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A betegnek a tünetei az érdekesek, nem a bőre színe

TÉMÁINKBÓL
HEGYMÁSZÓK BALESETE
Szombathely környékéről
származott az a 22 éves magyar
hegymászó, aki 200 métert
zuhant és belehalt sérüléseibe. A
másik magyar a sziklafalon
rekedt, és ott töltötte az éjszakát,
de mobiltelefonjával segítséget
tudott kérni.
2. oldal
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RÓMA:

44 900 HUF

BERLIN:

54 900 HUF

MADRID:

54 900 HUF

HELSINKI:

54 900 HUF

4 0 0 0 Ft A J Á N D É K
REPÜLŐJEGY-VÁSÁRLÓINKNAK!
MORTON'S LÉGI UTAZÁSI IRODA
Petőfi S. sgt. 7., 62/420-088
és a Tesco Áruházban:
62/459-502
www.morton8.hu
MORTON'S
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BUZANSZKYEK JUBILEUMA
Egyedüli vidékiként kapott
helyet Buzánszky Jenő az '50-es
évek magyar
labdarúgó-válogatottjában. Az
Aranycsapat jobbhátvédje a hét
végén Szegedre látogat. Szívesen
adott interjút lapunknak.
15. oldal
VARGA MÁTYÁSRA
EMLÉKEZNEK
Emléktáblát avatnak Szeged
tavaly ősszel elhunyt
díszpolgára, a színház
Kossuth-díjas díszlettervezője,
Varga Mátyás tiszteletére.
4. oldal

Kínos kérdések romákról
gyakorló háziorvosoknak
A háziorvosokat megbotránkoztatta az a kérdőív, amit az egészségügyi tárca megbízásából egy
társadalomtudományi kutatóműhely postázott számukra. Az
orvosoknak többek között arra
kellene válaszolniuk, hogy másként látják-e el a roma betegeket.

www.deimagyar.hu

Dr. Szirtesi Z o l t á n t felháborította a kérdőív.

Gyógyvizes terápiák
A reumabetegek panaszai a téli hónapokban megsokszorozódnak, a fájdalmak enyhítésére a gyógyvíz nagyon hatásos
lehet.
Csongrád megyében kiváló
gyógyvizek találhatók, a marosi gyógyiszapot például már
régóta alkalmazzák, a kakasszéki iszap gyógyiszappá
nyilvánítása pedig csak idő
kérdése. A hatását úgy éri el,
hogy az iszap ásványi anyagai

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Többször zaklattak
egy szegedi bírónőt
Ismeretlen személyek többször zaklatták telefonon a magyarcsanádi Gán testvérek kártérítési ügyében ítélkező szegedi bírónőt.
A rendőrséghez emiatt nem érkezett feljelentés, a bíróság nem is
kért számára személyi védelmet.
- A bírók elleni támadások a jogrendet fenyegetik - nyilatkozta a távirati irodának Lomnici Zoltán annak kapcsán, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalától bekérette a közelmúltban a bírókat ért támadásokról szóló jelentéseket. A főbíró elmondta, a közelmúltban telefonon zaklatták a magyarcsanádi roma testvérpár, Gán
Miklós és Zoltán ügyében ítélkező szegedi bírónőt, egy pisztollyal,
vagy légpuskával belőttek ifjabb Hegedűs Lóránt ügyében másodfokon tárgyaló és felmentő ítéletet hozó tanács elnöke házának ablakán, és megtámadták az egyik budapesti kerületi bíróság elnökhelyettesét. Lomnici Zoltán arra nem tért ki, hogy egészen pontosan mit jelentett a telefonos zaklatás.
Mint azt korábban megírtuk, Gán Miklóst és Zoltánt azzal gyanúsították, hogy meggyilkoltak egy máig ismeretlen férfit. Az egyébként
büntetett előéletű fivéreket tizenöt, előzetes letartóztatásban töltött
hónap után engedték szabadon, miután bíróság felmentette őket. A
testvérek kártérítési pert indítottak az állam ellen, a Szegedi Városi
Bíróság az átlagosnál primitívebb személyiségükre hivatkozva a kért
összegnél kevesebb pénzt ítélt meg Gánéknak.
Az OIT-hoz beérkezett jelentés szerint a Szegedi Városi Bíróság a
roma testvérpár kártérítési ügyében ítélkező bírónőjét az ítélethozatalt követően ismeretlen személyek több ízben zaklatták telefonon,
és megpróbálták megtudni, hol lakik. Harangozó Attila, a Szegedi Városi Bíróság elnöke nem erősítette meg, nem is cáfolta a fentieket, de
hangsúlyozta, ő nem illetékes az ügyben.
Megkerestük a főbíró által említett szegedi bírónőt is, aki azt mondta, nem nyilatkozik, majd hozzátette: nem is nyilatkozhat.
Annyit sikerült megtudnunk, hogy a zaklatások, fenyegetések kizárólag telefonon történtek, a bírónőt fizikai bántalmazás nem érte.
Az ügy kényessége miatt a nyilatkozás jpgát magához vonta Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, őt azonban tegnap vidéki programja miatt nem tudtuk
megkérdezni.
- Az üggyel kapcsolatban nem érkezett feljelentés a rendőrségre - tájékoztatta lapunkat 7bczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, aki kérdésünkre válaszolva azt is elmondta: a
bíróság egyetlen bíró számára sem kért személyi védelmet.

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium átfogó
kutatássorozatot indított annak
érdekében, hogy az egészségügyi
ellátásban lévő egyenlőtlenségeket feltárja, és az elsősorban romákat érintő diszkriminációt
megszüntesse. A romák várható
élettartama 10-12 évvel rövidebb, mint a nem roma lakosoké, és ennek egyik oka Major Mária helyettes államtitkár szerint
az egészségügyi ellátásukban keresendő. A nemrégiben kiküldött
kérdőívekhez csatolt levél szerint a minisztérium célja a felméréssel a roma betegek és orvosaik kapcsolatának javítása.
A 12 oldalas kérdőíven többek
között olyan kérdésekre kell választ adni, hogy mennyire rokonszenvesek a cigányok, zsidók,
vagy éppen a homoszexuálisok,
különböