az elmúlt hét év tőkebefektetési csúcséve 2001
volt, 2,5 milliárd dolláros
külföldi invesztícióval, ám ez
az adat is jóval alatta marad
a kívánatosnak. A tőkekiáramlás 1998-as kezdete óta
évente átlagosan 420 millió
dollárnyi pénz hagyja el az
országot. A régiókat persze
nem egyformán érinti a tőke
kivonulása: Nyugat-Magyarország megszenvedi, ám a
három déli régió, ahová a

\

Wirkte Toza. Behermságer

TATABANYA

szivárognak az országból.

ttcotmt, amentar
etektremke
Jk

Beruharas

Forrás: OHM. ITOH. MNB

külföldi befektetések mindössze 12 százaléka érkezett,
kevésbé érzi a kivonuló pénzek okozta gazdasági gyengülést.

Elszalasztott
lehetőségek
Klonkai László, a Központi
Statisztikai Hivatal Csongrád
megyei igazgatóságának első
embere lapunknak elmondta:
hozzánk is érkezett külföldi
tőke, de kevesebb, és más céllal, mint az ország központi,
vagy nyugati területeire. A megyében elsősorban a közszolgáltatás - víz, villany, gáz és a
telekommunikáció - ágazatába jött pénz, s a multinacionális kereskedelmi cégek
vidéki terjeszkedésének első
állomásai között szerepelt

KAMARAI HÍREK
•tes*
Vendegünk Hargitai Gábor kormány-főtanácsadó
A CSMKIk Kommunikációs és Krklámklubjának novemberi vendébe
Hargitai Gábor kormány-főtanácsadó (MF.H Miniszterelnöki Kabinetiroda), aki „A/ állami szerepvállalás lehetőségei az innováció területén: Tájékoztató a készülő törvényekről" címmel tart előadást az
é r d e k l ő d ő k n e k n o v e m b e r 20-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel a
Novotel Szegedben.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, várjuk m i n d e n é r d e k l ő d ő jelentkezéséi a 62/486-987-cs telefonszámon.

Szerezzen mesterlevelet az EU-csatlakozás előtt!
A Dél magyarországi Gazdaságfejlesztő Kin. mestervizsga-előkészítő
tanfolyamot indít a következő szakmákban: gázvezeték- és készülékszerelö, vízvezeték- és központirűtévszerelő, villanyszerelő, kozmetikus.
Továbbá várjuk a jelentkezőket a következő szakmákban is: autószerelő, autóvillamossági szerelő, asztalos, cükrász, fodrász, fogtechnikus,
hentes-mészáros, női szabó, karosszérialakatos, pék, kőműves.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a
munkaügyi központ kirendeltségeinél. Bővebb i n f o r m á c i ó kérhető a
6 2 / 4 8 6 - 9 8 7 / 182-es telefonszámon.

Szeged. Ezzel teremtődtek
ugyan munkahelyek, de az
igazi, fejlődést generáló, zöldmezős beruházások - talán a
vásárhelyi Villeroy és a szegedi
központú Sole kivételével - elmaradtak, holott ezek nélkül
aligha nőhetjük ki leszakadó
régió státusunkat.
Persze voltak lehetőségek,
melyeket illett volna meglovagolni, de ez már a múlté,
nem éltünk vele. A feldolgozóiparba nem érkezett sem jelentősnek mondható hazai,
sem nagyobb külföldi tőke. Az
egyetem elméletileg kitörési
pont lehet - véli Klonkai ám
tény, hogy Szeged humánképzésének nincs ipari háttere. Élen járunk ugyan kutatóközpontjaink eredményeivel, ám
gazdasági, ipari fejlődést ez
egyelőre nem generál. Persze
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lehetett volna a gyógyszerészképzés mellé vegyipari céget
hívni, a kőolajiparág, az élelmiszer-ágazat igényei mellé
műszaki képzést indítani, de
ez a hajó elment, szellemi ütőképességünk pedig nem elég
ahhoz, hogy számottevő fejlődést generáljon. Ahhoz ipar
kellene, tudás alapú ipar. Nálunk magasak voltak a helyi
adók, későn indultak be az
ipari parkok, így csodát remélni egy kialakult piaci rendszerben már nemigen lehet véli a statisztikus.

Az ország gyengeségei
Öt éve még Kelet-Európa
legcsábosabb országa voltunk
az idegen pénz számára, mára
azonban sikerült leküzdeni
magunkat a keleti lista közel

0 . K. K.

László Csaba pénzügyminiszter szerint a versenyképesség
legfontosabb feltétele az adószint további csökkentése. A
pénzügyi tárca vezetője egy
kamarai fórumon kilátásba
helyezte, hogy a jövő nyárra
újrakodifikálják a személyi jövedelemadóról, illetve az általános fogyasztási adóról
szóló törvényeket.
A pénzügyminiszter idegen
testnek nevezte a magyar adórendszerben az iparűzési adót.
- A 250 milliárd forintos bevételt jelentő iparűzési adót nem
lehet egyszerre megszüntetni,
de feltétlenül felül kell vizsgálni az önkormányzati adózási
rendszer egészének felülvizsgálatával együtt - tette hozzá.
Kérdésre válaszolva a fórumon
László Csaba úgy ítélte meg,
hogy a magyar gazdaság 30-35
százaléka még mindig „fekete".
Hangsúlyozta: bár olyan olajügyletek már nincsenek, mint
1995 előtt zajlottak, még mindig sok a tennivaló, amiben megítélése szerint - jelentős
tartalékai vannak a munkaügyi
ellenőrzésnek.
László Csaba kijelentette: az
idei 3 százalékos és a jövőre tervezett 3,5 százalékos gazdasági
növekedés után stabilan évi 4
százalék fölötti növekedésre
van lehetőség. Ha az inflációt 3
százalék alatt tartják, Magyarország 2008-ra képes lesz az eurózónához csatlakozni.

Agrártérkép
ADONY (MTI)

Jövőre minden regisztrált gazda részletes blokktérképet kap
az általa művelt földterületről,
amelyen fel kell tüntetnie,
hogy annak mely részén mit
termel, amire az uniós támogatás elnyerése érdekében
lesz szükség - mondta az agrárminiszter. Németh Imre kifejtette: 300 ezer részletes
blokktérkép készült el, a földterületek azonosítására alkalmas rendszert egyéves munkával sikerült elkészíteni.
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- saját kérelmére 2003. október 1-jei hatállyal,
míg

MUNKANÉLKÜLIEK FIGYELMÉBE!

dr. Márta Szilvia ügyvédet

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- saját kérelmére 2003. november 30-i hatállyal

EURÓPAI ÜZLETI ASSZISZTENS
(OK| 52343501)
államilag elismert középfokú szakképesítésben

12 hónapos csoportos képzést indít
2003 decemberében a Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ 100%-os támogatásával.
A képzés része közel 300 órás angol nyelvi m o d u l ,
valamint számítástechnikai képzés, melyet SZÁMÍTÓGÉP-KEZEI.Ó,
-HASZNÁLÓ (OK) 33464101) bizonyítvány megszerzése követ.
(Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0077,
OKÉV nyilvántartási szám: 064)071-02)
Jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség
A héj/lésről felvilágosítás kérhető a CSMKIK Oktatási
(Tel.: 62/486-987/172,

utolsó előtti helyére. Ez java
részt a világgazdasági hatásoknak köszönhető, ám tény,
hogy a hazai bérkiáramlás növekedése, a forinterősödés
rontott a helyzeten. A Magyar
Kereskedelemfejlesztési Társaság (ITD Hungary) szerint
az ország gyengeségei között
szerepel, hogy a magyar exportban még mindig a kívánatosnál nagyobb az alacsony
hozzáadott értéket teremtő
bérmunka és a beruházási javak aránya, hiányos a környezetvédelmi
infrastruktúra,
magas az ipari energiafelhasználás, s nem eléggé fejlett a
kockázati tőke rendszere, valamint az elmúlt évtizedben
jelentősen romlott a szakképzés és a vállalatok közötti kapcsolat.

A Szegedi Ügyvédi
Kamara
dr. Kónya József ügyvédet

l

Felülvizsgálják
az adózási
rendszert

igazgatóságán

06/20-956-6655).

Jelentkezés: a munkaügyi központ illetékes kirendeltségén
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MINDEN

törölte az ügyvédi
névjegyzékből.

NŐI KABÁT
ÉS KOSZTÜM
VÁSÁRLÁSA
ESETÉN

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható

MEGAJÁNDÉKOZZUK!

ZÖLD
£

S z e g e d ,
T i s z a

számon
tehetik meg.

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

ÉRTÉKTŐL FÜGGŐEN

NŐI
PULÓVER,
NŐI SÁL
J e h e t a z ajándék!.

.

A PÉNZ BESZÉL

Kedd, 2 0 0 3 . november 18.

Tizenharmadik havi bér
BUDAPEST (MTI)

Az idén először fizetnek 13.
havi bért a postásoknak, amit
a több mint 37 ezer postás november 21-én kap meg. Ezzel
átlagosan 15 - egyes munkakörökben 18-20 - százalékos
reálkereset-növekedés valósult meg a postánál. Az év elején a társaság vezetése és az
érdekképviseletek
megállapodtak a 13. havi alapbér kifizetéséről. Ennek feltétele a
Magyar Posta Rt. üzleti tervének első kilenc havi időarányos teljesítése volt. A posta

A VIDEOTON TÁMOGATNÁ A MŰSZAKI OKTATAST A SZEGEDI EGYETEMEN

bevételei elmaradtak az üzleti
tervben előirányzottól, ezért a
társaság vezetése augusztusban takarékossági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy novemberben kifizethető legyen a 13. havi bér.
A posta jövőre a lehetőségeihez képest folytatja a bérfelzárkóztatási programot - áll
az intézmény közleményében. A jövő évi keresetfejlesztés mértékéről a 2004-es üzleti
terv ismeretében tárgyalnak
majd a posta vezetői a szakszervezetekkel.

Adó-vevő

telefon

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Nokia bemutatta a világ első push-to-talk (adó-vevő) készülékét, a sportos ihletésű Nokia 5140 telefont. A készülék a
felhasználókat egy gombnyomásra azonnal összekapcsolja,
emellett olyan egyedülálló szolgáltatások sorát kínálja az aktív
életstílust kedvelők számára, mint a digitális iránytű, a fitneszedző-alkalmazás és a beépített VGA fényképezőgép. A
GSM /GPRS/ EDGE-képes
Nokia
5140
telefon
GSM
900/1800/1900 MHz változata elsősorban az európai és az ázsiai
piacon, míg GSM 850/1900/1800 MHz kivitelben főként az
amerikai kontinensen lesz kapható.
Az adó-vevő funkciót a Nokia GSM készülékek között elsőként
biztosító Nokia 5140 telefon megjelenése a push-to-talk szolgáltatás elterjedésének első lépését jelzi. A Nokia 2004 folyamán
legalább fél tucat adó-vevő funkcióval ellátott telefont szeretne
bemutatni, ezt követően pedig a funkció a Nokia szinte minden
GSM-termékében megtalálható lesz.

a hó
KÉRDÉSE
VOLT:

ÖN SZÁMÍT A KARÁCSONYI AKCIÓKRA, HA
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKET
VÁSÁROL?

NEM
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T KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT:

ÖN FIGYELEMMEL KÍSÉRI A MOBILTELEFONOK TECHNIKAI
FEJLŐDÉSÉT?
" 'ÁoSk

Válaszát SMS-ben küldje el a

^ w M /

^^20/977-3333-asszámra!
CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY 1VA6Y EGY N BETÖ.
A kérdésekre o választ a

I/>ly yL*éllk<^-'f 7.1 segítségével adjuk meg!
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Elveszett a versenyképesség
Hosszú távú megállapodást írt
alá a múlt héten a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) és a
székesfehérvári központú Videoton Holding Rt. Az egyezmény egy egyetemi tudományos szabadalom megvásárlásáról szólt. Ezen túl újabb fejlesztési lehetőségekről és a
Videoton által nyújtott támogatásról is tárgyaltak. Sinkó
Ottó vezérigazgatót természetesen nem csupán ezekről
kérdeztük.
- Milyen évet zár 2003-ban a
Videoton?
- A tervezettnek megfelelőt,
azt ugyanis tudni kell, óriási
átformálódás zajlik nálunk, s
ennek egyik fontos része, hogy
teljesen eltűnt a bérmunka,
hangsúlyossá vált a nagyobb
hozzáadott érték. Ez óhatatlanul jelentős létszámcsökkenéssel, s arányaiban ennél
sokkal mérsékeltebb, de tervezett 5-10 százalék közötti
árbevétel-csökkenéssel
jár
együtt, stabil eredmény mellett. A jövő és persze már a
jelen is a több mérnöki munka, saját technológia, több saját anyagbeszerzés. A bérmunkáról annyit, hogy a költségszint nálunk is nagyon fontos, kábelszerelésben például
nem vagyunk versenyképesek, de igaz ez az országra is.
1999-től kezdve folyamatosan
veszít versenyképességéből a
magyar gazdaság. Akkor még
meggondolták az áttelepülők,
hogy újabb élőmunka-intenzív feladatokat hozzanak-e
Magyarországra, ma már sajnos fel sem merül bennük, sőt
a meglévőket is elviszik.
- Ez mennyire érintette a
Videotont?
- Nem csupán minket, ez az
egész hazai ipart érzékenyen
érintette. Világszinten csökkent a konjunktúra, ráadásul a
minimálbér emelése, annak

Sinkó Ottó: A hosszú távú stabilitás nem tartható fenn olyan
EU-ban, amelyben a frissen csatlakozott országoknak nincs
jelentős ipari termelésük.
FOTÓ: KARNOK CSABA
ütemezése olyan volt, hogy
azzal nem értek egyet. A forint
erősítése is jelentősen csökkentette versenyképességünket, s ennek elhibázottságát
azóta már igazolta a gazdaság.
Ez utóbbitól, illetve a rávetített
tendenciától sok befektető
megijedt, s már eleve továbbment. Szerencsére a Videoton
elég nagy volt ahhoz, hogy
mindezt túlélje. Már 1993 óta
törekszünk a nagyobb hozzáadott értékre, de tíz év kellett
ahhoz, hogy eltűnjön a bérmunka és helyét komplexebb
tevékenység vegye át.

Citibank személyi kölcsön: válasz igényeire
K ő s z é n é Lantos Gabriellával, a Citibank Rt. szegedi fiókjának igazgatójával a Citibank s z e m é lyi kölcsönökröt b e s z é l g e t t ü n k annak kapcsán,
h o g y a Sulinet Expressz p r o g r a m h o z k a p c s o l ó d v a k e d v e z m é n y e s k o n s t r u k c i ó v a l várja a
bank ügyfeleit. Ugyanakkor a t ö b b i Citibank
s z e m é l y i k ö l c s ö n október 20-tól d e c e m b e r 5 ig 0 % - o s kezelési költséggel v e h e t ő i g é n y b e .

lyi

— Milyen célra lehet használni a Citibank
kölcsönöket?

szemé-

K ó s z ó n é Lantos Gabriella fiókigazgató: Azoknak sem kell lemondaniuk arról, hogy felújítsák a lakásukat, vagy kicseréljék a bútorokat, illetve egy-egy
háztartási gépet, vagy szabadságuk alatt elutazzanak egy
rég áhított szép vidékre, akiknek nincs azonnal m o z gatható készpénzük a családban, hiszen személyi kölcsönnel is megvalósíthatják terveiket. A Citibank személyi kölcsönök kezes és fedezet nélkül igényelhetők
és teljesen szabadon felhasználhatók.
— Kik igényelhetik a Citibank személyi
ket?

kölcsönö-

K ó s z ó n é Lantos Gabriella: Citibank személyi
kölcsönöket minden olyan magyar állampolgár igényelhet, aki betöltötte 21. életévét, három hónapnál hoszszabb ideje állami vagy magáncég alkalmazásában van,
vagy magánvállalkozó, rendelkezik saját névre szóló vezetékes vagy mobiltelefonnal és havi nettó jövedelme
eléri az 50 000 forintot.
— Milyen feltételekkel igényelhetők a Citibank személyi kölcsönök?
K ó s z ó n é Lantos Gabriella: Az igénylés egyszerű:
tárcsázni kell az 570-020-as telefonszámunkat, vagy be
kell j ö n n i a Citibank-fiókba, ahol munkatársaink pár
perc alatt elvégzik az előzetes hitelbírálatot. Ha az
előzetes hitelbírálat pozitív eredményű volt, és az
igénylő a benyújtott dokumentumokkal megerősíti az
adatokat, nagy valószínűséggel akár 7 munkanapon belül a számláján lehet a pénz. A kölcsönök futamideje
1 és 5 év között változhat, összegük pedig a jövedelem-
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től és az igényektől függően 75 000 és 3 000 000 Ft
között lehet. Az éves kamatlábak a jelenlegi p r o m ó ciós időszakban a futamidő és a hitelösszeg függvényében 19% és 31,99%* között mozognak.
— Emiitette a kedvezményes
Sulinet-programhoz
kapcsolódó konstrukciót, bemutatná pár szóban?
K ó s z ó n é Lantos Gabriella: A Citibank Sulinet
személyi kölcsönnel Magyarországon eddig páratlan
kedvezményekkel vásárolhatnak új számítástechnikai
eszközöket általános iskolai és egyetemi, illetve főiskolai diákok szülei, valamint felnőttképzésben részt vevő
tanárok és pedagógusok. Az Oktatási Minisztérium
Sulinet Expressz programja keretében akár évi 60 000
Ft adókedvezményt is igénybe vehetnek azok, akik
Sulinet Expressz matricás számitógépet vagy számítógépes eszközt vásárolnak**.

Egy családon belül akár mindkét szülő is élhet ezzel a lehetőséggel, más-más eszköz megvásárlásakor.
Ha valaki minden évben új sulinetes számítástechnikai eszközt vásárol, minden évben igénybe veheti a
maximum 60 000 forintos adókedvezményt. Ezáltal
a megvásárolt számítógépeket évente, folyamatosan
lehet korszerűsíteni. Az újabb vásárlásokhoz pedig ismét lehet Citibank személyi kölcsönt felvenni, mert
a kölcsön futamideje alatt a kölcsön összege bármikor megemelhető.
A sulinetes számítógépek vásárlását a Citibank egy
rendkívül kedvező kamatú személyi kölcsönnel segíti, mellyel akár 3666 forintos havi részletért könnyen
megvásárolhatók az új és korszerű számítástechnikai
eszközök. A hitelösszeg 100 000 és 500 000 Ft között
lehet, a futamidő 12 és 36 hónap között változhat, a
kölcsön kamata pedig csupán évi 19%***. További
előny, hogy a sulinetes személyikölcsön-igényléseket
gyorsított ügyintézéssel bíráljuk el.
Igényeljen m o s t Citibank s z e m é l y i kölcsönt!
A pontos feltételek megismeréséért kéljük keressen fel bennünket a N a g y Jenő u. 1. s z á m alatti (Fekete sas u. és a N a g y J e n ő u. találkozásánál) szegedi C i t i b a n k - f i ó k u n k b a n , vagy hívjon
a 06-62-554-770-es telefonszámon.

cítíbank
A Citibank személyi kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különböző Citibank személyi kölcsönöknek
eltérő feltételei lehetnék. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, n e m minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A
Citibank a kölesönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a
teljes hiteibírálat eredményétől tiiggenek.
A Citibank R t . fenntartja a kondíciók megváltoztatásának jogát
* T H M : 24,30%-37,12%.
**Az adókedvezmény igénybevételének pontos feltételeit a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVI1. törvény 3 6 / A § (3) bekezdése, valamint az abban hivatkozott pályázat határozza meg, amelyek megváltozása esetén ezek a feltételek módosulhatnak.
* * * T H M ; 25,2954-33,21%%

- A Videoton
nemzetközi
holding,
különösen
Bulgáriában erős a hídfőállása. Az
EU-val még
nemzetközibbé
válhatnak?
- Bulgáriában régóta ott vagyunk, s tovább bővítjük kapacitásainkat, a következő cél
pedig Ukrajna. A költségszint
miatt van perspektíva kejeti
szomszédunkban. Az elektronika és több más iparág költségnyomás alatt van, elég csak
Kína egyre erősebb jelenlétére
utalni. A Videotonnak fontos,
hogy versenyképes legyen, azaz a magyar mellett alacso-

nyabb költségszintű alternatívával is rendelkezzen. Nem
arról van szó, hogy a meglévő
munkát elvisszük Magyarországról, hanem az új megrendelésekért
versenyezve
rendelkeznünk kell alacsonyabb költségszintű variációval is. Úgy véljük, a hosszú
távú stabilitás nem tartható
fenn olyan EU-ban, amelyben
a frissen csatlakozott országoknak nincs jelentős ipari
termelésük.
- Önök tudományos
szabadalom hasznosításáról
írtak
alá megállapodást
az egyetemmel. Mit jelent ez a gyakorlatban, az
oktatásban?
- Azzal kezdem, hogy kapcsolatunk az egyetemmel már
nagyon régi, s ezúttal egy speciális mérési elv - mondhatjuk, a világon egyedülálló gyakorlati alkalmazását sikerült megoldani az egyetemen
folyó kutatásoknak köszönhetően. Nagyon kis koncentrációjú vízgőz folyamatos (on-line) méréséről van szó, különböző
gázelegyekben.
Ugyanez az elv alkalmas mást
is mérni, nem csupán vízgőzt.
Az iparban ennek óriási a jelentősége. A gyakorlati alkalmazást az egyetem fejlesztette
ki, a Videoton segített abban,
hogy ebből termék lehessen.
- Van más apropója is látogatásának?
- Igen, s az is örvendetes. A
Videoton üdvözli azt, hogy a
szegedi egyetem
nagyobb
hangsúlyt kíván adni a műszaki oktatásnak. Ezt mi támogatjuk, anyagiakkal és eszközökkel is. Az egyetem a segítségünkkel iparközeli módon oktathat, világszínvonalú,
de nálunk felszabadult eszközöket tudunk adni, technológiákkal segíthetjük a képzést. Tudjuk, hogy az alkalmazott fizikusoknak egyre nagyobb szerepük jut a napi gyakorlatban, egyre
nagyobb
irántuk az igény az iparban.
KOVÁCS ANDRÁS

P^ICEWATERHOUSL(CÜPERS
A PricevvaterhouseCoopers

EU-CSATLAKOZÁSI ROADSHOWII.
második állomása:

Szeged, 2003. n o v e m b e r 25.
Novotel Hotel Szeged, kezdési időpont: 9 óra
Együttműködő partnerünk a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
A délelőtti, kis- és középvállalkozásoknak szóló előadások témái:
• Az áfatörvény 2004. január l-jétől hatályos legfontosabb változásai;
• Vámot érintő, főbb változások a csatlakozás után;
• Fél évvel a csatlakozás előtt (változások a társasági adózásban);
• Munkajogi és egyéb HR témák (szja, tb) változásai 2004-től a
csatlakozást követően;
• Változások a kereskedelmi jogban, fogyasztóvédelmi fejlődések, a környezetvédelem új jogi szempontjai;
• A csatlakozás után megnyíló pályázati források a vállalkozók
számára az NFT tükrében.
Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy a csatlakozásig hátra lévő
fél év szorongatóan rövid a felkészülésre,
jöjjön el rendezvényünkre!
A konferencián való részvétel ingyenes, de a korlátozott
számú hely miatt előzetes jelentkezés szükséges
a (06/1) 461-9550-es telefonszámon, vagy e-mailben
a gyorgy.barna@hu.pwcl.com címen.
PricewaterhouseCoopers, az EU-szakértő
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Szélesedik az internetpiac
Magyarországon az elmúlt fél év alatt 20 százalékkal nőtt
az internethasználat. Az örvendetes növekedés ellenére a
világháló elterjedése idehaza még a kelet-európai or-

Az észteknél kétszer annyian
használják a világhálót, mint
idehaza. Oroszországot kivéve
- a GfK Piackutató Intézet felmérése szerint - a kelet-közép-európai régió minden országában növekedett az internetet használók száma. Szlovéniában a lakosság fele, a skandináv országokban több mint
kétharmada használja a világhálót. Hazánkban a 15 évesnél
idősebb lakosság 18 százaléka,
azaz 1,5 millió ember internetezik kisebb-nagyobb rendszerességgel, holott legalább a 25
százalék férne hozzá a weblapokhoz, ha akarná.
Az internet elmúlt egy évét

több döntő fontosságú területen fejlődés jellemezte. A 2002
második negyedévére becsült
327 ezres hazai internet-előfizetői szám az idei év második
negyedévére közel 380 ezerre
ugrott. Az internetfelhasználók számának
növekedése
mellett 11 százalékra nőtt a
háztartások internet-penetrációja. E növekedésnek kétségtelen ösztönzője
a Sulinet-program és a kommunikáció erősítése volt. A felhasználók számának növekedésén
belül lendületet vett a szélessávú hozzáférések terjedése,
amelynek eredményeként az
összes előfizetésen belül a szé-

Adókedvezmény - otthoni
számítógép
A Sulinet-program az adókedvezmények révén felpörgette az
otthoni számítógép-állomány növekedését. A programban 66,
számítástechnikai cikkeket forgalmazó cég, illetve konzorcium vesz
részt, a hivatalos értékesítőhelyek száma mintegy 1800. Az ország
ennyi üzletében választhatnak a jogosultak több mint 250-féle
számítógép, 70-féle szoftver, valamint nyomtatók, kivetítők, digitális kamerák, modemek közül.
A lehetőség már csak alig néhány hétig tart ez év végéig. Lehet
vásárolni készpénzben vagy akár részletre, előleg befizetése nélkül is. Tartós bérleti konstrukcióban három éven keresztül 60 ezer
forintot is visszaigényelhet adójából a vásárló, amennyiben megfelel a Sulinet-program feltételeinek. A Sulinet Expressz számos
helyen csatlakozik. A nagy bevásárlóközpontokban Is. A programban résztvevő értékesítőhelyek az interneten is megtekinthetők.

fcgyívtfs é$ határtwatlan Idejű werrftdés eseten

lessávot használók aránya már
meghaladja a 19 százalékos
nyugat-európai átlagot.

A világháló

szágokhoz viszonyítva is közepesnek mondható.

OTTHONI ADSL INTERNETHOZZAFERES ARAI
A NAGYOBB S20LGALTATÖKNAL
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- Ez az arány az Axelero előfizetői körében még kedvezőbb, a 2002 végén regisztrált
14 százalékkal szemben jelenleg már 27 százalékos. A szélessávú
internet-penetráció
Magyarországon - amelynek
nagyobb részét az ADSL teszi
ki - 2002 végén az európai uniós átlag 28,5 százaléka volt, de
a közőT erőfeszítéseknek köszönhetően az Axelero Internet becslései szerint már elérte a 2002 végi EU-átlag közel
50 százalékát. Az internetet
szélessávon használók száma
is meghaladja a félmilliót - vélekedik Simó György vezérigazgató, aki szerint az internet jelenleg a fel nem ismert
hasznosság stádiumában van,
így a jövőbeli fejlődést alapvetően az fogja meghatározni,
hogy az internet előnyeit, gyakorlati hasznát ismerő piaci
szereplők mennyire hatékonyan tudják felhívni a világháló hasznára azoknak a potenciális internetezőknek a figyelmét, akiket az internetezéstől
már csak egy lépés választ el.

Szélessávú
in ternet-hozzáférés
A szélessávú internet terjedése segítheti az internet
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nyújtotta lehetőségek széles
körű kihasználására épülő minőségi internethasználat fejlődését, hiszen felsorolni is nehéz, mi minden működik
másképp, ha szélessávon csatlakozunk a netre. Ez a kapcsolódási forma ugyanis rengeteg
új lehetőséget kínál, és ezzel
megváltoztatja az internetezési szokásokat: gondtalan szörfölés a világhálón, pillanatok
alatt megjelenő oldalak, gyors
letöltések. Míg egy átlagos internetező havonta csupán 6
órát tölt a világhálón, addig
egy szélessávú felhasználó átlagosan 163-at. A szélessáv
használata az internetes tartalmak fejlődését is elősegíti:

h*?it

tint » ' ¡ ' Ü l t

m-

cxt'.iM

míg az átlag csupán ügyeinek
9 százalékát intézi az interneten keresztül, addig a szélessávot használók körében ez az
arány már 35 százalék.
Jelentős előretörés tapasztalható az internet megítélésében is: a legnagyobb javulás
az eszközhiány terén történt,
36-ról 20 százalékra csökkent
azok aránya, akik szerint a
megfelelő eszközök hiánya
hátráltatja az internet terjedését. Szintén igen kedvező a
„drága az internet" vélemény
változása, amely 15-ről 8 százalékra esett.
Az internet terjedését korlátozó tényezők közül már közel
sem az infrastruktúra hiánya
vagy a magas ár szerepel az első helyen: 680 ezer háztartásban nincs infrastrukturális
korlátja a belépésnek. A háztartások havi átlagos vezeté-

kestelefon- (6800 forint), mobiltelefon- (közel 9000 forint)
vagy kábeltévé- (2800 forint)
költései mellett az internetre
fordított 8700 forintos összeg
közel sem kimagasló érték.

A piac

résztvevői

2002 végén a kapcsolt vonali
internet-hozzáférések piacán
az Axelero 43 százalékos, a Vivendi (ma már Invitel) 9 százalékos, az Inter.net 8 százalékos,
az Enternet 8 százalékos, a TS
Datanet 7 százalékos részesedést ért el, egyéb szolgáltatók
23 százalékot birtokoltak. Az
ADSL piacán az arányok: Axelero 51 százalék, Enternet 13
százalék, GTS Datanet 13 százalék, Tvnet 7 százalék, InterWare 4 százalék, Invitel 7 százalék, egyéb 6 százalék.
HaLER LÁSZLÓ

- SZAN ITER

www.megatherm.hu

•Vaillant

TERMOMAX
PADI ANT

UJ
DESIGN
RBC20E24KW

falikazán kombi,
ion, kém

STAR RADIATOROK

RBA24E

állókazán dupla
hőcserélős.
45 L közvetett
fűtésű tárolóval

RMA24E

falikazán 25 L
beépített tárolóval

Radiant Remoto időjárásfüggő szabályzó

20 x 2 P P p a d l ó f ü t é s c s ö 69 Ft •
1 6 x 2 A l p e x t h e r m a l u b e t é t e s c s ő 2 2 9 Ft

31.900

SVTVESTAM3T

Beretta Idrabagno
modulációs vízmelegítő 11 l/p

29.990.-

Ariston EURO S G A 80L
gázbojler

49.990.-

F É G FÍL50 gázkonvektor,
PARAPET S Z E T T E L

gáztűzhely 3 égös, teleajtó
4 0 . 5 8 5 . -

S V T V E S T A M4T
gáztűzhely 4 égős, teleajtó

49.990.-

Siemens RDE 10.1
heti progarmozható termosztát

4 3 . 3 3 Q >

9.990.-

ELMeters GSD A C 1/2"
110 m m vízóra hideg, m e l e g

K A E M 110/2 t o k o s l e f o l y ó c s ő

UP 15-14B HMV

U P S 25-50

U P S 25-60

3.199.-

szivattyú

fűtési szivattyú

fűtési szivattyú

649.-

16.867.-

17.817.-

19.733.-

SVTVESTAM4P
gáztűzhely 4 égős,
panoráma ajtós, disztetős

S Z E G E D , DOROZSMAI UT 33.TEL.62/559-130 FAX: 62/559-131
(BEJÁRAT A BUDAPESTI ÚTRÓL)

030l93590

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN

GYOGY-IR
SZERKESZTI: DR. DÉZSI CSABA ANDRAS,

LEVAY G I Z E L L A »

NAPI M E L L E K L E T E K
Szerda RANDEVÚ
Csütörtök bizalmasan
Péntek o é l m a m r
Szombat szieszta
Hétfő a d é l s p o r t j a
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A HIRTELEN SZÍVHALÁL NEM CSAK A SPORTOLÓKAT VESZÉLYEZTETI

Hibás gének bajt okozhatnak
Bár a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak Magyarországon, sajnos nem minden formájukat lehet
megelőzni. Az ismert okok mellett a gének meghibásodása is
vezethet hirtelen szívhalálhoz. EKG-vizsgálattal a bajok egy
része még időben kiszűrhető.
A mindössze huszonhárom
éves kecskeméti kosaras, Bogdán Balázs nemrég bekövetkezett tragikus és hirtelen halála sokakat megdöbbentett. A
csupa izom sportoló köztudottan józan, egészséges életmódot folytatott. (Bogdán Balázs edzés után otthonában,
tanulás közben hunyt el.) Halálának oka a szív elégtelen
m ű k ö d é s é b e n keresendő.
Sajnos t ö b b sportoló nevét is
megemlíthetjük a közelmúltból. Tavaly nyáron hunyt el
Dárdai Balázs, a barcsi sportegyesület labdarugója: meccs
közben hirtelen lett rosszul, az
orvosok pedig már n e m tudtak rajta segíteni. Élő adásban
láthatta a közönség Marc-Vivien Főét, a kameruni válogatott játékosát, akit szintén a
pályán ért a halál a nyári Konföderációs Kupa egyik elődöntő mérkőzésén.

Hirtelen halálok
Kiderült, mindkét játékos
esetében a szfv mondta fel a
szolgálatot, ám ezt megelőzte
egy betegség, amely Dárdai
esetében elsorvasztotta szívének izomzatát. Foé pedig vérhasban szenvedett, egyáltalán
nem lett volna szabad pályára
lépnie.
Felmerül a kérdés: vajon a
sportolókat fokozottan fenye-

getik a különböző szívbetegségek, illetve mások is veszélyeztetettek?

A gének öröklődnek
- A szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak
számítanak Magyarországon.
Jól ismertek a szívbetegségeket kiváltó okok, vagyis a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a túlsúly, valamint a
magas vérnyomás és koleszterinszint. De ide sorolhatjuk
a stresszhelyzeteket és a mozgásszegény életmódot is. Ezek
a problémák pedig mindenkit
fenyegethetnek, nem csupán
a sportolókat - tudtuk meg dr.
Sepp Róberttől, a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai
Központjának egyetemi tanársegédétől, aki így folytatta:
a szív működése fizikai és
pszichés terhelés alatt minden
embernél felgyorsul, de az
esetek többségében a szívizom és a vért szállító érrendszer működése összhangban
marad.
Ami talán kevésbé köztudott, a szívbajoknak genetikai
okai is lehetnek. Ezek mindegyikénél az izmok összehúzódásával és elernyedésével
a d ó d h a t n a k problémák. Ez
ritmuszavart eredményezhet,
ami életkortól függetlenül
akár hirtelen szívhalálhoz is

vezethet. A problémát a gének
meghibásodása okozza, tehát
családon belül öröklődik. így a
betegségek kialakulását n e m
lehet megakadályozni, sportolót és n e m sportolót egyaránt érinthetnek. A veszély
leginkább a b b a n rejlik - magyarázta Sepp Róbert, - hogy
az érintett sok esetben teljesen panaszmentes. Gyakran
évekig is együtt él a problémával kezelés nélkül.
A szívizomzat rendellenességénekegyikformája, amikor
az izom fala, illetve a kamrák
közötti sövény megvastagodik, az átlagos egy centiméternek akár többszörösére is. A
normális esetben egymással
párhuzamosan álló izomrostok rendezetlenné kuszálódnak. Ez okozza a ritmuszavart,
melynek következtében száz
betegből évente egy-kettő életét veszti. Szeged közel százhetvenezres lakosságára vetítve a betegség mintegy kétszáz
embert érint.

Az érrendszeri károsodás és a
merevedési
zavar
kórtani
alapjai sokszor azonosak.
Az igen gyakori férfibetegség
kezelésében jelenleg sikeres
gyógyszerek egyikét eredetileg
szívbetegeknek szánták; koszorúér-tágítóként kezdték ki-

próbálni az embereken. Ám
azok egy része furcsa „mellékhatást" észlelt: korábbi merevedési zavaruk egy csapásra
elmúlt.
Öt éve, hogy a világon és
hazánkban is robbanásszerű
ü t e m b e n növekszik a sikere-

amint azt a népi mondás tarja, hanem amerikai kutatók
szerint hatásos a rák ellen is.

Egy emberi szívről készült archív
tort ültetnek be a mellkas bőre alá, amely ha ritmuszavart
vagy leállást észlel azonnal
beavatkozik.
Mindenkinek érdemes legalább egy EKG-vizsgálat erejéig még a pubertás kor végén,
ezt követően pedig ötévente

felvétel.
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egy alkalommal ellátogatni
orvosához. Természetesen panasz esetén azonnal lépni
kell, hiszen nyolcvan-kilencven százalékban az említett
betegségek a vizsgálattal kiszűrhetők.
MÁTÉ ERZSÉBET

Egyes jelek arra utalnak,
hogy az ösztrogén bizonyos
körülmények között rákkeltő
hatású lehet. A melatonin fékező hatása nélkül a petefészek képes akadálytalanul
ösztrogént juttatni a szervezetbe és főleg azokra a nőkre
nézve veszélyes, akik már
amúgy is emlő- vagy petefészekrákban szenvednek. Ezzel kapcsolatban a kutatók rámutatnak, hogy az éjszaka
dolgozó nőknél korlátozott az
agyvelő melatonintermelő tevékenysége.
A rákos megbetegedés és az
alvás közötti másik összefüggés a kortizonnal kapcsolatos.
Ez a h o r m o n szabályozza az
emberi szervezet sajátos védekezését, főleg a rákkal
szembeni tevékenységet kifejtő, „természetes gyilkos sejtekként" ismert rákellenes immunsejtekét.

Minden öl

A szex újra a régi lehet
Hazánkban a 40-70 éves férfiaknak csaknem a fele küszködik
a hímvessző merevedésének zavarával. Mivel a háttérben nagyon sokszor érprobléma áll, egyre nagyobb az igény arra, hogy
a betegek kardiológussal konzultáljanak. Ebben segít a budapesti Jahn Ferenc Kórházban megnyílt speciális férfi kardiológiai ambulancia.

Az alvás nemcsak szépít,

MTI
David Spiegel és munkatársai,
a Palo Altó-i Stanford Egyetem
kutatói abból indultak ki, hogy
az alvás szabályozza az emberi szervezet hormonháztartását, s az alvás és ébrenlét
ismert ciklusára elsősorban
két h o r m o n - a melatonin és a
kortizon - gyakorol befolyást.
Alvás közben az agy melatonint állít elő, amely szivacsként hat azokra az egészségkárosító molekulákra, amelyek megtámadják az őssejteket és rákos megbetegedést
előidéző mutációkat képesek
létrehozni. Ráadásul a melatonin fékezi az ösztrogén horm o n termelését a petefészekben.

Zsíros kötőszövet
A jobb kamra izomszövetének helyenként zsíros kötőszövettel való összenövése is
ritmuszavart okoz. Mágnesesrezonancia-vizsgálat, vagyis speciális röntgenfelvétel
készítésével ugyan kimutatható az elváltozás, ám a bajt
nehéz felismerni. A harmadik
típusú
problémát
az
EKG-vizsgálatok általában kimutatják. A betegeknél a következmények
kialakulását
gyógyszerek szedésével gátolni tudják, illetve súlyosabb
eseteknél egy apró defibrillá-

Alvás és a rák

sen kezelt betegek száma.
Ugyanakkor az, hogy a nemi
élet egyetlen tabletta segítségével „rendbe hozható", sokakban fölveti a kérdést: n e m
lesz-e ezután más téren baj?
Például ha az ember túl van
egy szívinfarktuson...
Hogy a szív- és érrendszeri
megbetegedésben szenvedő
elbírja-e a szeretkezéssel járó
terhelést, hogy a tabletta miként fog hatni, hogy szedhető-e együtt más megszokott
gyógyszerekkel - az ilyen és
hasonló kérdéseire kaphatja
meg a választ a beteg a Férfibetegek
kardiovaszkuláris
ambulanciáján, ahová beutaló
nélkül is be lehet jelentkezni.
Fontos tudni, hogy nagyon
kevés olyan férfi van, akiknek
nem tanácsolható a'nemi élet,
illetve akik ne szedhetnének
gyógyszert a merevedési problémáikra.
DR. TÓTH KÁROLY
KARDIOLÓGUS FŐORVOS
FÉRFIBETEGEK KARDIOVASZKULÁRIS
AMBULANCIÁJA

Telefon: 06/1/2847610, 1168-as
mellék.
Információ: 30/617 96 92

Az utóbbi időben megnövekedett azoknak a nőknek a száma,
akik alhasi fájdalom és mellfeszülés panaszával fordulnak nőgyógyászhoz: a vizsgálatok során azonban kiderül, hogy nincs
szó szervi elváltozásról. A háttérben feltehetően pszichés jellegű ok húzódik meg.
Az orvosképzésben jelenleg kevés alkalom nyílik arra, hogy a
leendő gyógyítók a betegségek
pszichoszexuális
vonatkozásaival is megismerkedhessenek. Az orvoslásnak ez a területe feltörekvőben van, a gyakorlat azt mutatja, szükséges is. Dr.
Loboda Fábián, a szentesi kórház nőorvosa elmondta: ma a
nők húsz százaléka fordul orvoshoz fájdalom, mellfeszülés
panaszával, miközben a vizsgálatok során kiderül, hogy valódi szervi elváltozásról, tehát
klinikai körülmények között
diagnosztizálható, megmérhető vagy megoperálható betegségről nincs szó.
A negatív lelet általában fel-

szabadítja a beteget, s helyreáll nála az egészségtudat, a
jelenség mégis figyelmet érdemel. A doktor szerint egyértelműen pszichoszomatikus
m ó d o n kialakult panaszokról
van szó, melyek tartós léte
végső soron betegséget eredményezhet. A megmagyarázhatatlan panasz, melyet a beteg létezőnek nevez - hiszen
emiatt fordult orvoshoz - valódi okát a páciens tudja, melyet az orvos segítségével fel
lehet tárni, s általában a szexualitás minőségében keresendő: a kiegyensúlyozott,

egészséges párkapcsolat nem
eredményez fájdalmas tüneteket.
A nőorvos tapasztalata szerint - talán a rendelésre szánható idő rövidsége miatt, talán
a társadalomban uralkodó álszemérmesség okán - kevés
szó esik ezekről a problémákról, hiszen messzire vezetnek.
Egyes kultúrákból érdekességként ismert a szülő nő fájdalmát átvevő apa szerepe, a
születés örömteli végeredménnyel zárul, miközben a
gyermeket nemzők között az
érzékelés szintjén kölcsönösség nyilvánul meg. Loboda Fábián feltételezése szerint a
pszichoszomatikus panaszokkal hozzá forduló nők esetében ez ugyanígy elképzelhető,
következésképpen a férfiaknak is lehet szükségük orvosi
útmutatásra.
A gyakorlat azt mutatja, a
rendkívül részletes és alapos
laparoszkópiás vizsgálat esetében a negatív diagnózissal rendelkező nőbeteg mentális állapotán egyértelműen segít az a
tudat, hogy foglalkoztak vele.
B. G.
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Az aura szerepe
a gyógyításban
Az aura minden embert körülvevő energiamező. A szervekben
bioelektromos és biokémiai folyamatok zajlanak le, érzelmeink
és gondolataink szintén hasonló folyamatokat indukálnak. Ezen
folyamatok közben sugárzások jönnek létre, s ezek összessége
adja az aurát.
Az aura mérete, színe, állapota nagymértékben függ az
egyén fizikai, lelki, szellemi
állapotától. Az a u r á b a n megtalálhatók a különböző energiaközpontok is, az űn. csakrák.
Az emberi energiamezőben
hét fő csakra található, mindegyikhez különböző szervek,
szervrendszerek,
érzelmek,
tulajdonságok kapcsolhatók.
Az energiaközpontok meridiánok révén kapcsolódnak
egymáshoz. Az akupunktúra,
mely kínai eredetű gyógyászati módszer, szintén ezeknek az
energiapályáknak a helyreállításán alapul.
Életünkben legnagyobb szerepet az egymáshoz kapcsolódó viszonyunk határozza
meg. Ebből adódik legtöbb
problémánk is. A stressz
ugyanis ezekből a konfliktusokból alakul ki. Stresszes állapotban fokozott érzelmi és
fizikai hatásoknak vagyunk kitéve, s ebből nagyon sok men-

Az auraelemzés a meridiánok
akupunktúrás
pontjainak
mérésén alapul.
tális, érzelmi, fizikai zavar keletkezik. Köztudott, hogy pl. a
gyomorfekély kialakulásában
nagy szerepet játszik a stressz.
Az aura és a csakrák állapotából lehet következtetni arra,
hogy milyen jellegű behatás
érte az embert, milyen irányban kell továbblépni annak
érdekében, hogy megőrizzük

AZ O L A J O K NÉLKÜLÖZHETETLEN ZSÍRSAVAKAT TARTALMAZNAK

Jóízű „fűtőanyagok"

fizikai, mentális és érzelmi
egészségünket.
Az auraelemzés a fent említett meridiánok akupunktúrás pontjainak mérésén alapul. A pontok fizikai jellemzőit
méri, úgymint: villamos feszültség, ellenállás, áramerősség, hőmérséklet, páratartalom és végül, de nem utolsósorban pulzusszámot. A jellemzők összesítését jeleníti
meg grafikus formában, mint
á személy aurája. Tapasztalat
alapján lehet következtetni a
szervezet állapotára, de diagnózisnak nem minősül, nem
helyettesítheti a szakszerű orvosi kivizsgálásokat, viszont
érzelmi, szellemi szinten nagyon sokat tehetünk egészségünk érdekében.
Az auraelemzés során kapott információkat elsősorban fizikai, mentális és érzelmi egészségünk megőrzésére fordíthatjuk. Sokszor felteszik a kérdést: „Az én aurámnak jó-e a színe?" Minden
szín jó, de az árnyalati eltérések mutatják az adott szín
pozitív vagy negatív aspektusát. Színekről, jelentésükről s
szerepükről a gyógyításban
lesz következő témánk alapja.
KOVÁCS ATTILA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

A hüvelykujj szopása édes,

következményei keserűek

Akár a hüvelykujjról, a cumiról, illetve bármiféle
idegen testről legyen szó, ami hosszabb időn át a
fogsorok között van, a tartós szopás állcsontproblémához vezet. Ez a hatás áttevődik a tejfogakról még a maradó fogakra is. Az, hogy egy
ilyen hibás állás mennyire lesz kellemetlen, különösen az időtartamtól függ, de a szopogatott
test milyenségétói és az állcsonthoz való helyzetétől is. Az ujjszopás káros következményei: nyitott harapás, keresztharapás, előreálló fogak,
keskeny állcsont, az állkapocs rossz állása.
Fog- és állkapocszavarokat főként olyan szokások okoznak, amelyek a csecsemőkorból
származnak és tulajdonképpen meg kellett

volna szűnniük a 3. életévvel. Lelki zavarok
csak különleges esetekben játszanak szerepet.
Ha egy gyermek például 6 éves kora után is
cumizik, ezen sem heves szavak, sem ilyen
tettek nem segítenek. Ilyenkor gyermekpszichológust kell megkérdezni. Jóllehet a fogak és
az állkapocs elég erősek és rövid ideig 30-40
kg-os rágónyomást is elviselnek, de nem tetszik
nekik a szopókás üveg, ami a szájban van,
jóllehet lényegesen kisebb erőt igényel: ugyanis sok órán át terheli a rágószerveket. Ez azt
jelenti, hogy az idő fontos szerepet játszik.
DR. GYENES MÓNIKA
FOGSZAKORVOS

Gyomorra megy a fájdalom
Magyarországon becslések szerint évente hétszázan halnak meg a hagyományos, nem szteroid gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító szerek mellékhatásai miatt.
A mozgásszervi megbetegedés
az egész világon a rokkantság
első számú oka. A kopásos
ízületi
betegség
(artrózis)
olyan gyulladásos állapotot és
erős fájdalmat jelent, amelyet
nem lehet gyógyítani, csak
csillapítani.
A kezelésben gyakran használt hagyományos, nem szteroid gyulladáscsökkentők mel-

lékhatásaként gyomorbántalom, enyhébb esetben gyomorégés, émelygés léphet fel.
Súlyosabb esetben gyomorvérzés, -fekély, -perforáció következhet be, melynek tüneteit épp a gyógyszer fájdalomcsillapító hatása miatt - a páciens
sokszor nem is észleli. Különösen veszélyeztetettek az idősek,
a véralvadásgátlókat, szteroid-

Az ízületi porcok kopása miatt a csontok egymáshoz
dörzsölődnek. Ez okozza a fájdalmat és a gyulladást.
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készítményeket szedők, illetve
azok, akik kombinálják a fájdalomcsillapítókat.
Egy 800 térdartrózisban
szenvedő beteg részvételével
most zajló hazai felmérés
eddigi eredményei szerint az
érintettek fele a közismert
adatok, sőt ténylegesen fellépő g y o m o r b á n t a l m a i ellenére is folyamatosan szedi a
hagyományos, n e m szteroid
gyulladáscsökkentőket, fájdalomcsillapítókat még
olyankor is, amikor pedig a
szer hatásosságával
sincs
igazán megelégedve. Eközben már itthon is hozzáférh e t ő egy ú j hatástani csoport, a coxibok. Ezen újfajta
szerek egyikének alkalmazása esetén napi egyetlen tablettával 24 órás fájdalomcsillapítás é r h e t ő el, melynek
hatásfoka a h a g y o m á n y o s
fájdalomcsillapító gyógyszerek
maximális
dózisával
egyenértékű.
Legnagyobb
előnyét a z o n b a n a biztonságossága jelenti, mivel a betegnek jóval kevesebb gyom o r p a n a s z a lesz.
DR. LUKÁCS KATAUN
REUMATOLÓGUS

Népszerű a napraforgóból

készült olaj.
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Az évszakváltással táplálkozásváltás szükséges: a hideg időkben szervezetünk nagyobb kalóriaértékű, „fűtő" tápanyagokat
igényel. Közülük különlegesen értékesek a
különféle olajok.
A zimankósabb időkben szervezetünket is jobban kell „fűteni". Köztudott, hogy az ehető magvak kitűnő „fűtőanyagok", sok hasznos ásványi
anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmazó étkek, ám azt még kevesen tudják manapság, hogy
a belőlük készített olajok milyen jó tulajdonságokkal bírnak. Pedig a magyar paraszti táplálkozásban már évszázadokkal ezelőtt igen fontos
szerepe volt - nem csak télen - például a tök és a
napraforgó olajának. A korszerű táplálkozás
most kezdi újra felfedezni őket és társaikat, meg
külföldi rokonaikat. Az egészségre gyakorolt pozitív hatásaik mellett azért is, mert a különféle
olajok új ízekkel is gazdagítanak, fokozzák a kulináris élvezeteket.
Az olajok a szervezet számára nélkülözhetetlen zsírsavakat tartalmaznak, többségüknek jó a
rákveszéllyel fenyegető szabad gyököket megkötő képessége, erősítik az immunrendszert, tartalmaznak E- és C-vitamint, rezet, szelént, cinket, béta-karotint, s elősegítik más anyagok felszívódását. A világon a legkiválóbb olaj címet a
szakemberek a görögök kedvencének, a már nálunk is egyre többet fogyasztott olívaolajnak adnák, mert az egészség megőrzésében és a szépészetben is annyi jó hatása van. Fogyasszunk olí-

Kinövik a dadogást
MTI

A beszédhiba feltűnő fogyatékosság, így érthető, hogy a
dadogó gyerekek többsége
alig mer megszólalni. A tinikor
eléréséig valóban sokan megszabadulnak e hibától, akik
viszont nem - s a jelek szerint
a dadogók egynegyede közéjük tartozik, azok komoly hátránnyal lépnek a felnőtt életbe.
Franciaországban mintegy
600 ezerre teszik a dadogók
számát, s közülük 30-40 ezren
annyira
tragikusnak
érzik
helyzetüket, hogy kerülik a
társasági életet, s szinte ki sem
mernek lépni lakásukból. Vannak, akik csak írásban érintkeznek környezetükkel, sokan
depressziósok, s bizony jónéhányan öngyilkossá válnak
közülük - miközben a dadogás gyógyítható, méghozzá
nemcsak gyermek-, h a n e m
felnőttkorban is.
Amikor egy kisgyerek dadog,
az orvosok általában n e m veszik komolyan ezt a betegséget. „Majd kinövi!" - m o n d ják. Pedig ez csak az esetek 75
százalékára igaz: azaz minden
negyedik gyerek - ha nem kerül szakorvoshoz - felnőttként
is dadogni fog. Hogy ennek mi
az oka? Egyelőre n e m tudni,
bár nagy valószínűséggel szerepet játszik az öröklődés is.
Mindenesetre az biztos, hogy
a dadogást n e m a stressz
okozza: ez inkább következm é n y e ennek az élethelyzetnek.

vaolajat (például salátákhoz, köretekhez), mert
segíti az emésztést erősíti a májat, védi az érrendszert és a szívet, csökkenti a koleszterinszintet, szerepe van a magas vérnyomás megelőzésében, késlelteti az agy és az idegek öregedését, csökkenti az ízületi fájdalmakat, antireumatikus, táplálja a bőrt, a körmöket és a hajat,
fertőtlenítő hatása van, s hozzájárul a csontsűrűség megőrzéséhez. Mondhatni, a szervezet
mindenese. Naponta egy evőkanálnyi belőle
„csodaszer".
A tökmagolaj kevesebb gyógyerővel bír, de nagyon hatásos koleszterinmegkötő, és sok benne
az E-vitamin. Dióra emlékeztető ízével sokféle
salátát képes „megbolondítani", de régen kedvelték úgy is, hogy savanyú káposztába keverték,
csakúgy, mint a napraforgóolajat. Saláták, párolt
zöldségek ízesítéséhez finom adalék a dióolaj, s
lehet kísérletezni a diós aromájú szezámolajjal
is. Különleges aromát ad a mandulaolaj. Sőt: a
mandula olajával, akárcsak a mákolajjal ízletesebbé lehet tenni a különféle süteményeket. A
mártásoknak, a majonéznek a földimogyoró-olaj ad pikáns ízt. A vegetáriánusoknak pedig
a bűzacsíraolaj javallott, meg a kukoricacsíra-olaj. - Télen jótékonyan hat az „eszkimó csodaszer", a halolaj. Omega-3 olaja segít beállítani
a koleszterinszintet, megelőzni a koszorúér elmeszesedését, az infarktust, antioxidáns, gyulladáscsökkentő, immunerősítő hatása van, elősegíti a kalcium felszívódását). Igaz - tekintve,
hogy nálunk kapszulában kapható - , különösebb evési élvezetet nem okoz.
SZABÓ MAGDOLNA

Az asztrálmasszázs
energetikája
A polinéz szigetvilágból származó, a tenger hullámzását idéző,
mély relaxációt nyújtó gyógyító testmasszázs, a MA-URI, mely
során a terapeuta lágy zene ritmusára kifejlesztett mozdulatsort végez, melyet tánclépésekkel kísér. A masszőr a zene
és a tánc segítségével hivatott a belső harmónia megteremtésére, mely a mai rohanó világban minden ember
számára szükséges az egészség megőrzéséhez.
A MA-URI maori nyelven életenergiát jelent, ami arra utal, hogy a
masszázs hatásosan hozzájárul az emberi test energetikai egyensúlyának fenntartásához. A különleges gyógymód létrehozója a kezelést a testi-lelki-szellemi megtisztulás elérése érdekében fejlesztette
ki. A gyógyító technika szegedi képviselője, Varga tstvánné elmondta:
a masszázs gyógyító jellegét a polinéz filozófiából merfti, melynek
alapja az önmagunk és mások elfogadása, azaz, hogy pozitívan gondolkodjunk önmagunkról és embertársainkról. A terápia során a test
fizikai és lelki masszázsban részesül, mely elősegíti a komplexusok,
félelmek és a depresszió leküzdését, felszabadítja a bennünk lévő
erőt, hogy a tettek emberévé válhassunk.
A masszázs rituális tánc kíséretében zajlik, ami nem más, mint
egyfajta meditáció, amely a pozitív, gyógyító energiaforrások előtt
nyit utat. A MA-URI legfőbb célja a testi-lelki-szellemi béke megteremtése. Ennek azonban természetes feltétele a fizikai értelemben
vett egészség elérése. Ezt teszi lehetővé a sajátos gyógyító technika,
mely serkenti a test öngyógyító folyamatainak beindulását A kezelés
megtisztítja a szervezetet, szabályozza a vér- és a nyirokkeringést,
megszünteti a csontrendszer, a belső szervek panaszait, növeli az
inak és az izületek hajlékonyságát. Emellett kedvezően hat az anyagcserére, előmozdítja a szervezet méregtelenítését és képes összehangolni a jobb és a bal agyfélteke működését
Az asztrálmasszázs alapja és a meditáció egyik formája az
úgynevezett albatrosztánc. Ez a szertartási tánc az albatroszok
bátorságát, kitartását és erejét jelképezi, mozdulataik harmóniáját, szépségét és kecsességét hangsúlyozza. Egyik hatékony
eszköze annak, hogy megvalósíthassuk a „korlátoktól való mentesség" állapotát, azaz leküzdjük az önmagunkban teremtett
tilalmakat, hogy elfogadjuk és megértsük saját személyiségünk
sokszínűségét. így könnyebb lesz nyitni mások felé, elfogadni más
kultúrákat, tisztelettel fordulni minden élő felé.
NAGY KRISZTINA

GYÓGY-ÍR

Kedd, 2 0 0 3 . november 18.
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A HIRTELEN JÖTT VAGYON „ K E S Z O N B E T E G S E G G E L "

Leszippantott
zsírpárnák

JARHAT

A lottóötös mellékhatásai

Se szeri, se száma a fogyókúrás recepteknek, a fogyasztó módszereknek. Végső meg-

Megnyerni a főnyereményt általában nagyobb stressz, mint
nem megnyerni, bár az e stresszel járó megpróbáltatásokat az
emberek általában szívesen elviselnék, mint erre az ilyen esetben jelentkező önzetlen hitelkérelmezők nagy száma is utal. Az
esetleges lottóötös mellékhatásairól dr. Temesváry Beáta pszichiátert, osztályvezető főorvost kérdezzük. A majdnem nyerés például amikor valaki táskájában felejti a jól kiöftött szelvényt szintén kockázatokkal jár.

A legnagyobb veszély akkor áll
fönn, amikor mondjuk n e m
húszfős társaság nyeri meg a
szinte már irracionális nagyságú, n e m emberi léptékű
nyereményt, s nem oszlik meg
a vele járó felelősség, öröm és
veszély, h a n e m mindez egyetlen embert terhel. Ez az ember
innentől fogva úgy érezheti,
hogy n e m lehet biztos még
legközelebbi rokonainak s
hozzátartozóinak az őszinteségében sem, üzletfeleiről
nem is szólva, bárki bármit
m o n d vagy tesz vele összefüggésben, azt azért m o n d j a
vagy teszi, mert részesülni kí-

ván a pénzéből - m o n d j a dr.
Temesváry Beáta. Magyarországon sokszor nem is tudjuk
meg, ki nyeri a főnyereményt,
ezek gyakran titkosak, nem
úgy, mint Nyugat-Európában,
Amerikában, ahol részletesen
megtudható, ki a nyertes, milyen körülmények között élt
eddig, és mire szándékozik
fordítani az összeget. Ott talán
természetesebbnek fogadják
el az emberek az ilyenfajta
nyereményt, vagy nem jelent
olyan óriási életforma-változást, mint nálunk.
Nálunk a nyertes olykor el
sem jut az életforma-változá•i j i|

JHL1B

h p p i t k v w l
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FOTÓ: MTI

• Iwgyeaes hallásvizsgálat

füldugóelemek

gyunk a régiben.

MTI

Ez a veszély a lottóötös megnyerőjére is vonatkozik: Magyarországon alig tudni arról,
hogy valakinek a főnyeremény
jobbá tette volna az életét. Ha
az elherdálás nem is következik be, de hirtelen kiüresedettnek érezheti az ember
az életét; amit eddig el akart
érni, amiért küzdött, érdektelennek tűnik, hisz minden
erőfeszítés nélkül minden a
birtokába kerül. Keszonbetegségnek is nevezik azt az állapotot, amikor tartósan nagy
nyomásról hirtelen
szinte
nyomás nélküli helyzetbe kerül az ember - mint a búvár,

A kiemelkedő

nyeremény próbára teszi az embert, bár ezt a

próbát

szívesen

vállalnák.

ILLUSZTRÁCIÓ: TÉSIK ATTILA

hirtelen fölemelkedve a mélységből - az erőfeszítés nélkül
jött nagy vagyon következtében, és ez sok tragédiát okozott már. Azokban az országokban, ahol kevesebb gondot
okoz a nagy nyeremény, az is
megfigyelhető, hogy a nyeremény egy részét jótékonysági,
közösségi célokra fordítja, például alapítványi kórházat hoz
létre, működtet. Ez hozzájárulhat saját lelki egyensúlya
megtartásához is.
- Magyarországon még nem
természetes, hogy nagy vagyonok birtoklói humanitárius
célokra fordítsák hirtelen jött
jövedelmüket, pedig talán ezzel saját biztonságukért is so-

kat tennének - mutat rá a
főorvos asszony. Egyébként
nemcsak a nagy nyeremény
okozhat veszteséget, h a n e m a
m a j d n e m nyerés is, például
mikor valaki csak egy számot
ikszel mellé, vagy épp eltalálja
az öt számot, de táskájában
marad a szelvény, ilyenkor
azon is múlik, az illető menynyire tudja humorral kezelni a
dolgot. Volt rá eset, hogy valaki a teljes vagyonát lottóba
fektette, nem nyert, és öszszeomlott. A kis kockázatú
magatartás tűnik leghatékon y a b b n a k - egyetlen szelvénynyel is lehet nyerni, s tízezerrel
sem biztosan.

sokan

I

BIO-TeXTMlci*

Többféle masszázs AKCIÓBAN
Interferenciás alakformélas
,
ingyen kipróbálható.

^ ^

Nyitva: 8-22. Tel.: 62/452-330.

előjegyzés)

'

és

MÁRKABOLT

Szeged, Szilágyi

Novemberi akció:
festés melle
a hajvágast
ajándékba adjuk!

c
!,».!
1/1

(svájciminőség)

s

u. 8.

Ny.: h.-p. 9.30-17.00-ig,
szó.
Tel.: 62/552-278, 30/627-80-59

LU
ISI

9.30-13.00-ig

FOGPOTLASOK

l/>

^ ^

r a g p y

• Tömések és pótlások minden fajtája

KAMATMENTES

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

HITELRE IS!

S z e g e d , Bárka u. 1.

2000

GYÓGY-PALOTA

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

E P i L M I JÉXS I

SZAKORVOSI RENDELŐK

tartós szőrtelenítő módszer

SZEGED, SZENT F. U. 8.
Tel.: 62/550-797

ifiSZTROENTEROLOGIfi!
Ágnes

MAGÁNRENDELÉSE
KEDDI N A P O K O N
I 6 - I 8 ÓRA K Ö Z Ö T T
A MINIKLINIK
GYERMEKORVOSI
KÖZPONTBAN,

62/499-755
jm: Szeged, Kossuth L. sgt. 109.

f o r r f i s
mftgfínklinikfi

Decemberben
önismereti pszichodráma csoport indul

PLASZTIKAI SEBÉSZET

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

( 1 2 0 óra - 15 találkozás)
Mindenkinek, aki önmaga mélyebb
megismerésére vágyik
és hisz a változtatás lehetőségében.
Az eddigi O R T O P É D I A

NEUROLÓGIA
PSZICHIÁTRIA
HASI ULTRAHANG
RENDELÉSEK
FOLYTATÓDNAK.

Dr. Hartai Tamás
rendelését

fül-orr-gégészeti
megkezdte.

Bejelentkezés:

62/550-797, 8-17-ig

HIRDE l i m l
ÍNF0RMÁCI

s

kedvezményt kap

az elkészült
szemüveg árából.

Hermann Optika (Tesco)
Szeged, Rókusi krt. 42-64.

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ
3 0 0 m2-en

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás

(pókhálóerek) és

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

|es 1 5 %

_

L É Z E R E S
VISSZÉRKEZELÉS

dőpont-egyeztetés tel.:

INGYENES
a szemvizsgálat

Fogorvosi
rendelő

m b
Fmmmmm
tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,

Kezdetben voltak a fogyigépek, amelyek alaposan öszszerázták a lányokat, asszonyokat, de ettől nemigen lettek karcsúbbak. Aztán jött a
lézeres fogyókúra, a müzli, a
komputeres alakformálás, na
meg a fitnesz. Mindegyik
hosszadalmasnak
bizonyult
és csak addig volt látható
eredményük, amíg tartott a
küra.
A zsírleszívás azonban sokak
szerint biztosan eredményes
és ráadásul a leggyorsabb
módszer.
Dr. Bálint Tamás a d j u n k tus, aki h a r m i n c éve sebész
és közel h ú s z éve foglalkozik
zsírleszívással,
érthetően
szintén erre az eljárásra esküszik.
- Novokain injekcióval érzéstelenítünk, fél óra alatt eltávolítjuk a fölös zsírszöveteket a hasról, a fenékről, a csípőről, vagy a combtőről. Apró
metszést ejtünk a bőrön, majd
egy fém kanült vezetünk be és
a gép egyszerűen magába
szívja a zsírt. A hölgyek azért
kedvelik ezt a megoldást, mert
gyors és alig jelent fájdalmat állítja a doktor.

Ha M O S *
vásárol
szemüvegkeretet üzletünkben,

<u

hálószobabútorok
gyapjútermékek

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

D r . Csányi

F. CS.

+5

Ha érdekel az olaszas nőiesség
és stílus, gyere a Klauzál tér 7.-be
(Wagner-udvar)!

4.

ha egyébként mindent ha-

ój

O L A S Z f o d r á s z kozmetika
ALKALMI
FRIZURÁK
Dl C I N G O L A N I

í

menetileg jobbítja az alakot,

12
•>

3 klímás Ergoline szolánumgép
(2 fekvő, 1 álló) profi csövekkel
várja vendégelt.

§

Park Módicai Center
62/423-611

zsírréteg leszívása is csak át-

• szolárium • masszázs
• alakformálás

• Egyedi uszodai

Szeged. Stefánia 9.

sem, sőt: mint kiderül, a fölös

Szeged, Gutenberg u. 3.

számára
• Hallójárati hallókészülékek

ajándéktárgyak

oldást azonban nem ígér egyik

Beívárosinapozda

felnőttek és gyerekek

• Kedves vásárióinknak

sig. Ismert a népmese a szegény emberről, aki hármat kívánhat, az egyik változat szerint harmadjára már pápa akar
lenni, ekkor érvényét veszti a
varázs, s minden marad a régiben - a másik történet szerint
először csak egy kolbászt kíván
a szegény ember, aztán azt kívánja dühében, hogy a kolbász
nőjön a felesége orrára, a harmadik kívánság pedig nem lehet más: a kolbász tűnjön el
onnét. Az elsőként idézett meseváltozat arra a veszélyre hívja
föl a figyelmet, hogy az ember
vágyai irracionálissá nőhetnek,
ha nem saját munkájával megszerzett értékekhez jut, a másodjára említett pedig arról tanúskodik, hogy a hirtelen jött
gazdagság körülményei közt
marad a kisszerű gondolkodás.
A végeredmény mindkét esetben hasonló: elherdálódik a
vissza nem térő lehetőség.

• Biokalc caps. 30 d b (kalciumpótlásra)
699 Ft h e l y e t t 3 4 9

Ft

• S'Nonas f o g g é l , f o g k r é m (mentolos,
szódabikarbónás)
479 Ft h e l y e t t 2 3 9 F t
• Diabetikus desszert, édesség,
teasütemény
999 Ft h e l y e t t

419 Ft-tól

4 A l o é vera caps. K o m b u c h a 90 d b
2159 Ft h e l y e t t H 5 9 F t
* H á n t o l t árpa 0,5 kg
59 Ft
* V i t a m i n C caps. (Amos) 300 m g
299 Ft
• Claire Fisher t u s f ü r d ő k
4
*
4
4

(5 illatban)

349

Labello (rózsa)
Tensi M e d t u s h a b
Konyhai mérleg 2,2 kg-ig 999 Ft h e l y e t t
Csodakristály (illóolajok kristályba
zárva)
529 Ft h e l y e t t

299 Ft
129 Ft
749 Ft

4 Scholl harisnyanadrágok
36-50 m é r e t
4 Scholl, Bio Fuss
k l u m p á k , papucsok

Ft

259 Ft

6 4 9 - 7 4 9 Ft
4799-15 6 9 0 Ft

* LAKKTÁSKA (Mikulás-mintás)

99

Ft

4 VÉRNYOMÁSMÉRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA

9 9 9 0 Ft-tól

GYÓGYNÖVÉNY ÉS R E F O R M H Á Z üzleteink

Szegeden, a SAS Patika mellett, a CORA Áruházban

SjSIS alatt találhatók!

és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, az Andrássy út 1.

• H I R D E T É S "
1

Állást keres

2

Állást kínál

3

Autó
Bútor

5

Építőanyag

6

Egészségügy

7

Egyéb

8

GépfAnmívezet6-képzés

Ideális jelöltünk:

9

Gép, szerszám

felsőfokú végzettségű.

10

Hagyaték

11

Könyv

12

Közlemény

13

Magánház

14

Növény

15

Panellakás

16

Pénz, értékpapír

17

Régiségek

ÜZLETVEZETŐ
po/.ícióba
munkatársai keres.

PRIMAGAZ RT.

20

Tanfolyam

ALGYŐI TÖLTŐÜZEME

21

Üzlethelyiség

22

Vállalkozás

23

Rendezvény

• 27 éves lány jó k o m m u nikációs készséggel, a s z szisztensi,
ügyfélszolgálati
vagy
diszpécseri
munkát
keres
06-30-291-57-18
Szeged (3070271»)

ROZSDAMENTES

ES

S A V A L L O

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK

KÖRACÉLOK, FÜTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.:62/541-772
Alap- és középfokú

ANGOL

nyelvvizsgára

íclkés/.flő tanfolyamok indulnak

2003. december 17-én.
62/421-3IS. Szeged. PUSPDK u I l/A
STARÉ.ATK NYK1.VISKOI.A
Munkanélküliek e, gyr.ro lévők
a munkaügyi kiiyuint támogatását
igényelhetik. Az önrész iOár-o
az sya'tuti visszaigényelhető,
részletfizetés!
OKÉV Hám: 11641045-1)2.
Intézményi akkr. lajMnmvi/4m: 0056
• AUSZTRIAI, olasz m u n kalehetőségek 1
Nyelvtudás
nélkül is! 06-30/471-9986
(30702891)
• BÚTORÜZLETBE k e r e sünk boltvezetői képesítéssel, napi 8 órás elfoglaltsággal jé megjelenésű hölgyet/urat Fényképes ö n é letrajzokat
lizetési
igény
megjelölésével
az
alábbi
címre kérjük a megjelenést
követő két héten belül: Soft
Leather
Plusz Kft
6000
Kecskemét.
Batthyány
u
39. (30703214)

2

• MAKÓ t é r s é g é b e női
konfekció gyártásával f o g lalkozó textilüzembe üzemvezetőt
keresek.
Nagy
szakmai gyakorlat szükséges. Jelentkezéseket "Megbízható 030709193" jeligére
a
Sajtóházba
kérem.
(30703193)

Don Kepe K f t 1112 B u d a p e s t
M e n y e c s k e u. 15.

Szolgáltatás

Állást keres

• LAKATOS, hegesztő
szakmunkást keres szegedi
c é g kiskundorozsmai m u n kahelyre Alkalmazotti m u n kaviszony, kiemelt bérezés!
0 6 - 2 0 / 2 2 - 8 0 - 8 6 3 . (30703109)

A fényképpel és referenciáival
ellátott szakmai önéletrajzát
az alábbi címre várjuk:

SBMtásleeMka

könnyű fizikai munkára, két
műszakos munkarendbe

munkavállalókat
keres felvételre.
Targoncavezető, mezőgazdasági
vontató jogosítvány előnyt g
jelent.
Jelentkezés személyesen: S
a hirdetés megjelenését kővető
kedden.szerdán, a
Prímagáz Rt. t oltó üzemé ben
(Algyő. Téglás u vége).
• EURÓPA m á r k a v e z e t ö
művész-, m o d e l l - és rendezvényügynöksége
keres
művészeket minden á g a z a t ból, modelleket, g y e r m e k modelleket (amatöröket is),
statisztákat stb 62/407-994
(30599973)
• FELDOLGOZÓ c é g SZÖregi telephelyre keres gépkezelöket és a n y a g m o z g a tókat
Jelentkezés személyesen: Szőreg, Szerb u.
173. (30601625)
• FELSŐFOKÚ v é g z e t t s é gű. közgazdasági és p é n z ügyi gyakorlattal rendelkező
munkatársakat
keresünk
gazdasági ügyintézői m u n kakörbe
"Kereskedelem
030702856" jeligére a Sajtóházba. (30702856)
• GYAKORLATTAL rendelkező, szorgalmas, munkájára igényes autószerelöt k e resünk korszerűsített műhelyünkbe.
'Megbízható
030702859" jeligére a Sajtóházba. (30702859)
• INFORMATIKAI c é g k e res rendszerei értékesítésére gyakorlattal és gépkocsival rendelkező, számlaképes
területi
képviselőket
Munkakör: új és meglévő
partnerekkel való kapcsolattartás és értékesítés Ö n életrajzaikat
a
következő
faxszámra: 0 6 - 1 - 4 7 0 - 0 7 4 3
vagy e - m a i l címre: opt.erlekéopten.hu
várjuk.
(30702442)
• KÖNYVELŐIRODA egyszeres és kettős könyvvitelben jártas, gyakorlott könyvelőt
keres
"Precíz
030702512" jeligére a Sajtóházba (30702512)

• MŰSZAKI végzettségű
eladói keresünk 30 éves
korig Jelentkezni: 62/424377. (30703151)
M NÉMET részvénytársaság
munkatársakat keres c s o portvezetői
munkakörbe
Vállalkozói múlt előny 2 0 945-4380, Szeged. (30703211)
• TANDÍJMENTES, a l a p f o kú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 0 6 - 3 0 - 5 7 6 - 7 4 30. (30702801)
M TÁVMUNKA-LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes t á jékoztatónkat!
G.I.L.
Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út
14. (30599260)

Motorkerékpár-vezérképviselet
kereskedőhálózata bővítéséhez

1241 Budapest, Pf.: 39

Hamarosan

• OLTOTT m é s z , c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882,
06-20/3345-171.
Szeged. (30500027)

6

3

Autó

• AUTÓÁTIRATÁS l e g gyorsabban. biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30600320)

4

• PIKKELYSÖMÖR l e g ú jabb kezelése
gyógyközpontban! 62/431-422 (Szeged). (30601698)

7

• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. A z o n nal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 0 6 - 6 2 - 2 1 6 - 3 2 4 .
30383-7116. Szeged. (30599057)
• HASZNÁLT BÚTOR f e l vásárlás azonnali átvétellel,
készpénzért
is.
Szeged,
Gogol u. 33/A. 62/423-108,
20/537-7570, 30/415-5904
(30702582)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi
25
62/489-603.
(30599099)

tilas
\

BALTEX

IIIIII

urde llália

nkliziv liiirUlíilapjiii
Szeged. Kálvária sgt. 104.
Tel 62/444-508: fax: 62/543-865
E-mail: szeged@baltex.hu

köszöntjük

Egyéb

SZEGED.

BAKÁK NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS
mm-lg
M É R E T R E V Á G V A IS !

62/541-770

- emelőfüggesztékek
- emelőhevederek
spaniferek
Szeged) képviselet
Tel.: 62/552-547
1
Fax 62/552-548
Mobil 06-20/352-38-12 •

Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K , RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA
Körül
Régiségkereskedés
62315-322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (30599711)

Q

Egészségügy

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BURKOLÓLAP SZAKÜZLET

partnereket keres.

• HULLÁMPALA bruttó 250
Ft/nm-töl, hullámlemez 990
Ft/nm-töl, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
OSB-lap, ajtó, ablak, tüzelőanyagok és egyéb építőanyag Rókusi Tüzép S z e ged, Szatymazi u. 2. 62/
476-876. (30600547)

M ÉPÍTŐIPARI kisgépkezelö
vizsgával rendelkező m u n katársakat keresünk felvételre,
hódmezővásárhelyi
központtal Jelentkezés: 0 6 30/9569-655. (30702576)

Állást kinál

FELTÉTELEK: bemutatóterem, szerviz,
motorkerékpár-értékesítési tapasztalat.

a

E

l

l

B

®DEXI0N
(kamrába, garázsba, raktárba)

Alföld Pack Kft.
Szeged, Repülő tér 2.
Tél.: 62/541-002,
06-30/4758-152.

6

Gépjárművezető-képzés

• A T I C S Á S Z Á R N É BT
Moped, motor,
személy-,
teher-, nehézpótkocsi, Eukonform árufuvarozó vállalkozó, Eu-konform buszos
vállalkozó, nehézgép»-, kön^
nyűgép-, targonca, ADR,
TIR,
belföldi
buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezető. taxivállalkozó és u n dortkeltő tanfolyamokat indít
TANDÍJ 3 0 % A max. 60 E
Ft, a vonatkozó jogszabályok értelmében ADÓKED
VEZMÉNYKÉNT igénybe
vehető.
OKÉV
tsz
060056-02.
Szeged,
Berlini
krt. 16 Tel: 62/422-240.
06-20/9431-444. (30599666)

Katalinokat!

• Az üzenet max. 2 0 szóból állhat. • Ára: 1 8 0 0 Ft, lényképpel 2 5 0 0 Ft •
• M e g j e l e n é s : n o v e m b e r 2 5 - , k e d d - Leadási határidő: n o v e m b e r 2 4 . , hétfő, 9 ó r a •

' Töltse ki J megrendelószelvényt, él küldje el címünkre i hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együll, vagy keresse lel

T

9

Gép, szerszám

• HÓEKÉK traktorra e l ő r e hátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók
06-70/311-9538.
(30601027)

SZUPER
TURI
Debrecenből!

1 0 Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e g e d (30599712)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, m i n denféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron v á s á rolok. Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 0 6 - 6 2 - 2 1 6 324, 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 . Szeged.
(30699060)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz m e gyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0 6 70/505-90-40, 62/247-269
(30702511)

VASÁR.

valamint

LAKÁSTEXTILVÁSÁR!
8 órától 1 7 óráig
JATE-klub

1 3 Magánház
M MÓRAHALOM b e l t e r ü letén harmincéves ház e l a dó, összközmüves, 1500 nm
telek, 110 nm lakóterület,
melléképület, 0 6 - 2 0 - 9 4 1 4 920. (30397483)

1 4 Növény
1 1 Könyv
M HASZNALTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 322. (30599710)

• OSZLOPOS tuják, g ö m b tuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár
Díszfaiskola
Szeged, Gera S u. 18., 6 2 427-991 Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (30599617)

SZÖVEG:

12 Közlemény
A Szegedi Vízmű Rt. ivóvízhálózat-tisztítási munkákat végez 2003.
november 18.-december 19. között Szőreg területén, munkanapokon 8 és 17 óra között.
A hálózat tisztítása során átmenetileg nyomáscsökkenés következhet
he. és a víz zavarossá válhal. A víz íílepítés ulán fogyasztásra alkalmas,
azonban javasoljuk, hogy reggel 8 óráig vételezzenek a napi
szükségletnek megfelelően ivóvizet. A vezetékhálózat tisztításának
befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban
megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség. Kérjük a
lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit,
hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik,
műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott Figyelmet fordítsanak.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
nvwmim
A Szegedi Vízmű Rt. ivóvízháfózat-tLszütásí munkákat végez 2003.
november 19-én Algyő egész területén, éjszaka 23-06 óra között
A hálózat tisztítása során átmenetileg vízhiány következik he, és a víz
zavarossá válhat. A víz ülepítés ulán fogyasztásra alkalmas, azonban
javasoljuk, hogy este 23 óráig vételezzenek a szükségletnek megfelelően ivóvizet. A vezetékhálózat tisztításának befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban megszokod, kiegyensúlyozott
vízellátás és vízminőség.
Kérjük a lakosságot, valamin! az. érinted területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzed időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott Figyelmet fordítsanak.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
30903307

• Kálvária tér 28. •
62/442-569

Á
R

(30601719)

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , Ó R Á K , PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged. Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30599713)

2 0 Tanfolyam
közkívánatra újra indul
az ö n k ö l t s é g e s Pántlika

C 0 IM I I \
iarkó i:\m0imm
november 19-én.

Alsövárasi kultúrházban!
jeknlLr/rs:

PÁNTLIKA KÖVIDÁRI BOLT
Szeged, Vedres a . 2. 6274.1.". 9Ó7

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számitógép-kezelő ANGOL
nyelv,
gépírás
november
25-161.
Munkanélküliek,
gyesesek a munkaügyi k ö z pont támogatását igényelhetik! 62/424-484 Akkreditált képző: HUNIT-Magyarország (0129). (30600536)

• RÉGISÉGEK vétele. S z e ged, József Attila sgt. 29.
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 10-17 óráig.
(30193573)

• WEBLAPKÉSZÍTÉS w e b gralika, webanimáció tanfolyamok a MERLIN STÚDI
ÓNÁL! 62/424-314, 30/9073654, 0 6 - 0 2 2 0 - 0 2 . (30703163)

1 8 Számítástechnika
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í
TÁS, SZERVIZ. Eurocal K f t .
62-458-567.
Szeged
(30599746)

• ÖZE & Móczó Tánciskola!
Korcsoportonként
kezdő,
haladó szinten, a Százszorszép Gyermekházban CSOPORTOKAT INDÍT. B e i r a t kozás: nov. 15-én, 1 4 - 1 5 ig. Kezdés
nov
22-én,
1400-tól.
Tel.:
30/5258422; 20/568-9635. (30702060)

1 9 Szolgáltatás

• AJTÓ, ablak gépi s z i g e telése szilikonprofillal, g a ranciával. 0 6 - 7 0 / 2 5 0 - 7 7 0 0 .
(30703134)

2 11 Üzlethelyiség
• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. szám alatt induló társasházban
földszinti.
75
n m - e s üzlet eladó, 06-20/
9460-083. (30803269)

• AKCIÓS új típusú REDŐN Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g függönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62/489-603,
06-70/
3168-817 (30599105)

Q

• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20-3356-114, Szeged. (30599593)

62/567-835

B

D

B

M RENDKÍVÜLI jövedelmet
biztosító
gipszstukkógyártó
technológia teljes felszereltséggel, betanítással, mélyen
áron alul, bruttó 700.000 Ftért eladó. Érd.: 0 6 - 5 2 / 4 1 1 587, 0 6 - 3 0 / 9 0 3 - 8 2 1 7 telefonon. (30702913)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel
Tel:
62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (30599058)

23

8

17 ó r a k o r a /

M KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat,
órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 .
Szeged. (30599053)

Rendezvény

„Nyitott Kapu" rendezvény
a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolában
(Szeged, József A. sgt. 115.)
2003. n o v e m b e r 2 0 - á n , 15.00 órától.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

30703,9,

Gratulálunk

DÁVID!
Bátlfod

A NAPILAPBAN

Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

I
I
L
i
t~.

1 7 Régiségek

Hogy miért érdemes apróhirdetését

Elő'zze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!

62/435-887

• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged,
P U L Z u. 46. Tel.: 62/425-555.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(30599379)

megjelenik!

• Cora Áruházban •

M REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása. 6 2 - 4 4 9 029,
06-70-311-79-15.
(30702313)

1 6 Pénz, értékpapír

GYERMEKRUHA-

FELNŐTTRUHA-

• REDŐNY, RELUXA s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
VAL C s o n g r á d m e g y é b e n
62/401 318 62/555-796,
06-30/271-9697. (30599118)

• SZEGEDEN, Tescónál III.
emeleti, 1+3 szobás lakás
eladó, 9.500.000 Ft. Paletta,
62/424-031. (30703201)

* VALUTAVÁLTÁS *

(csütörtök-péntek)

• LAKSPED, K Ö L T Ő Z T E
TÉS, n e h é z t á r g y a k s z á l lítása, belső rakodás, l o m talanítás hétvégén is. D o b o zokat, rekeszeket biztosítok!
62-497-358, 30-6304-690.
(Szeged) (30500059)

M SZEGED, S z i l l é r i sgt.—i.
kéfszoba-hallos,
felújított,
földszinti lakás eladó. 0 6 20/258-6279, (30702242)

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
N.idix. Kárász u 8.06-20/321-44»

VÁSÁR!

• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra
számíthat!
70311-79-06,
20-356-7058.
Tel./fax: 6 2 - 5 5 5 - 6 0 3 . S z e ged és környéke. (30600903)

1 5 Panellakás

N o v e m b e r 1 9 - é n (szerda)

November 20—21-én

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0 6
3 0 / 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30599113)

H GYÜMÖLCSFÁK, díszfák,
tuják, fenyőfák, szőlőoltványok, dióoltványok, szomorú
eperfák, gömbjuharfák, r ó zsák. Szeged, Körföllés 31.,
06-30/448-3747. (30703072)

24.

szüíinapot!

Légyéi boldog, derűs,

vidám,

aki szeret, az jót kíván!
Ne figyeljél rosszre,

Mert az a\ár már a
másnapi
lapszámban

N I F f L I j C S VIXAG^AJANDfX ÜZLETEK

Virógfutar: 06-301325-0005

• KOVÁCS Autósiskola B i hari 29. 6 2 - 4 9 2 - 6 8 2 S z e ged. (30599418)

1 2 Közlemény

• KÜLÖNLEGESEN szép
örökzöldek, kék, zöld, arany
tuják, gömbök, kúszók, v i rágzók, lombos fák nagy
méretben is! Toronyi Díszfaiskola Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62/405-812. B á r mikor! (30500162)

feladni?

személyesen ügyfélszolgálati irodánkat!
• Cím: Délmagyarország Kiadó, 6720 Szeged, Stelánia 10.

• Zárda u. 6. •
62/420-802

• AZ AUTÓKLUB a u t ó s i s kolája gyorsított személygépkocsi-vezetői
tanfolyamot indít november 19-én.
16.00-kor Szeged, Kossuth
L sgt 112 (Plaza mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény,
62-550-390,
0 6 - 2 0 - 4 8 3 - 1 6 - 3 9 . (30702429)

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

• KÜLDJE EL NÉVNAPI JÓKÍVÁNSÁGAIT V E L Ü N K ! •

i
a NEFELEJCS «¡rágOxIeteA SOO Ft I
é r t é M vásárlási v t a f v á o y á t !
I

is)

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

nagy munkabírású,
szakmai tapasztalattal,
j ó kommunikációs, szervező- és
irányítókészséggel rendelkezik,
2 0 - 4 0 év közötti.
Ú j kollégánk m u n k á j á t
teljesítményarányos
jöve<lelemmel h o n o r á l j u k .

18

(izenetrögzíIő

Apróbörze

A Don Pcpc hálö/at.
szegedi éttermébe

19

1

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

O"1.**

4

KEDD, 2003. NOVEMBER 18.

bajra.

Mindig számíts e csapatra!

Beíileq

Születésnapét

TORNYAI BENCE
JÁNOSNAK
születésnapod
szeretettel
nagyon

boldog

kívánunk:

alkalmából

köszöntünk

és

gyermekkort

Apa, A nya,

H a ü z e n e t e t s z e r e t n e k ü l d e n i , k e r e s s e fel s z e m é l y e s e n
ügyfélszolgálati irodáinkat vagy hirdetöirodáinkat!

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 21.

15

• K A P C S O L A T O K »
/

rr

MEGKERDEZTÜK A MAKÓI OLVASOT A TILTOTT JELKEPEKROL

CSOROG A PANNON GSM

Zavarja-6 a sarló és kalapács í

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 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s 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.

KISGYERMEK
B. É., szegedi olvasónk hálás
szívvel mesélte el, hogy amikor
tízéves kisgyermeke az iskolától el akart jutni hozzá a - jóval
távolabbi - munkahelyére, de
nem tudta, hogyan, akadt valaki, aki a segítségére sietett és
kocsijával elvitte oda a síró gyereket.

KOVÁCS ZOLTANNE
rokkantnyugdíjas:
- Nem, engem nem zavar. Mindenkinek a saját döntése, hogy
például hord-e olyan ruhaneműt, melyen hatalmi jelképek
láthatók. Én azonban biztos,
hogy nem vennék fel sarló kalapácsos pulóvert, de nem is ítélem
el. Akinek tetszik, hordja.

H0R0SZK0P
<

y j K 0 S : N e m tehet arról, hogy bár
m l segítem szeretne, rosszul sül el a
próbálkozása. Olyan külső hatások érték,
amelyek miatt kénytelen volt megváltoztatni a dolgokat, ezért az ellenkező hatást
érte el.

Í

BIKA: Többen mondják, hogy kimerültnek látszik, talán nem kellene
ennyit dolgoznia. Erről hallani sem akar, és
aki ilyet merészel mondani, arra úgy tekint,
mint az ellenségére
f k ^ j IKREK: Sok' lehetősége kínálkozik
l a kommunikáció különféle formáira. Olyan emberek közé kívánkozik, hogy
megvitasson velük mindenféle témát, akik
iránt érzelmeket táplál.
RÁK: Régi ügyek kerülhetnek terí^ ^ í t é k r e , valaki provokálhatja, és hamar elveszti a türelmét. A sors nyerő lapokat ad és a hó végén megérkezik a ritka lehetőség amivel legyőzi az akadályokat.

NAGY FERENC
ács:
- Olvastam róla az újságban, de én
valahogy nem ellenzem. Nem irritálnak ezek a jelképek, különösebben nem figyelek rájuk. Akinek
meg ez tetszik, hát nyugodtan
hordja. Én magam is oroszt tanultam, semmi bajom sincs a sarló
kalapáccsal mint jelképpel.

BALAZS FERENC
RESTAS TÍMEA
járműjavítóműhely-vezető:
háztartásbeli:
- Nem zavar, mert nem foglalko- - Igen, engem nagyon zavar. Minzom a hatalmi jelképekkel. Egyál- denféle hatalmi vagy önkényuraltalán nem érdekel, ki milyen ru- mi jelkép zavar. Sokszor csak dihaneműben jár-kel az utcán. Kö- vatból viselnek ilyen ruhákat a fizömbös vagyok a témával szem- atalok, miközben nem is tudják,
ben. A gyermekeimet viszont mit jelentenek a feliratok. Én eligyekszem arra nevelni, hogy nor- : lenzem a hatalmi jelképek használatát, mivel lázítónak tartom.
mális ruhát vegyenek fel.

P0STAB0NTAS

Vidékfejlesztés és országértékelés
így hangzott a hír: Brüsszelben az Európai Unió országértékelő dokumentuma Magyarország vidékfejlesztési terveit nem tartotta megfelelőnek. A
magyar vidékfejlesztés az EU érdeke is.
A nagyvárosi élettel összehasonlítva miben áll a
vidék különlegessége? Egyszerű válasz adható: vidéken van a termőföld. Az ipari környezetű nagyobb vidéki városaink is közel vannak a termőföldeket felölelő térségekhez. A kistérségek városainak és falvainak határában pedig jelentős agrártermelés folyik. Csongrád megyében különösen így
van ez. Az értékek átalakuló rendszerében a most
nem megfelelő vidékfejlesztési program nyomán
csalódás lepi el az őszi ég alatt a termőföldeket, a
réteket, a fákat és az évszakok vonulását sokszor
megélő vidéki embereket a válságjelenségekkel is
küzdő városokban, falvakban, tanyákon egyaránt.
Régiónkban, kistérségünkben, a ritkán lakott és
alacsony fejlettségű mikrorégiókban mi lesz a hátrányos helyzetű vidéki emberekkel? Mi lesz az integrált helyi fejlesztésekkel?

Nemsokára otthon lehetünk az Európai Unióban. Az otthonteremtés, a család, a biztonság, a bizalom légköre az, amiben a nehézségekkel való
szembenézés sikeres lehet. Ez vidéken is így van.
fijj
OROSZLÁN: Nem tett meg minLehessen így a továbbiakban is! A gazdasági-szociá^ * i d e n t , hogy munkahelyi számításai
lis kohéziót makroszinten is fenntartjuk, fejlesztbejöjjenek. Karba tett kézzel várja a kész
jük az EU-val. Mikroszinten is megóvjuk a zöld ermegoldásokat, nem tesz semmit, hogy
dőt, a mezőt, a falu hagyományát. A több nemzeelőremozdítsa az ügyet. Ez rossz hozzááldék gazdasági-szociális együttélése falun a családi,
lás.
kertes házban az élet nagy adománya. A vidék tárgyi és szellemi örökségét meg kell őriznünk, az infA ^ j S Z Ű Z : Nem tudja eltitkolni boszrastruktúrát pedig fejlesztenünk.
szúságát egy reggeli történés miatt,
még akkor sem, ha veyélybe keveri ezzel
Az agrártermelés költségét csökkentő, a termagát. A dolog megtörtént, még sincs benmékminőséget és a korszerű beruházásokat nöne semmi eget rengető. Az igazság az ön olvelő, a munkaerőt optimálisan felhasználó, a jödalán áll.
vedelmezőséget javító gazdálkodásra van szüksége az EU-hoz csatlakozó országunknak. A mai inI MÉRLEG: Szokatlanul türelmeben. formációs társadalomban a tér kibővült. Az informatikai fejlesztések elérték a falvakat is. Az elW w l Valószínűleg beteg ezért feltétlenül
zárt viszonyokat megbontó folyamatoktól való
menjen el orvoshoz. Az utasításokat ne hagyja figyelmen kívül, hanem szigorúan tartsa
félelem oldódik már. Itt a hazánk, itt jó nekünk
be. A hét végén utazásra csábíthatják.
Európában lenni. Egyre világosabbá válik, a lét
nem végrehajtásforma, hanem ennél sokkal tá| SKORPIÓ: Itt az ideje, hogy valami
X y l j ó visszérkrémet kenjen a lábára és
felpolcolja. Külsőleg gyógynövénykrémekkel
(például vadgesztenyekrém, körömvirágkrém) enyhítheti a visszeres fájdalmakat.
| NYILAS: Az érzelmi feszültségek
T ^ í i hete következhet, ami gyötrelemmé
fokozódhat. Semmit nem mondhat, amivel
meg tudná ezt változtatni. Csendes megértése változást eredményezhet, de nehogy
késő legyen!
r

í K 4 1 BAK: Csak önmagában bízhat. Ne
U A t gondolja, hogy ellenségek veszik körül, csak a megértés hiányzik. Családtagjaitól
sem várhat jóindulatot, ők úgy érzik, tőlük veszi el az időt saját fontos céljaira érdekében.
^ f r j VÍZÖNTŐ: Ne hamarkodja el döntését!
I A gyorsabb válasz nem fest pozitivabb
képet önről, ha megfontolt, az annál inkább. Ha
látják, hogy a részleteket szeretné előbb kidolgozni, mejjxzhatóbbnak fogják tartani.
HALAK: Ne bízza a vélebenre boldo^ ^ ' g u l á s á t , menjen elébe az eseményeknek. Ma alkalma adódhat lépéseket tenni
tervei megvalósításában. Használja ki az alkalmat! Ilyen nem lesz egyhamar.

gabb valami. Ez vidéken is így van. Az országnak
jó növényt, búzát, hagymát, paprikát terem a
föld. Az állattenyésztés is jó élelmet termel. Ellátási biztonságot nyújt. Vidéken a méltányos életszínvonal biztosítandó. A családi gazdaságokat is
versenyképessé kell tenni.
Mi lesz a magyar agrártermelés jövője? Hazánk,
Magyarország nagy hányada termőföld. Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása
előtti hónapokban még mindig nincs kialakult, jól
felépített, elfogadható vidékfejlesztési programja?
Az ország lakosságának legnagyobb hányada vidéken él. Regionális szinten is tudnunk kell fogadni a
mezőgazdasági támogatásokat és ehhez megfelelő
intézményi struktúrára van szükség. Élelmiszert
feldolgozó üzemeink egészségügyi problémáit is
meg kell oldani. Az EU növény- és állategészségügyi szabályozásának vívmányait nálunk is honossá kell tennünk. Országos növényegészségügyi
diagnosztikai-ellenőrzési rendszerre is szükség
van. Az integrált mezőgazdasági ellenőrzési és irányítási rendszer fejlesztésének útján meg kell tenni
még a továbbiakban is a lényeges lépéseket. Országértékelésre az EU brüsszeli központjába korábbi
állapotot tükröző magyar vidékfejlesztési dokumentumokat terjesztenek fel?!
Mit ér a vidéki élet? Hogyan tartható fenn a vidékfejlesztés (Agriculture and Rural Development)
életképességének növelése? A vidéki térségek társadalmi-gazdasági felzárkóztatása hol tart ma? A régió, a kistérség, a saját város, a saját falu, a saját
család, a saját közösség megtartó és fejlesztő értékeinek fölismeréséből alakul ki újból az értelmes
cselekvésre sarkalló európai önazonosság, itt a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégióban.
Valakik most a helyzet magaslatán állva igénybe
veszik kiterjedt EU-területfejlesztési és vidékfejlesztési szakértelmüket és teljes szívvel és lélekkel
nekiállnak az Európai Unióhoz nemsokára csatlakozó hazánk számára megfelelő, EU-hatékony vidékfejlesztési tervek kidolgozásához. Bízzunk benne, hogy ez a munka folyik már!

kétirányú gyalogosforgalomnak.
(Ez nem menne a gyalogosok
„rovására".) Azért a déli járda lehetne a gyalogosoké, mert az van
közelebb Újszeged sűrűbben lakott (lakótelepi) oldalához, így
nem kellene a gyalogosok zömének kereszteznie a járműforgalmat az újszegedi hídfőben.
3. Meglep a közlekedési szakértő véleménye, hogy a kerékpársávnak kinevezett járdát továbbra is használnák a gyalogosok is,
hiszen megfelelő tiltó tábla és
egy hétig tartó folyamatos rendőri ellenőrzés és bírságolás (pl.
500 Ft) biztosan leszoktatná a
gyalogosokat az ottjárásról.
4. Nem értem a mérnöknő véleményét, miszerint meg kellene
szeretni a mostani forgalmi rendet úgy, mint a színháznál lévő,
illetve a Dugonics téri körforgalmat. Ez nem szeretet, hanem veszélyérzés kérdése! Ezt pont egy
közlekedési szakértő nem tudja
megkülönböztetni? Miért hiszi
azt, hogy betartják a sebesség-
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BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON,
MAKÓ

korlátozást és tisztelik a záróvonalakat úgy, mint Ausztriában?
Álljon oda és nézze meg a szegedi
valóságot!
5. Egy (szerintem) fontos javaslat:
Amikor a Stefánia és az Oskola
utca kerékpárútját a belvárosi
hídfőben összekötötték, hiba
volt a kerékpáros forgalmat a
hídfőn keresztül vezetni. Ott azóta is állandó a balesetveszély!
Szüntessék meg ezt az „átkelést"
és vezessék le a híd északi oldalán kialakítandó kétirányú kerékpáros forgalmat a Stefánia felé - a múzeum főhomlokzata
előtti úton - a híd alá és onnan
tovább a Roosevelt tér déli oldalán az Oskola utca felé. így a kerékpárosok is biztonságban lennének és a hídfő gépjárműforgalmát sem akadályoznák és veszélyeztetnék a kerékpárosok (és a
jelenleg közéjük keveredő gyalogosok!).
DR. PRAEFORT LÁSZLÓ,
SZEGED

MIKI EGÉR
Cs. M.-né számolt be arról, hogy
szombaton milyen nagy öröm érte négyéves unokáját, Kittit, amikor - sokak közreműködésének
köszönhetően - visszakapta a
9-es trolin felejtett Miki egerét.
GÁZ
Többen kifogásolták Szegeden,
hogy az elmúlt napokban csökkent a gáz minősége, a melegvizes
csapból is csak langyos víz folyik.
Koovnmikkdós
partnerünk:

mim
Mára

Nem szeretet, veszélyérzetkérdése a hídiközlekedés
A lapban megjelent Fordulat a
hídi közlekedésben c. cikkhez
szeretnék hozzászólni az alábbiakban:
1. Meglepő, hogy bárki is jónak
gondolja az olyan megoldást,
amelyben a szemből érkező autóbuszok és trolik csaknem súrolják egymást, még akkor is, ha
közben részben igénybe veszik a
kerékpáros sávot is.
2. Miért ne lehetne a gyalogosok „rovására" változtatni a
helyzeten? Ha az egyik (az északi) oldali járda teljesen a (Belváros felől Újszeged felé haladó) kerékpárforgalomé lenne (a gyalogosok kizárásával onnan) és csak
a másik (a déli) oldali járdán járnának a gyalogosok. Az úttesten
pedig csak az északi oldali kerékpársávot használnák a kerékpárosok (Újszeged felől a Belváros
felél, akkor a jelenlegi déli oldali
kerékpársávot visszaadhatnák a
gépjárműforgalomnak, így a gépjárművek is szépen elférnének és
a déli járda elegendő lehetne a

VILÁGÍTÁS
A Bertalan híd újszegedi feljárójának közelében hiányzik egy
lámpatest és a korai sötétedés
miatt nehéz ott közlekedni, je-

lezték többen is. Asztalos Imre, a
Démász Szegedi Üzemmérnökségének vezetője elmondta: tudnak a hibáról, megrendelték a
fénycsövet, amint az megérkezik, rögtön beszerelik.

üleslel

kérdeztük!

Zavarja-e
a s a r l ó kalapácsos
jelkép?

Következő
D r á g a - e

kérdésünk:
a

k e n y é r ?

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

i

T
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IGEN

H

•

NEM

06-30/30-30-921

Az SMS számlálása normál tarifa szennt történik.

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SULI ANNA LUCA

JOJARTADAM ZSOLT

November 16., 2 óra 50 perc, 4 0 0 0 g. Sz.:
Börcsök Andrea és Süli Endre (Földeák).

November 17., 8 óra 2 5 perc, 3870 g. Sz.:
Készé Szilvia és Jójárt Zsolt (Szeged).

KÓSZÓ DÓRA
November 14., 8 óra 32 perc, 2 7 9 0 g. Sz.:
Peták Angéla és Készé László (Szeged).

PERRETTI PAULO ANDREA
November 14., 10 óra 55 perc, 3 6 1 0 g. Sz.:
Hegedűs Beáta és Perretti Pietro (Szeged).

FEKETŰ DORKA
November 12.', 6 óra 9 perc, 3 0 8 0 g. Sz.:
Feketű Gyöngyvér és Nyéki Tamás (Szeged).

NAGY OLGA
November 16., 21 óra 43 perc, 3 0 5 0 g. Sz. :
Bús Gabriella és Nagy Zoltán (Algyő).

PERNEKI DÓRA

ÁRVA-NAGY JÁNOS
November 17., 4 óra 3 5 perc, 3 0 7 0 g. Sz.:
Lődi Aranka és Árva-Nagy János (Székkutas).
SZENTES

SZARVAS LILI
November 14., 12 óra 20 perc, 3100 g. Sz.:
Tihanyi Gabriella és Szarvas Zsolt (Csongrád)

KOZÁK ÁDÁM ATTILA
November 15., 3 óra 3 perc, 2300 g Sz.: Urbancsok Orsolya és Kozák Attila István (Szarvas).

HARMAI EVELIN
November 16., 19 óra 23 perc, 3 9 0 0 g. Sz.:
Kiss Julianna és Harmal Imre (Felgyő).

November 17., 8 óra 20 perc, 3 7 6 0 g. Sz.:
Rúzsa Mónika és Perneki Antal (Szeged).

LIPPAI JÁZMIN ENIKŐ

VÁSÁRHELY

BENKALEA KLÁRA

RACZ JUDIT

November 14., 7 óra 30 perc, 2 9 0 0 g. Sz.:
Gregus Ildikó és Benka János (Szarvas).

November 14., 12 óra 30 perc, 3 2 5 0 g. Sz.:
Horváth Éva és Rácz István (Vásárhely).

November 16., 4 óra 0 perc, 4 4 3 0 g. Sz.:
Kis Krisztina és Lippai István (Mindszent).

Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

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

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!
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Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

A

i
ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ
KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
700

g

Birsalmabefőtt

1 9 9

F i 284 Ft/kg

680

g

Őszibarackbefőtt

2 1 0

F t 309 Ft/kg

700

g

Szilvabefőtt

1 3 9

F t 199 Ft/kg

650 g

Csemegecékla

1 3 5

F t 206 Ft/kg

980 g

Csemegeuborka

2 6 8

F t 273 Ft/kg

300 g

Gombás melegszendvicskrém

1 8 9

F t 830 Ft/kg

420 g

Sólet p u l y k a k o l b á s s z a l

2 4 9

F t S93 Ft/kg

420 g

Chilis b a b d a r á l t h ú s s a l

2 6 5

F t 631 Ft/kg

400 g

Húsgombóc
k a p r o s tejfölös m á r t á s s a l

2 4 5

F t 613 Ft/kg

690 g

Zöldborsó

1 0 5

F t 1S2 Ft/kg

125 g

Szardínia 3 ízben (Pető)

7 5

F t 600 Ft/kg

lkg

Nowaco „B" rizs

129 Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

- 4 %

Törzsvásárlói
kortya a z
üzletben
váltható

Kereskedői törzsvásárlói kártyára
-8%
Tel.: 478-290. Nyitva: H.-R: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.

Gyászközlemények
SZEGED

Hirdessen ön is
< < 15% kedvezménnyel!

AZ ARPAD-AGRAR RT.
KERTÉSZETI IGAZGATÓSÁGA
20 HEKTÁROS, FŰTÖTT FÓLIATELEPÉRE

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel. Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel,
hisz szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt az egész életed."
Mely fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, fiú, Édesapa, após, nagyapa,
D O B Ó ISTVÁN
villanyszerelő-mester,
Hóbiárt basa u. 40. szánt alatti lakos 66 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése november 19-én, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
iMtmms
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
LAZAR I M R E
62. éves korában, türelemmel viselt, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése november
20-án, ¡4 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

itinvnnivi

Szomorú szívvel közöljük, hogy
szeretett rokonunk,
ÖKRÖS I Ó Z S E F N É
MÁTÉ ¡OLÁN
89 eves korában elhunyt. Temetése november 21 -én, 13 órakor lesz
a református temetőben.
0.10702725
Gyászoló család

Alkalmazási feltételek:
- Szakirányú felsőfokú végzettség
- Zöldség-gyümölcs kereskedelmi gyakorlat
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- J ó szervező- és kommunikációs készség
- Minimum 5 éves szakmai gyakorlat
- Nyelvtudás előny
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és
bizonyítványmásolatokkal
Bakó László kertészeti igazgatónál,
ÁRPÁD-AGRÁR Rt.. 6600 Szentes. Apponyi tér 12. címen
lehet. Jelentkezési határidő: 2003. november 30.
Az állás 2004. január l -jétől tölthető be.
Bővebb információ Bakó László kertészeti igazgatótól,
a 63/313-355/12. melléken kérhető.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
M É S Z Á R O S TAMÁS
életének 60. évében elhunyt. Búcsúztatása november 20-án, 14 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
010X01268
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MIHÁLY BÉLA,
a Tápai Antal szakközépiskola
nyugdíjas tanára 76 éves latrában
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
november 21-én, 11 órakor lesz az
Alsóvárosi temető ravatalozójából.
030803250
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, ho^y
S E R É N Y I ISTVÁN
ZOLTÁN
58 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Kívánságára csendben
eltemettük.
^
Gyászoló gondozója
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VILLÁS LAJOS
68 eves korában váratlanul elhunyt. Temetése november 20án, 14 órakor a Kiskundorozsmai
temetőben lesz. Gyászmise 13 órakor.
awnxur
Gyászoló család
Oly szomorú, mikor üres lesz a
szívünk, s cl kell engedni azt, akit
úgy szerettünk.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen gyermek, testvér, sógor,
SZAKÁLL
SZILVESZTER
rövid szenvedés után, 57 évesen
örökre itthagyott bennünket. Temetése november 19-én, 14.30
órakor lesz a Domaszcki temetőben. Gyászmise 13.30 órakor
az új templomban. Minden külön
értesítés helyett.
03000.1287
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SZŰCSNÉ
BÉNYI MÁRIA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk a II.
belklinika orvosainak és ápolóinak odaadó munkájukért, akik
élete megmentéséért fáradoztak.
010702353 Gyászoló Bényi család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
NÉMETH IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk^ hogy
SZABÓ GYÖRGY
türelemmel viselt, hosszan tartó
betegség után 71 éves korában elhunyt. Temetése november 21én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
o«wa,245
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BALIKÓ BÉLÁNÉ
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
030702354
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KÉRI I M R E
temetésén részt vettek és koszorúikkal, virágaikkal mely gyászunkat
enyhíteni igyekeztek.
01070230?
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
IHRACSKA ANTAL
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Itthagytad minden álmod, vágyad, itthagytad árván szerető családod.
Elpihent a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott.
Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál. De lélekben örökké velünk maradtál."

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
RABCSÁNSZKY
JÓZSEF
életének 65. évében, betegsége
után örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 21-én, pénteken, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójában.
„„„m.w.
Gyászoló-család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
H E R C Z E G ZOLTÁN
életének 66. evében váratlanul elhunyt. Temetése 2003. november
19-én, 13 órakor az Újszegedi temetőben lesz.
Gyászoló szerettei
Mely fájdalommal tudatjuk, hogy
FRANK PALNE
MARGITKA,
Balástya, Dózsa Gy. u. 1. szám
alatti lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése november 20án, 11 órakor lesz a Balástyai temetőben.
aio8at28.i
Gyászoló család

regiszter
hogy mikor melyik
képviselői hirdethetneis
k e d v e z m é n y e s áron'
DÉLMAGYARORSZÁGicégregiSZter

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KISS F E R E N C ,
Mindszent, Szent István u. 1.
szám alatti lakos 87 éves korában
elhunyt. Temetése 2003. november 19-én, 14 órakor lesz a Mindszenti temetőben.
Gyászoló család, Mindszent
Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk,
SERES ISTVÁN,
volt Mindszenti lakos 93 éves
korában elhunyt. Temetése november 19-én, 10 órakor lesz a
Mindszenti temetőben.
Gyászoló család, Szeged

Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk,
BAKOS LAJOSNÉ
halálának 1. éves évfordulóján.
A szerető Varga család

,»>7a„48

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
B É R E S KÁLMÁN,
a Nyugdíjnélküli Időskorúak Országos Szervezetének létrehozója
és elnöke, Hódmezővásárhely, Bercsényi utcai lakos rövid betegség
után, 83 éves korában eltávozott
közülünk. Temetése november 19én, fél 11 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi római katolikus temetőben.
030703168
Gyászoló család

„Búcsú, mit nem mondtál ki
nekünk, elmaradt. Elmentél |
tőlünk hirtelen, de gondola- f
tunkban és szívünkben örökké velünk maradsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, j
hogy drága szerettünk,
SZABÓ I M R E E R N Ő ,
Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 59. szám alatti lakos tragikus hirtelenséggel, 61 éves
korában elhunyt. Temetése
2003. november 20-án, 9 órakor lesz a Dilinka temetőben
«11289

Gyászoló család
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is szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik drága sze- in
•
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•
•• retteink,
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I G N A ISTVÁN
q•
ÉS N E J E
•
q
IGNA ISTVÁNNÉ
••
•
PALÓCZ ETELKA
búcsúztatásukon megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az Atev Rt.
vezetőségének, szállítás dolgozóinak és a Susáni Nyugdíjas Klub tagságának a küldött koszorúkért.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
MEGEMLEKEZES
„Két fáradt kezét a munka megtörte,
Az élet minden vihara gyötörte,
De ő soha nem panaszkodott,
Csak kedvesen mosolygott."
TÖRÖK IMRÉNÉ
TAKÁCS JULIANNA
halálának 5. évfordulóján.
(iio7iiit8Do
Szeretteid: Férjed és családod

Míg élünk, nem feledünk!
SZALMA MIHÁLY N É
T Ö R Ö K MÁRIA
halálának első évfordulóján emlékezünk.
Szeretteid

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Fájó szívvel tudatom, hogy drága feleségem,
KIRÁLY J Ó Z S E F N É
FEKETE I R É N ,
Hódmezővásárhely, Cscngetytyű köz 2. szám alatti lakos
hosszú szenvedés után, 78 eves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2003. november 21-én, 10.30 órakor
lesz a katolikus temetőben.

hogy legyen Választása!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Emlékezünk
DR. VAJDA MÁRIÁRA
halálának 1. évfordulóján.
nuimmn
Szerető testvéred és Gáborka

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR
tiuk 1"
-bm
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
MÁRKUS IMRÉNÉ
KIRI ETELKA
56 éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése november
19-én, 11 órakor lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 10
órakor. Minden külön értesítés helyett.
^T^ágzoló család^-

ce.G

SZEGED2004

TELEPVEZETŐT KERES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 21.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér és rokon,
SZEGÉIMY I S T V Á N N É
DARU LÍDIA,
Hódmezővásárhely, Damjanich
u. 50. szám alatti lakos 80 éves
korában elhunyt. Temetése november 20-án, fel 3 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
030803252
A gyászoló család

„Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
NYÁRI ISTVÁN,
Táncsics M. u. 2. szám alatti lakos 97 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt. Temetése november
19-én, 11.30 órakor a katolikus temetőben lesz.
o ^ g o
i_n
Gyászoló család n n
t p 030803263 '
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M Fájó szívvel tudatjuk, hogy
•Cy drága szerettünk,
^
C S O N K A LÁSZLÓ,
szentesi lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése november 20-án, csütörtökön, 14 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
3080.1302 Gyászoló család, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
A P R Ó LAJOS
(volt szentesi lakos) 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása november 21-én, pénteken, 11 órakor lesz a szentesi
Kálvária temető ravatalozójából.
03070316o
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÖRÖK JÁNOSNÉ
KISPÁL M A R G I T
(volt Villogó utcai óvodai dajka), Szentes, Négyesi L. u. 13. szám alatti
lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése november 21-én, pénteken, 12
órakor lesz a szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
0.10703161
Gyászoló család, Szentes, Dunakeszi

MAKÓ
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
ERDEI ISTVÁNNÉ
PAPÓS KATALIN
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
,«,801284
Gyászoló család

TÖRTÖK.

•

2003. NOVEMBER 20.

•

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- i s MŰSORAJÁNLÓ

KOZELET

SZEGED
A SZAB-székházban (Somogyi a 7.)
du. 4 órakor
Bácsi János A számítógéppel segített
anyanyelv - olvasástanítás, a
beszédterápiák lehetőségei. Egy
virtuális szemantikai hálószótár

színház
SZEGED
PINCESZÍNHÁZ ÉS
MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Este 9 óra: Nyers koncert. Egy nehéz
nap éjszakája. Vendég: Nyuszi.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: A Víg özvegy - operett.
Juhász Gyula-bériet - emelt helyár
Jegyek válthatók.
BABSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Szellemjárta mese.
Cirmos-bériét.

17

M Ű S O R "

A megyeházán (VI. emelet 611 -es
szoba) (Rákóczi tér 1.) du.fél5 órakor
Bábosok szakmai találkozója.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Katolikus Házban (Dugpnics tér 12.)
este 6 órakor Katolikus egyház magyar katolikus egyház - Európai
Unió. Vendég: dr. Gyulay Endre
megyéspüspök. Házigazda: Szilágyi
Árpád városvédő polgár
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) este 6 órakor
Retrospettiva del cinema italiano
(Visszatekintés az olasz
filmművészetre) - II gattopardoa
(1963).

mqzi
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Mátrix - Forradalmak. Színes, m. A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.) este 6
b. amerikai film.
órakor
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Bibliai előadás - Jelenések könyve. Mi
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Lilja 4-ever. Színes dánfilm;este az igazi hit? - A lelki hanyatlás
fél 7 óra: A Balkán hangja: Lőporos korszaka. Hegedűs Attila bibliaoktató
előadása; a 24-es teremben este fél 7
hordó.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM órakor Kétnyelvű (magyar/angol)
bibliaóra.
Felújítás miatt zárva.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Svájcifilmhét.Fiatal svájci Az Újszegedi Református
tehetségek; este 7 és 9 óra: Jónás és Egyházközségben (Szent-Györgyi A'
u. 6-8.) estefél7 órakor: ifjúsági
Lilla. Színes svájci-francia film.
bibliaóra.
PLAZA CINEMA CITY
Szövetség: 14.30 óra. Karib-tenger
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
kalózai: 16.45, 19.30 óra. Amerikai
Pite 3: 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 óra. 42.)
Mátrix Revolution: 12.30, 15, 17.30, 10-tól 18 óráig,
20, 22.30 óra. Segítség hal lettem:
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 914.30, 16.15 óra. Pokolba a
tól 19 óráig várja látogatóit.
szerelemmel: 18.30, 20.30 óra.
Mindenóó: 13.15 óra. Balhé: 15.30, KONCERT
17.45, 19.45 óra. Kill Bili: 13, 15.15, SZEGED
17.30, 19.45 óra .Kegyetlen
A Szegedi Tudományegyetem
bánásmód: 14, 16, 18, 20.15 óra.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Bad Boys 2: 13.45, 16.30, 19.15 óra. Kara Enek-Zene Tanszékén (Hattyas
Olasz meló: 15.45, 20.15 óra. Max:
sor 10.) de. 10 órakor:
13.30, 18 óra.
Petr Hala (Csehország)
zongoramatinéja.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
A Bartók Béla Művelődési
Kegyetlen bánásmád. Színes, m. b.
Központban (Vörösmarty u. 3.) este
amerikai film.
fél 8 órakor

Kocsár Miklós és vendégei kamaraest a zeneszerző születésének
70. évfordulója tiszteletére.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési Házban
(Temesvári krt. 42.) du. 5 órakor
Felvégi Andrea fotóművész
kiállításának megnyitója. Bevezetőt
Hollós Máté Erkel-díjas zeneszerző
mond, közreműködik: IVtr Flala
(zongora).
A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) megnyílt:
a kosáridállítás. Megtekinthető:
december 1-éig, hétköznap 8-tól 18
óráig, szombaton 9-tól 13 óráig. A
belépés díjtalan.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) megnyílt
Mayer Ferenc Képek a napról meg
ami még eszembe jutott című színes
grafikai kiállítása. A tárlat
megtekinthető: november 25-éig
hétköznap 9-tól 20 óráig, szombaton
9-től 18 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B Galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
Szűcs Édua Ne tessék komolyan
venni című kiállítása. A tárlat
megtekinthető: november 21 -éig,
munkanapokéin 10-tól 18 óráig.
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyílt:
Kotvics Katalin Az idegen című
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
november 27-éig, munkanapokon 9től 17 óráig.
A Kass Galériában megnyílt:
Deák Beke Éva textilművész
Életvonalakfonalacímű kiállítása.
Megtekinthető: november 30-áig,
hétfon szünnap.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
ldálb'tásával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.

DÉLMAGYARORSZÁG
A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG HÉTVÉGI KIADÁSA

Is eló^otdult mát,
hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!
i n f o :

8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

Kincstári Vagyoni Igazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Tel: (62) 426-017, 420-286 fax: 420-475

NYILVÁNOS ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
A K i n c s t á r i Vagyoni I g a z g a t ó s á g n y i l v á n o s á r v e r é s t h i r d e t a z a l á b b i , K V I kezelésében lévő i n g a t l a n o k

értékesítésére:
1. Címe: Szeged, III. ker„ külterület
hrsz.: 02024/2
Megnevezése: kivett, mocsár
Telek területe: 2719 m! Tulajdoni hányad: 1/1
Kikiáltási ár: 27 190 Ft

4. Címe: Szeged, III. ker., külterület
hrsz.: 02028/2
Megnevezése: kivett udvar és romos épület, mocsár
Telek területe: 106 443 rtr Tulajdoni hányad: 1/1
Kikiáltási ár: 2 488 605 Ft

2. Címe: Szeged, III. ker., külterület
hrsz.: 02029
Megnevezése: kivett, mocsár
Telek területe: 10 537 nv' Tulajdoni hányad: 1/1
Kikiáltási ár: 105 370 Ft

5. Címe: Szeged, III. Kiskundorozsma külterület
hrsz.: 0385/2
Megnevezése: kivett udvar, mocsár
Telek területe: 177 862 m2 Tulajdoni hányad: 1/1
Kikiáltási ár: 3 115 480 Ft

3. Címe: Szeged, 111. Kiskundorozsma külterület
hrsz.: 0387/1
Megnevezése: kivett, mocsár
Telek területe: 42 879 m2 Tulajdoni hányad: 1/1
Kikiáltási ár: 428 790 Ft

Megjegyzés: az 5-ös tételt földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog terheli.
Bemutatás: 2003. december 03.. 10.00-kor
Bemutatáshoz találkozó Szeged felől megközelítve,
a Bajai út 6 km-e előtti feszületnél 9.45-kor.

Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. Értékesítésük az áfamentes kategóriába tartozik, mivel összefüggő
területet alkotnak, egy tételben kerülnek értékesítésre.
Árverés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége,
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29., I. emelet
Az árverések kezdésének időpontja: 2003. december. 16. 9.00 órakor.
Az árverésen való jelentkezés személyesen vagy megbízott útján (meghatalmazás bemutatásával) történik, a kikiáltási ár 10%-ának bánatpénzként történő befizetése mellett, melyet legkésőbb az árverés időpontjáig lehet megtenni.
• személyazonosság igazolása, képviselet esetén a meghatalmazást igazoló okirat bemutatása, illetve annak átadása,
• gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés
folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása,
• az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb,
az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége).
Az árverési eljárás egyéb feltételeiről további információ kérhető a KVI Csongrád Megyei Kirendeltségén, dr. Berend
Tamástól és Lele Gyulától.
Kincstári Vagyoni Igazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége

mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 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 Ökorópa
12.00 Déh harangszó 12.01 Híradó délben 13.05 Savannah Amerikai tévéfilmsorozat, 30. A drága
papa csaja | 1 6 | 13.55 Srpski
Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi
magazin 14.25 Unser Bildschirm
Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.55 Szórakoztató percek
„Nászutazók + Két jelenet" (ism.)
15.10 Érintő 15.40 Élesben Közéleti talkshow (16) 16.30 Egyháztörténészek Hervay Levente ciszterci atya (ism.) 16.50 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 17.00
Katolikus krónika 17.25 Mozi
zongorára - mikrokozmosz A hajó
17.30 Jelentés Tények és képek
Magyarországról 18.00 Híradó.
Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók. Kulturális
híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Áfrika Német-olasz tévéfilmsorozat, 12. Kiáltások a szavannán, 2/2. |16|
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
a világ" Szenes Iván írta
21.05 A Halhatatlanok Társulata
Lehoczky Zsuzsa örökös tag
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.35 Az utókor ítélete
Varnus Xavér műsora.
A velencei vörös pap,
Vivaldi
23.05 Panoráma Benda Lászlóval

[16|

23.35 Botrányos szerelem
Amerikai film (ism.) [18]

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató,
vidám reggeli csevej 9.05 Stahl
konyhája 9.15 Tripla vagy semmi
Telefonos játék extra nyereményekkel 9.40 Maria Del Carmen
Mexikói filmsorozat, 52. 10.45
Teleshop 11.40 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12| 12.15
Kastélyszálló Osztrák családi
filmsorozat, 22. A lelenc 13.15
D. S. Családi album Amerikai romantikus film 15.00 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 15.25 Charlie
- Majom a családban 16.25
Jakupcsek Közéleti talkshow |12]
17.25 Betty, a csúnya lány 2.
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív |12|
19.35 Hárman ^párban
20.00 A Nagy O - The Bachelor
Romantikus mese valós
szereplőkkel |12|
21.30 Megasztár
A TV 2 új, tehetségkutató
műsora.
Közben: kenósorsolás
22.55 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat |12]
23.15 Jó estét, Magyarország!
0.00 Propaganda
Kulturális magazin |12]
0.30 Kalandozásaink
Faludy Györggyel.
Málta és Éirenze
2.20 Aktív (ism.) [12]
3.00 Vers mindenkinek
K L U B
6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38
Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15
Játékzóna 9.25 Maria Mexikói
filmsorozat, 46. 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! 15.20 Miami Vice
Amerikai akciófilm-sorozat 16.15
Testpercek Fitnesz Norbival 16.20
Balázs - A szembesítöshow [12)
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
[12) 18.30 Híradó
19.00 Fókusz J12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Vészhelyzet (12]
22.00 Szirénázó halál
Amerikai akciófilm |12]
23.40 XXI. század (12|
0.10 Találkozások-este [12]
0.15 Híradó
0.20 Sportklub
0.35 Művészbejáró:
Bohókás nyomozás
Amerikai krimivígjáték (12)
2.15 Fókusz (ism.) [12]

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Magyarok az emberevők földjén 9.00
Európa-kollégium 9.30 Jelfák 9.40
Mozidélelőtt: Eszterlánc Magyar játékfilm 11.05 Zalától három választott hazáig - Zichy Mihály
(ism.) 11.50 Hírek 12.00 Déli ha
rangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör (ism.) 12.25 Az
úton végig kell menni 12.55 Euroszkóp (ism.) 13.25 A Zagyva
14.00 Alomutazások 14.55 Tudatom veletek, megvagyunk 15.55
Halak, vizek Horgászmagazin
16.25 Az én Európám 16.30 Régió
- Pozsony 16.55 Öt perc zene
17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen 18.00 Híradó, kulturális hírek,
sport, meteorológia 18.30 Kilátó
18.45 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
19.40 Mese
20.05 Pókfoci Magyar játékfilm
21.25 „A magok oltalmára..."
- Erdélyi erődtemplomok
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Kötő-jel
23.45 Indiánok
0.45 Az utolsó nap 1.00 Himnusz,
műsorismertetés 1.05 Híradó,
sport 1.30 Mese 1.40 Számkivetett
Ausztrál játékfilm 3.15 Magyarország kincsei: Kastélyok Magyar ismeretterjesztő film 3.20 Zalától
három választott hazáig - Zichy
Mihály 4.00 Nótacsokor 4.15
Rendhagyó történelemóra

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.00 Napnyugta
17.30 Riporter kerestetik! 18.35
Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin
határon innen és túl
22.05 Szerencsétlen baleset
Amerikai bűnügyi film [18|
23.30 Záróra
0.35 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 41-42. 1.25
Ablak-praktikus 1.50 Ázsia vadonjai Japán természetfilm-sorozat. Az indiai orrszarvú nyomában 2.20 Panoráma Benda Éászlóval (16) 2.50 Úton Európa-magazin 3.20 Érintő 3.50 A pesti slágerkirály Márkus Alfrédre emlékezünk 4.20 Telesport Olimpiai magazin

SZEGED
t e l e v í z i ó
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport (ism.)
7.30 Estelő (ism.) 08.30 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00
Poirot: A darázsfészek. Angol krimi
(h) 17.00 Kereskedő. Magyar dokumentumfilm (h) 17.30 A Pápai Református Gyűjtemény. Magyar ismeretterjesztő film (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 UNI-JÓ
18.25 Máriás Bach - Varnus Xavér
orgonál (h) 18.30 Kultúrtörténeti
körutazás Erdélyben, 2. rész (h)
19.00 Híradó 19.30 Kereskedő. Magyar dokumentumfilm (h) 20.00
Estelő 21.00 Okavango - a vadon
szíve, 8. rész (h) 22.00 Híradó (ism.)
22.30 Képújság

JK

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

műsorajánló és rövidfilmek 10.30
Nyitott Világ: néptáncok, 2. rész
11.00 Dokumentum Műhely: a Pápai Református Gyűjtemény 11.30
Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság 16.00
Poirot: A darázsfészek. Angol krimi
17.00 Kerekerdő. Dokumentumfilm 17.30 A Pápai Református
Gyűjtemény 18.00 Makó Vtv főcím 18.01 Műsorajánló 18.03 Rek
lám 18.05 Híradó 18.15 Mi csak
kérdezünk 18.16 Mese-sarok 18.22
Kincscink: Szószék 18.30 Fókusz:
Középiskolai beiratkozások 19.00
Híradó (ism.) 19.10 Mi csak kérdezünk 19.12 Mese-sarok 19.17 Pinceszínház előadása 20.00 Thalassa
- természetfilm-sorozat: Az Antarktis balladája (ism.) 20.30 Businessmix 21.00 Okavango - a vadon szive, 8. rész 22.00 Benczc-show 22.30
Egészség-környezet-hírek 23.00
Képújság

• TV
VÁSÁJM1Y1VÁ409 ÍRVtflÓ

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek - mesefilm összeállitás 17.30 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi magazin 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25 Ulzana. Német kalandfilm 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin, 2.
rész (ism.) 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.30 22.30ig 93,lMhz 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
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc
14.00 Bende Gábor 16.00 Éló
kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Kultúrális
kalauz 21.00 Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd) 22.00
Éjszakai zenemix
v/r

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
(uventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas Mariann/Genscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter. Tel.: 06-30-3030 244 és 44 22 44 20.00 Euroexpress Dénes Tamással 22.00
Sztársáv Várkonyi Attilával
Rádi*7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: borászati
délelőtt. Vendégek: Tóth István,
a Mórahalmi Hegyközség elnöke, Takács Ferenc borász 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 16.00 Női
magazin 20.15 Kvízválasztó,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
MTV
23.35 Botrányos
szerelem

Amerikai film

®

(a Telin tv csatornáján) 07.30 Szegedi hírek (ism.) 08.00 Aréna (ism.)
18.55 Szegedi hírek 19.10 Mese
19.15 Fogadóóra 20.00 Szegedi hírek (ism.)

ÍJí'M
M A K Ó
6.00 Képújság
7.00 Makó Vtv főcím
7.01 Műsorajánló 7.03 Reklám
7.05 Híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17 Mesesarok 7.20 Kalendárium 7.30 Képmutatók 8.00 Híradó (ism.) 8.10 Mi csak kérdezünk
8.12 Mese-sarok (ism.) 8.17 Diagnózis 9.00 Ottó Mobil 9.30 Virágzó Magyarország: Pilis 10.00 Napi

Fsz.: Drew Barrymore, (ennifer
Beals, James LeGros, Eric Thai
Drew Barrymoore sokáig
lázongott. Ő volt Hollywood
fenegyereke. Afilmesekazonban
nem kegyelmeztek neki:
beskatyulyázták. Csupa olyan
szerepet kapott, amelyben szőke
fürtjeivel, nevető szemeivel ő volt
a bájos, de kissé buta leányzó. A
Botrányos szerelem sem kímélte.
Kedves, elbűvölő, de kissé gonosz
is, mint egy bukott angyal
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Párizsba utazik a Floratom
ASZTALITENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bécsben elkészítették az Intertotó nemzetközi asztalitenisz-kupa sorsolását. Érdekelt volt a Floratom-Szeged NB 1 A csoportos
férfi együttese is. A Tisza-partiak
a második körben - az elsőben
erőnyerők voltak - a lengyel Gorzow csapatát 4:2-re győzték le.
Ez a siker pedig a továbbjutást jelentette.

Sípos Attila edző a következő
ellenfélről számolt be:
- Alaposan belehúztunk! Az
előző három év győztesét, a párizsi St. Denis gárdáját kaptuk.
Idegenben mérkőzünk és a
franciák játékoskeretét ismerve: nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. Két idegenlégiósuk van, egy kínai és egy román. Mindketten remek játékosok. Az is igaz, nem feltartott kézzel utazunk Párizsba,
szeretnénk a hazaiakat nagy
csatára kényszeríteni. A bajnokságban egyelőre szünet

van, most az edzések játsszák
a főszerepet. Az első kör utolsó
előtti fordulójában, december
9-én hazai környezetben a Postás csapatát fogadjuk, akik ellen mindenképpen nyernünk
kell. Az utolsó fordulóban a
BVSC ellen jóval nehezebb dolgunk lesz, a fővárosiak kiváló
játékerőt képviselnek, bravúrra
lenne szükségünk egy esetleges
győzelem megszerzéséhez. Mikor utazunk Párizsba? Az biztos, hogy idén. A napokban
tudjuk meg pontosan a meccs
időpontját.

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 21.

A szegedi murénás a jövő évi világbajnokságra készül

Otthon edz a búvárúszónő

Az év utolsó válogatott meccsén Észtország az ellenfél

Gellei Imre búcsúzik?
LABDARUGAS
Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az esztek elleni, szerdai
barátságos találkozó megnyerésével akar elbúcsúzni.
BUDAPEST (MTI)

- Nagy erőpróba előtt állunk,
mert az utolsó két Európa-bajnoki selejtező elvesztése miatti
sokkból kell felállnunk. Ráadásul a mi helyzetünkben senkit
sem becsülhetünk le. Az észtek
ugyanúgy negyedikek lettek
csoportjukban, mint mi, s hat
mérkőzésen csak hat gólt kaptak a bolgároktól, a horvátoktól
és a belgáktól - mondta a szakvezető, aki nem bízik abban,
hogy az MLSZ meghosszabbítja
a szerződését. - Sajnos a selejtezőkön nem éltünk a lehetőséggel, nem tudtuk kiharcolni a

pótselejtezőt érő második helyet. Egyértelmű, hogy valakinek vállalnia kell a felelősséget,
ez jelen esetben a szövetségi
kapitány, vagyis én. Abban
azonban biztos vagyok, számos
játékosom a jövőben is bizalmat kap majd.
Gellei családi gyász, édesanyja
halála miatt nem számíthat Bódog Tamásra, míg sérülés miatt
luhár Tamás, Juhász Roland,
Szekeres Tamás, Dárdai Pál, Lőw
Zsolt, Fűzi Ákos és Fehér Miklós
nem szerepelhet. Kenesei Krisztiánt pedig a tét nélküli meccsre
felesleges lett volna hazahívni
Kínából.
Az elmúlt hónapokban egyre
nagyobb elismerést és népszerűséget kivívó Szabics Imre viszont
ott lesz az Üllői úton, tőle sokat
vár a szakvezetés is.
- Hasznos tapasztalatokkal
gyarapodtam az utánpótlás- és a
felnőttválogatottban az Európa-bajnoki selejtezőkön, mindkét helyen maximális bizalmat

élveztem.
Ezért
köszönetet
mondok edzőimnek. Sajnálom,
hogy a kvalifikációban nem értem el sikereket csapataimmal,
így a személyes sikerek sem
olyan értékesek. Remélem azonban, hogy hamarosan szerepelhetek a csapattal egy nagy világtornán. Szerdán Bódogért is játszunk, biztos vagyok abban,
hogy ez sokunkat sarkall a még
jobb teljesítményre - mondta a
VfB Stuttgart 22 éves sztárja,
aki nemrég elnyerte Magyarországon a „Hónap sportolója" címet. Ezért az MLSZ egy üveglabdával ajándékozta meg a sajtótájékoztatón.
Az észtek szombaton Tiranában 2-0-ás vereséget szenvedtek
az albánoktól. Észtország csapata lesz a magyar válogatott 101
éves történetében a 77. ellenfél,
korábban ugyanis nem találkozott egymással a két nemzeti
együttes. A mérkőzés 17 órakor
kezdődik, a játékvezető a cseh
Milán Sedivy.

Székely Andrea Gyöngyösön készül a jövő évi versenyekre.
/

/

/

BÚVÁRÚSZÁS
Székely Andrea gyöngyösi í búvárúszó az idei évben már szegedi színekben versenyzett. A
szinten tartó edzéseket január
végéig otthon végzi, „távoktatás" formájában.
A vidéki lány nagyon megszerette a napfény városát, szerinte itt
található az ország legjobb edzője, Gyémánt Imre bácsi.
- A trénerváltásra a továbblépés miatt volt szükségem. Az
otthoni edzőmmel megromlott a
kapcsolatom, tinglitangli lett a
kemény munkából. Nagyon tet-

Nincs szegedi kajakos vagy kenus a legjobbak közt a magyar
szövetség év végi összesítésében.

Minden Délmagyarország- es Delvilag-elofizeto
automatikusan reszt vesz a sorsoláson, amennyiben
rendelkezik JANUAR hónapra ervenyes előfizetéssel.

FŐDíl_
negyedmillió Ft,

A Deáké lett a kupa

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:

KÉZILABDA

2000 db HAVI FIX sorsjegy.

MUNKATÁRSUNKTÓL

1 nyertes A db sorsjegyet nyer.

Sorsolás: 2004. január M, közjegyző jelenlétében.

v

A játék leírása: dörzsölje le a játékmezőket (pénzeszsák és pénzkötegek)!
ön nyert, ha, a pénzeszsák alatt található szám megegyezik a 10 darab pénzköteget ábrázoló fedőréteg alatt feltüntetett számok egyikével. A sorsjegy birtokosának
pénznyereménye az ezen számhoz tartozó összeg.
Amennyiben a 10 darab pénzköteg valamelyike alatt
„HAVI FIX" felirat jelenik meg. a játékos megnyerte
. tG
"
\
a főnyereményt, ami havi 100 000 Ft folyósítását
M j l ü ' ^
t^
^ jelenti5 éven keresztül.

Információ:
O T T H O N VAN!

Fizessen elő most,

06/80/821-821

A versenyszezon zárultával a
Magyar Kajak-kenu Szövetség elkészítette az egyes szakágak legjobbjainak listáját. Az elsők mezőnyében sajnos nem találhattunk a Démász-Szegedi VE versenyzőjét, bár azért hárman közülük [janics Natasa, Joób Márton és Hüttner Csaba) világbajnoki címmel térhettek haza az
amerikai Gainesville-ből.
Nézzük az MKKSZ legjobbjait! A női kajakosoknál Kovács
Katalin elsősége vitathatatlan,
lévén négy vb-aranyérmet (KI

500 és 1000, K4 200 és 500
méteren) szerzett. A szakág férfijai közt Vereckei Ákos K4 ezer
méteren ezüstéremmel jött haza az USA-ból, emellett KI 500
méteren olimpiai kvótát érő
helyen végzett. A kenusoknál
nem meglepő, hogy Kolonics
Györgyöt jelölték a legjobbnak:
hosszú évek óta az ország
egyeduralkodója ebben a számban. Ő is szerzett egy athéni
kvalifikációt (C2 500 m), valamint egy vb-ezüstöt |C 4 200
m) és egy bronzot (C2 1000 m).
Az év csapata a női kajaknégyes (Kovács, Szabó Szilvia, Bóta Kinga, Viski Erzsébet), edzője
pedig a kvartettet irányító Fábiánná Rozsnyói Katalin lett. Érdekesség, hogy a magyar válogatott nyolc női vb-elsőségből
hatot Fábiánná lányai szereztek, akik nem is engedtek mást

Aranygóllal dőlt el az első hely sorsa

bankszámián elhelyezett]

SZERENCSEJÁTÉK RT

részt újévi sorsolásunko

2004-es világbajnokságon már
biztosan ott lesznek, így nagyon
kemény mezőnyre számítunk,
szinte verhetetlenek rövid távon.
A kínaiakról nem is beszélve.
Persze mindig történnek meglepetések, váltóban akár még dobogóra is állhatunk.
Míg Székely otthon rója a köröket, addig az edzéstervet Imre bácsi postán küldi, havonta
pedig személyes konzultáción
találkoznak. A tanulás sem
marad a háttérben, Andrea szülővárosában
mezőgazdasági
mérnöknek készül. Szegeden
februártól kezdődik a kemény
munka, felkészülés a kínai
vb-re.
TOKODI MARGARÉTA

Szakágukban a legjobbak
KAJAK-KENU

/m VelünR most nyerhet
akár havi 10(1000 Ft-dfl
5 éven keresztül.

szik Szeged azért is, mert sokkal
jobban elismerik a sportolókat,
mint nálunk.
Az ideális körülmények meg is
hozták a sikert. Ez év júliusában
megrendezett felnőtt bajnokságon három második és két harmadik helyezéssel gazdagodott
Andrea kollekciója, míg augusztusban az Európa-bajnokságon a
200 és a 100 méter váltóban jeleskedett csapattársaival. Ebből
is látszik, hogy Kanyó Danival
kölcsönösen jó hatással vannak
egymásra azért is, mert mindkettőjüknek hiányzott már egy felnőtt edzőtárs.
- Az oroszok az Eb-n nem indulhattak, mivel a nemzetközi
szövetségük
felbomlott.
A

Fotó: Karnok Csaba

A Szeged Városi Sportigazgatóság és a Gábor Dénes Szakközépiskola sikeres és magas
színvonalú fiú kézilabdatornát
rendezett a Csonka János
Szakközépiskola sportcsarnokában. A cél az elsős középiskolások versenyzési lehetőségének a biztosítása volt, ennek
az elvárásnak az esemény maximálisan megfelelt. A mérkőzések kiegyenlített küzdelmeket hoztak, s mindenki úgy vélekedett: több ilyen megmérettetésre lenne szükség. A serleget kétszeri hosszabbítás után
aranygóllal nyerte meg a Deák
Ferenc Gimnázium a Ságvári
ellen. A Tisza Volán előkészítő

együttessel
vett
részt
az
Őszi-kupán.
Eredmények,
csoportmecscsek, A: Gábor Dénes-Vedres
9-6 (5-2), Vedres-Ságvári 6-12
(2-6), Ságvári-Gábor Dénes
16-10 (6-3); B: Csonka-Deák
10-11 (3-5), Deák-Tisza Volán
17-9 (10-4), Tisza Volán-Csonka 14-23 (6-14). Csoportvégeredmények, A: 1. Ságvári 4, 2.
Gábor Dénes 2, 3. Vedres 0 ponttal; B: 1. Deák 4, 2. Csonka 2, 3.
Tisza Volán SC 0 ponttal.
Helyosztók, az 5. helyért: Vedres-Tisza Volán 12-17 (6-9), a 3.
helyért: Gábor Dénes-Csonka
6-14 (3-8), a döntőben: Ságvári-Deák 25-26 120-20, 11-8).
Végeredmény: 1. Deák, 2. Ságvári, 3. Csonka, 4. Gábor Dénes,
5. Tisza volán, 6. Vedres. Különdíjasok, legjobb kapus: Szögi
Csaba (Csonka), gólkirály: Dóczi
Tamás (Csonka) 20 találattal.

(1. Kovács, 2. Szabó, 3. Bóta) az
összetett Világkupában sem a
dobogóra.
Kellemes meglepetést okozott
a nőknél Paksy Tímea, aki nem
Fábiánnéval, hanem Sztaics Istvánnal készül, és három számban vett részt a világbajnokságon. A kenus új hullám tagja,
Kozmann György Kolonics párjaként négy olimpiai kvótával,
valamint két vb-éremmel zárt.
Végül álljon itt a magyar válogatottak 2003-as eredménye az
arany-, az ezüst- és a bronzérmek sorrendjében! Felnőtt síkvízi vb (Gainesville): 9, 2, 2; ifjúsági síkvízi vb (Komacsu): 7, 2, 5;
felnőtt síkvízi vk-sorozat (összetett): 1, 1, 1; maratoni felnőtt és
ifjúsági vb (Valladolid): 6, 1, 1;
Maratoni felnőtt és ifi Eb
(Gdansk): 7, 3, 4.
MÁDIFÓZSEF

Ot arany
MUNKATÁRSUNKTÓL

Győrben bonyolították le a Magyar Tradicionális Kyokushin Karateszövetség felnőtt formagyakorlat-bajnokságát, valamint a
korcsoportonkénti
küzdelem
ob-ját. A viadalon a Szeged Tigers
SE szakosztályának tíz versenyzője öt arany-, egy ezüst- és egy
bronzéremmel térhetett haza.
A szegediek eredményei, formagyakorlat, felnőttek, nők: 1. Kószó
Ildikó. Küzdelem, juniorok, -70
kg: 1. Haim Tibor. Ifjúságiak, -60
kg: 1. Puskás Nóra. Serdülők, -55
kg: 1. Kalocsa Nikolett. Gyermekek, -30 kg: 1. Kószó András, -40
kg: 2. Gondi Diána. Felnőttek,
-70 kg: 3. Gudmon Gábor. Felkészítők: Kószó Ildikó és Polák László 2. dános mesterek.
A Tigers SE karateszakosztálya
továbbra is várja az érdeklődőket
a szegedi Széchenyi gimnázium
tornatermében. Az edzések ideje: kedd és péntek 17.30-tól.

•
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Új pólós
a Betonban?
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi vízilabda OBI jelenlegi hetedik helyezettje, a Szeged Beton
VE előre haladott tárgyalásokat
folytat a kettős, magyar-görög állampolgárságú Boros Lászlóval.
- Úgy látom, van esély arra,
hogy a bajnokság tavaszi fordulóiban már nálunk szerepeljen az N.
O. Patrasz játékosa, Boros László árulta el Körtvélyessy Péter, a Szeged Beton VE elnöke. - A 26 esztendős ötszörös görög válogatott
átlövő már hat éve szerepel a helléneknél. Pályafutását szeretné
Magyarországon folytatni, azon
belül is a Szegedben. Számunkra
nem ismeretlen, hiszen annak
idején csapatunk edzőjének, Horváth Viktornak három éven keresztül játékosa volt a Bp. Spartacus ifjúsági együttesében. Vele sokat erősödnénk, úgyhogy minden
követ megmozgatunk a leigazolása érdekében. Amennyiben megérkezne az engedélye a görög és a
nemzetközi szövetségtől, akkor
már december elejétől nálunk
edzene, a következő évtől kezdve
pedig játszana.

Federer
a mester
TENISZ

S P O R T "
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Holnap 18 órakor: Szeviép-Szeged-Sibenik

REFLEKTOR

Tét az újabb kör a kupában
KOSARLABDA
A tét óriási. Holnap eldőlhet,
hogy ki jut tovább a FIBA Európa-kupa C csoportjából. Hatalmas csata várható az újszegedi sportcsarnokban a Szeviép-Szeged-Sibenik női kosárlabda-mérkőzésen. A diákok ingyen tekinthetik meg a mecscset.
Ütközet. Rangadó. Izgalmak. Ez
várható a holnap 18 órakor kezdődő Szeviép-Szeged-Sibenik FIBA Európa-kupa női kosárlabda-mérkőzésen. A szegedi gárda
a C csoport éllovasa, míg a horvátok jelenleg a másodikok. Két
forduló van még hátra az első
körből, a továbbjutásért három
csapat csatázik. A végén csak
kettő örülhet. Az említett két
gárda mellett még a Kassa áhítozik arról, hogy a legjobb tizenhat
közé kerüljön.
Sibenikben a Szeviép kilencpontos vereséget (65-56) szenvedett, igaz, nem csak az ellenféllel kellett megküzdeniük. A
játékvezetők döntően befolyásolták a mérkőzés kimenetelét.
Ez igaz volt a múlt heti Kassa elleni összecsapásra is. Lejtett
rendesen a pálya. Mire lehet képes játékvezetői segítség nélkül
a Sibenik? - erre a kérdésre is
válaszolt Újhelyi Gábor vezetőedző.
- Minden azon múlik, hogy a
horvátok elő tudnak-e rukkolni

UTAZÁS ZÁGRÁBBA
November 30-án (vasárnap)
Zágrábban játszik Bajnokok
Ligája férfi kézilabda-mérkőzést
a Pick Szeged. A találkozóra
szurkolói busz indul 30-án reggel
5.30-kor. Jelentkezni Ginál
Jánosnál a 06-30-555-098l-es
számon lehet.
Csak egységes játékkal sikerülhet legyőzni a Sibeniket.
valami újjal. Nagyon egysíkú a
játékuk. Minden figura a rutinos Zanzéra van kitalálva. Az
biztos, hogy a centert két játékos semlegesíti, egy kisembernek kell majd besegítenie. Az
fontos lesz, hogy a remekül dobó külső embereket is kikapcsoljuk, hiszen ők a Zanzétól
visszakapott labdát játsszák
meg gyorsan. Tegnap aktív pihenővel töltötték az időt a játékosok. A mérkőzéssel kapcsolatosan az is döntő lesz, hogy a
betegeink és a sérültjeink milyen állapotban lesznek. Mar-

burgban a „megtizedelt" együttes egymásért is küzdött. A hallatlan lelkesedés sokat segített,
hiszen jóformán center nélkül
kellett játszanunk. Hazai pályán aratott győzelmeinkből
döntő érdemeket szerzett eddig
a közönségünk. Elég csak a
Kassa elleni bravúros sikerünket megemlíteni, hiszen az egypontos győzelem megszerzésében sokat segítettek a drukkereink, most is nagy szükségünk
lesz rájuk.
Az 5. forduló eredményei az
NB I-ben: BEAC-Pécs 63-98,

Fotó: Gyenes Kálmán

BSE-Diósgyőr 82-77, FotonSopron-Szekszárd 59-53.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Pécs
5
2. Orsi
5
3. Szolnok
5
4. Diósgyőr
4
5. BSE
2
6. Szeged
1
7. BEAC
1
8. ZTE
9. Foton
1
10. Szekszárd
-

1
3
4
4
4
4
4

411398317398326318281244227220-

286
279
199
329
347
384
388
315
304
309

1.000
1.000
1.000
0.900
0.700
0.600
0.600
0.500
0.0500
0.500

A Foton a kiállásért járó egy pontot sem kapta meg.
SÜLI RÓBERT

HOUSTON (MTI)

A svájci Roger Federer meglepően könnyedén, 6:3, 6:0, 6:4
arányban legyőzte az amerikai
Andre Agassit az Egyesült Államokban rendezett férfiteniszezők Mesterek Kupájának döntőjében. A 22 éves idei wimbledoni
győztesnek mindössze 88 percre
volt szüksége ahhoz, hogy felülkerekedjen a nála 11 évvel idősebb ellenfelén.
A második szett közepén
esőszünet miatt félbeszakadt
ugyan a játék, de a fiatal svájci
lendületét ez sem törte meg.
Federer ezen a mérkőzésen
minden tekintetben felülmúlta
rutinos amerikai ellenfelét, hiszen a nyerő ütések tekintetében 39-13-ra nyerte a találkozót, valamint 11 ászára csak
egyetlen válasz érkezett.
Győzelmével Federer 1,52 millió dollárt, valamint egy sportkocsit vihetett haza.

A szlovák sajtó még mindig bírálja a válogatottat

Nincs vizsgálat
JÉGKORONG
POZSONY (MTI)

A Szlovák Jégkorong-szövetség
(SZLH) nem indít vizsgálatot
annak kiderítésére, hogy a válogatott november 6-án állítólag
azért kapott ki 4-2-re a magyaroktól a káposztásmegyeri AstraZeneca Kupán, mert a játékosok Magyarországon a vereségükre fogadtak a tippmixen. Ezt
fan Filc, az SZLH nemzetközi
ügyekért felelős igazgatója nyilatkozta az MTI-nek.
A szlovák sajtó az óriási, arcpirító kudarc óta támadja a ho-

kisokat, mondván: azért nem
játszottak jól, mert a szerencsejátékon nagy pénzben fogadtak saját vereségükre.
- Az újságírók álljanak elő a
bizonyítékokkal! Azt hiszem, az
az igazság, hogy egyszerűen
rosszul játszottunk,
többen
nem összpontosítottak eléggé a
találkozóra, és a lelkes magyarok nagyszerűen kihasználták a
hibáinkat. Bár az is tény, hogy
nem a legerősebb összeállításban szerepeltünk Budapesten,
mert az Amerikában játszókat
nem engedték haza - mondta
Filc, akinek irányításával nyerte
meg a szlovák válogatott története első világbajnoki aranyérmét tavaly.

Búza bajnoki címe
MUNKATÁRSUKTÓL

Esztergomban
tartották
a
kick-box
országos
utánpótlás-bajnokságot. A viadalon tizenhat egyesület 63 sportolója
indult.
A serdülőknél két sándorfalvi
tehetség is dobogóra állhatott.
A fiúknál Búza Roland úgy védte meg tavalyi bajnoki címét a
- 2 8 kg-ban, hogy korosztály-

váltás után érkezett az eseményre. Perneki Mihály másik
tanítványa, Mai Csilla a lányoknál a - 4 2 kg-ban a második helyet szerezte meg. A szegedi Tigers SE sándorfalvi tagozatának harmadik versenyzője,
Rácz András is részt vett a viadalon, ám a súlycsoportjában, a
- 3 2 kg-ban a későbbi győztestől
kapott ki, így a selejtezők során
búcsúzott.

Pénteken Játszótér Szegeden
Olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok, egy játékmester,
egy bohóc, egy óriási cica,
sok-sok játék, zene, tánc és
mozgás. Mindez egy helyen, egy
időpontban, pénteken 17 órától
az újszegedi sportcsarnokban.
A Sportpalánta Központ és a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Göncz
Árpádné,
Mádl Dalma és Szekeres Pál
helyettes államtitkár fővédnökségével, 2003 szeptemberében
indította el a Játszótér programsorozatot, amely 2005 júniusáig minden hónapban egy
megyeszékhelyen,
a
város
sportcsarnokában ingyenes le-

hetőséget biztosít az ép és fogyatékkal élő gyerekeknek egyaránt. Az egykori és jelenlegi
sportolók, közéleti személyiségek (Kovács „Kokó" István, Lékó Péter, Nyilasi Tibor, Kökény
Bea, Barabás Evi, D] Dominique, Donkó Orsi, Kajdacsi Judit) pénteken a szegedi gyerekekkel játszanak majd azért,
hogy támogatást kaphasson egy
fogyatékkal élőket segítő szervezet. Szegeden a Játszótér vendégei lesznek a Napfény Sportegyesület tagjai is, akik bócsabemutatót tartanak. Húsz évvel ezelőtt a sportlexikonban
még azt írták, hogy ezt a játékot Magyarországon nem játszv(»l»s«s«ímt, thmtajmht.
refero«®*. gyí®.
fnhMt , hyü-^ymxn
ti+wtfvíréí-v*béttyv, v*s3:¡»r+m.

Az esemény hivatalos plakátjáról sok információ megtudható.

MEGYEI EREDMENYEK
Az újszegedi sportuszodában
rendezték meg az országos
gyermek vízilabda-bajnokság
('91-ben születettek)
kvalihkációs tornáját. A
Csongrád megyei csapatok a
következő eredményeket érték
el: SZVPS-Kecskemét 29-0,
SZVPS-Szentesi VK 3-6,
SZVPS-Pécs 27-1,
HVSC -Vakesz-Eger 6-11,
HVSC-Vakesz-Arad (román)
6-8, HVSC-Vakesz-Kecskemét
3-10, Szentesi VK-Szolnok
11-6, Szentesi VK-Kecskemét
29-0.

szák, ma viszont a szegedi
egyesületnek már van egy versenyzője, aki kvalifikálta magát
az athéni paralimpiai játékokra. A sportág lényege, hogy dobással vagy gurítással a bocsát
(nagy golyót) minél közelebb
kell juttatni a pallinóhoz (kis
golyóhoz) úgy, hogy közben
egy-egy guritással nehezítsük a
másik csapat játékát. A játékszabályról lényegében ennyit,
most pedig kezdődhet a bemelegítés, hiszen péntekig még
van idő, lehet gyakorolni, aztán
irány a Játszótér!
Az esemény órarendje, 17 óra:
Barabás Évi programismertetője,
17.10: Tip-top tánccsoport bemutatója, 17.20: Napfény SE bemutatója, 17.30: közös bemelegítés gyerekeknek és sztároknak,
17.40: kezdődik a játék: - foci
Nyilasi Tiborral és Lékó Péterrel,
- kézi Kökény Beával, - kosár
Várkonyi Attilával, Donkó Orsival és Kajdacsi Judittal, - falmászás Barabás Évivel és Kovács
„Kokó" Isvánnal, - ICO rajzverseny, - arcfestés, ugrálóvár, kézműves fogl^Jctt^V' — -l ; 8.f019.10: karaoke," közben játék, iá-"
ték, játék, 19.20: fombölá.

Napfényes aranyak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiskunfélegyházán
rendezték
meg bocciások kilencedik egyéni
országos hajnokságát. A szegedi
Napfény SE sportolói remek
eredményeket értek el, két
arany- és egy ezüstéremmel tér-

hettek haza a megmérettetésről.
Eredmények. BC 4-es kategória:
1. Béres Dezső (Napfény SE), 2.
Mende Nándor (MÁI), 3. Gyurkota József (Miskolc). Hazai kategória: 1. Major Endre, 2. Kovács Katalin (mindkettő Napfény
SE).

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 46. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
, jSzeLvény nem volt. A 12 találatosokra,.{3 darab) egyenként 938
ezer 7te?forint fizetnek, míg a 11

találatos szelvények (113 darab)
24 ezer 923, a 10-esek pedig
(1191 darab) 3941 forint érnek.
A helyes tipposzlop a következő:
1, 2, X, 2, 2, 1,X, X, 1, 1, 2, X, 1,
s a pluszmérkőzés: 2.
A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt, a 4 találatosok
(11 darab) nyereménye egyenként 7 ezer 427 forint.

SZENIOR ÚSZÓÉRMEK
Békéscsabán rendeztek szenior
úszóviadalt. Az eseményen jól
szerepeltek a Szentesi Delfin ESC
versenyzői. Eredményeik: Pólyáné
Téb Éva 1. lett 25 m pillangón,
gyorson, mellen, 50 m pillangón,
gyorson, mellen, 100 m vegyesen.
Cseuz László 1. helyezést ért el 25
m háton, mellen, 50 m pillangón,
háton, mellen, 100 m vegyesen, 2.
lett 25 és 50 m gyorson. Kovács
Imréné 1. lett 25 m mellen, háton,
gyorson, 50 m mellen, gyorson,
háton. Melkhun Dezső 1. lett 25
m pillangón, mellen, 50 m mellen,
100 m vegyesen, 2. lett 25 m
háton, gyorson, 50 m gyorson.
Bakacsi Gyula 1. lett 25 m háton,
mellen, 50 m mellen, háton. Tar
János 1. lett 25 m mellen, háton,
gyorson, 100 m vegyesen. Becsák
Jánosné 1. lett 50 m mellen, 100
m vegyesen, 2. 50mgyorson.
Varga Kis Kata megnyerte a 25 m
mellet, második lett 50 m mellen,
harmadik 25 m pillangón. Szakács
Ernő második lett 50 m gyorson,
mellen, 3.25 m mellen. Gálfi
Lászlóné 2. lett 25 m mellen,
gyorson. Gálh László 2. lett 25 m
mellen, 50 m mellen. Száméi Éva
25 m gyorson 2., 25 m pillangón 3.
lett. Ferke Gáborné 3. lett 25 m
mellen, 4. 50 m háton. Kanász Sz.
Lászlóné harmadikként ért célba
50 m mellen. Becsák János 25 m
mellen 3., 25 m gyorson 4. lett.
Pólya Sándor 25 m mellen és
gyorson egyaránt a negyedik
helyen végzett. Váltók; 4x25 m
férfi gyorsváltó, IV kcs.: 1. Szentes
(Szakács, Gálfi, Cseuz, Pólya).
4x25 m női gyorsváltó, III. kcs.: 1.
Szentes (Becsákné, Gálfiné, Téb,
Száméi). V kcs.: 1. Szentes
(Kovácsné, Ferkéné, Kanászné,
Varga). 4x25 m mix vegyes váltó,
II. kcs.: 1. Szentes (Cseuz, Tar,
Téli, Varga Kis). III. kcs.: 3.
Szentes „A" (Száméi, Bakacsi,
Melkhun, Becsákné), 4. Szentes
„B" (Kovácsné, Tar, Szakács E.,
Ferkéné).
SZEGVÁRI DIADAL
Az NB III-as tekebajnokságban:
Szegvár SK-THT
Hódmezővásárhely 7:1
(2314-2155), pontszerzők:
Márton János 420 fa, Szabics
János 394, Gyermán Julianna
393, Gila Sándor 374, Zsibók
Zoltán 375, ill. Véber Péter 399.
Szentesi TE-Kétegyháza 7:1
(2467-2347). A szentesi
pontszerzők: Molnár Péter 423,
Garai Tibor 422, Dömsödi
Ferenc 416, Szabó László 409,
Farkas László 408 fával.

Sportközvetítés
ATELIN
TV-BEN!
November 19-én
22 óra 30 perckor:

Szeviép Szeged-Sibenik
Európa Kupa női kosárlabda
mérkőzés.
Kommentátor: Cs. Gát László

• M O Z A I K "

Pöcegödörbe
ölte magát

Levelek az égből
FARKAS CSABA

Bicikli „hűtlen kezelése" miatt
pöcegödörbe ölte magát egy
húszéves férfi Tanzániában. A
kerékpárt a főnöke bízta rá, ám
egy óvatlan pillanatban eltűnt a
bicikli. Sámuel Boniface előbb
becsülettel bevallotta főnökének, hogy nem vigyázott elég
éberen kerékpárjára, majd pedig
elkeseredésében belevetette magát egy emésztőgödörbe, amelyben megfulladt. Nem sokkal
azután, hogy rátaláltak holttestére, megkerült a kerékpár. Csupán Boniface egy barátja vette
kölcsön.

buszon, Thakács? Rubrikája üresen maradt; a
tölgy télen megtartja levelét. „Talán azért, hogy
minél több makkot találjanak meg az. állatok, ne
födje be őket az avar"', kérdezte magától Th. Ez
látszólag ellentmondás, amit a vaddisznó megeszik, abból ugyan nem lesz új tölgy, de akad nyilván olyan makk is, amit mókusok, pelék, szajkók
találnak meg, elszállítják, elrakják télire, aztán
megfeledkeznek róla, a nagy tölgytől jó messzire
kikelhet a kis tölgy. - A platánok, ez már megint a
park, reggel, ellentmondásos kategqriába tartoznak: Thakács emlékszik időkre, mikor a kéttenyérnyi, osztott platánleveleket már ősz közepén
a járdán görgette a zörgő-csontszáraz szél, s emlékszik a penészzöld közvilágításfényre, amelynek világosságánál jól lehetett látni az éjben a
bőrszerű-vizes platánleveleket, miközben fehéren páráll a kifújt lég, és minden, minden azt
mondja: december. Thakács arra tippelt, kétféle
platán alkotja a park állományát, egyik a délkelet-európai, másik az észak-amerikai, a kettő közül valamelyik korán hullajt lombot, a másik későn. Persze, nem lehetetlen, a platánlevélhullás
több tényezőtől függ, száraz nyár után hamarabb
levelet hullajt a fa- vagy később, mert be kell pótolnia a csapadékhiány megakasztotta, nyári táplálékfölvételt -, esős nyár után később (vagy hamarabb, mert a kellő folyadékellátásnak köszönhetően időben sikerült ellátnia magát a tél átvészeléséhez szükséges
tápanyagmennyiséggel).
„Vagy ez van, vagy az", közölte magával Th., a
lombhullásellenőr, sietve a platánok alatt, a korzón, s olyan jelet firkantott a noteszébe, ami számára is megfejthetetlen volt. Hulltak lassan, forogva-keringve, a levelek az égből.

AUSZTRIA SZEGEDEN
A röszkei határátkelőt megkerülve jutott Magyarország területére három iraki állampolgár.
A külföldiek tíz kilométer gyaloglás után egy buszmegállóhoz
érkeztek, majd a Mars téri pályaudvarra utaztak, abban a hitben, hogy Ausztriában vannak.
A két férfi és egy nő fél óra pihenés után végül taxival a Szegedi
Rendőrkapitányságra ment. A
járőr innen a szegedi határőrizeti kirendeltségre szállította a
külföldieket, akiknél okmányok nem voltak, menekültstátust nem kértek. Az egyik férfit
őrizetbe vették, a másik két irakit pedig a békéscsabai befogadó állomásra irányították.

Hernádi Judit 24 milliót kér
Összesen 24 millió forint megfizetésére akarja kötelezni Hernádi Judit a Star magazint, mert a
nyáron valótlanul írta róla, hogy
az alkoholba menekült; a személyiségi jogi per hétfőn kezdődött
meg a Fővárosi Bíróságon.
A színésznő keresetében 12
millió forint kártérítést és 12 millió forint - az államnak megfizetendő - közérdekű bírság kiszabását követeli, s a kártérítést jótékony célra fordítaná. Emellett a
jó hírnévhez, becsülethez, emberi méltósághoz és magánélethez
fűződő jog megsértésének megállapítását és elégtételadásként a
Star című hetente megjelenő ma-

Gyakori felhősödés

DAR ES SALAAM (MTI)

Thakács azon az őszön
levélhullás-ellenőrként
működött. Amikor elhaladt a sötétségbe borult
park mellett a lámpafényben, látta: a heteken át
sápadt-viaszfehéren szinte világító kis fa elhullatta levélzetét. Ezt megelőzően sokáig nem, nem
történt semmi: a lomb kifakult, de nem, nem
hullott, mintha így akarna maradni tavaszig. Heteken át fénylett a fácska a parkban. Világított,
sugárzott az estfekete háttér előtt, közben haladt
előre az idő, hideg-meleg váltakozott, jött eső és
érkezett köd. a fa nem változott. Ám egy este
Thakácsnak. elsietve a park mellett, feltűnt: sehol a fakófehér gömbkorona, s világít szinte a fa
alatt a fű. A hcúványsárga levelek eleresztették a
gallyakat, egyik napról a másikra lezajlott a folyamat. „Ki tudja, milyen átalakulások mentek végbe a fában, miközben a kiilsó szemlélő számára
nem történt semmi, legalábbis semmi érzékelhető 7", tűnődött Thakács, a lombhullásellenör. Noteszt vett elő zsebéből, kipipálta a kis fát. - Az idő
közben jelentősen előrehaladt, sárgulni kezdtek a
japánakácok is. Tavassztd későn bont rügyet, őszszel későn hullajtja le lombját a japánakác, akárhányszor megtörténik: a leveleket az ágakon éri
még az első hó. Vizesen tapad az ágakra, vizes-sárgászölden csillognak a japánakác levelei,
benzingőz lebeg kéken a levegőben, jön-megy a
forgalom, zaccos tejeskávé-barna a járda, a járókelők esernyővel védekeznek a hó ellen, és még
mindig fönn a levél. „Úgy látszik, az utolsó pillanatokat is ki akarja használni
fotoszintézisre.
Vagy csak egyszerűen feledékeny", mondta magában Th., a lombhullásellenőr, és kérdőjelet bigygyesztett a noteszbe a japánakác mellé. - A tölgy,
melyet útban, két város közt szokott észlelni a

BUDAPEST (MTI)
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gazin egy számának betiltását is
kéri a felperes a bíróságtól.
A színésznő ügyvédje szerint ideje, hogy az ilyen ügyekben változzék az ítélkezési gyakorlat, majd kifejtette, hogy „a jelenleg rendelkezésre álló eszközök úgy látszik,
nem alkalmasak arra, hogy a csak
üzleti szempontokat szem előtt
tartó bulvárújságírást visszatartsák
a személyiségi jogi jogsértésektől".
A Star kifogásolt számának címlapján közölt fénykép Hernádi Juditot egy pezsgős pohárral ábrázolja. Bánatában alkoholba menekült,
segítsetek Hernádin! - fogalmazott
a lap. A cikk további, felperes által
szintén kifogásolt állításai szerint a
színésznőn eluralkodott a kétségbeesés, teljesen maga alatt van.

„Megdöbbenéssel olvastam a
cikket, semmi igazságalapja, először azt hittem, hogy összetévesztettek valakivel" - jegyezte meg
személyes meghallgatásán a Fővárosi Bíróság előtt az ismert színésznő. Elmondta: szakmájában és
magánéletében is számos negatív
következménye volt a cikknek.
Alföldi Róbert színész a hétfői
tárgyaláson tanúként elmondta:
évek óta jó, baráti viszonyban
van Hernádival, előfordult, hogy
heteken át szinte minden idejüket együtt töltötték, mégsem tapasztalt semmi olyat, ami a kifogásolt írást alátámasztaná. Tapasztalata szerint a művésznő
csak szénsavmentes ásványvizet
fogyaszt.

FÁBIÁNSEBESTYÉNI TOLVAJ
Az egyik fábiánsebestyéni utcában nyitva hagyta kisteherautóját egy helyi férfi. Egy szemfüles
tolvaj ezt kihasználva ellopta a
járműben lévő táskát, benne ékszerekkel. A kár közel 100 ezer
forint.

Gyakran lesi erősen felhős ai ég, csupán rövid időszakokra bukkan elő a nap.
Csapadék nem valószínű A nyugati szelet többfelé erős széllökések kísér*.
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További kilátások
Az átvonult front után hosszabb-rövidebb időre felszakadozik a felhőzet, már csak
jelentéktelen eső fordulhat elő. A hét közepétől ismét egyre többfelé képződ* kőd.
amely helyenként napközben is megmarad Átmenetileg kissé enyhül az idő.

Szerda

Csütörtök

Péntek
jUtt,

mrcir
khn:r

Max:13°

Változó

Változó

l*n:r

Max.10
mer
ködös

Max: 10°

mkt
Párás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 145 cm (böloka 6,9 C°), Csongrádnál 12 cm,
Mindszentnél 8H cm. A Maros Makónál -56 cm.
A Nap kel: 6.53, nyugszik: 16.04, Hold kel: 0.51, nyugszik: 13.14.

A Csillagok falánál

FÉNYMÁSOLT ÚTLEVÉL
Közokirat-hamisítás miatt indítottak büntetőeljárást egy török
férfi ellen a határőrök. A külföldi
állampolgár ugyanis fénymásolt
szlovén útlevéllel akart belépni
Magyarország területére a röszkei határátkelőnél.

Feljelentette az őrt
a szökött rab
resszívek és sértegetik a rabokat panaszolta a szökevény, aki az őrség ruházkodásával sincs kibékülve. - Többen papucsban lófrálnak
a börtön területén, farmerben és
kigombolt inggel mászkálnak! szitkozódott a telefonba az elítélt.
A minisztérium kivizsgálja a bejelentést. A panaszos rab még
nem került meg. Hogy az őrök
mennyit panaszkodnak a rabra,
amiért megszökött, nem tudni.

BRUSSZEL(MTI)

Belgiumban egy szökött rab feljelentette telefonon börtönőreit
iszákosságuk miatt, de a ruházatukkal is elégedetlen. Az elítélt
egyenesen az igazságügyi minisztériumba telefonált, ahol Laurette
Onkelinx miniszterasszony titkárságán kifejtette, hogy a fegyőrök túl sokat isznak. - Némelyik
egész nap tökrészeg. Ráadásul ag-

A Hemingway Alapítvány szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínház földszinti folyosóján avatták fel a Csillagok falát. A falon
híres színészek kézlenyomatai láthatóak. A képen: Komlós Juci és
Csűrös Karola.

Veszélyes szabadság

A NAPOS OLDALROL. Márton Beatrix a Szegedi Tudományegyetem jogi karanak harmadéves hallgatója. A szegedi lány az idei
Miss Hungary döntőse volt, és bejutott a Bonton év arca verseny
jövő heti fináléjába is. Szabadidejében a Rotaract Club jótékonvsági alapítványnak dolgozik, itt rászoruló gyerekek megsegítésén
fáradozik. A rotaractosok a következő hetekben a város számos
helyére ellátogatnak majd és Mikulás-ünnepségekkel örvendeztetik meg a gyermekeket.

Fotó: Karnok Csaba

Rejtvényünk vízszintes 1., függőleges 6. és 13. számú soraiban egy
graffiti (falfika) olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: A, S, E, 1.1.12. Lyukacsos textília. 13. Én is, te is. ő is. 14. Visszafordító tájszóval. 15. Jelzést ad. 17. Jogar része! 18. A tórium vegyjele. 19. Annyi mint. 20. Holland sajtváros. 22. Hordót fertőtlenít 25. Semmibe vesz. 27. Nagyon
öreg kétszer. 29. Tűt és cérnát használ. 30. Egyforma betűk. 32. Z. Y 33.
Üres láda! 34. Pajtás egy régi katonanótából. 37. Szecső belül! 39.
Sporteszköz. 40. Megfizetendő pénzösszeg. 43. Benne van a pakliban.
45. Földet müvei. 46. Polgári megszólítás. 47. Több ember egyidejű
megszólítása. 48. Megtelel a realitásoknak. 49. Folyóirat latin neve.
FÜGGŐLEGES: 2. Tetőfedő anyag. 3. Népszerű mesehős. 4. Súrolószer volt. 5. Névelős állati termék. 6. Pártalkotó egyedek. 7. Kelet
Berlinben. 8. A megfejtés második sora. 9. Vöröses foltokkal borított. 10. Levitában van! 11. Görög betű (É = E). 13. A megfejtés
harmadik sora. Zárt betűk: T, M. G, R. 16. Régebben használt pénzhelyettesítő érme. 21. Részben mérges! 23. Naptári időszak. 24.
Öszvér a közepén! 26. Idegen állatkert. 28. Vágórész. 31. Hirtelen
nyúl arra a helyre. 35. Igekötő. 36. Szójzeririt.mondja. 38. Hegység
része. 41. Mint a 3. számú sor. 42 Károsító ( O X Q ) . 44. Ön Drezdában. 45. Régebbi ™>mtouDetujÉla ^ t o ^ s ^ s ^ ^ ^
49. Lator hangzói. 49.
p^l!-f'L
, ^
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MTI Fotó: Koszticsdk Szilárd

ISTEN ELTESSE!
JENŐ
A nevet a múlt század eleji
névkutatás idegen eredetűnek
tartotta, vagyis a görög „Eugenész"-t, vagy a latin „Julis"-t
tartotta ősének. Véleményünk
szerint azonban ősi magyar
név, mert az ősmagyarok egyik
törzsének nevét Konstaniosz
Porphirogennetosz „Gennach"
formában említi, amelyet a
mai (enő ősének kell tekintenünk.

A NAP VICCE

m

.

- Jó napot! Itt a kapitány beszél.
Van önök között orvos? Ha van,
akkor kérem fáradjon a pilótafülkébe!
Öt perc múlva megint megszólal a rádió, de most az orvos beszél:
- Van önök között egy pilóta?

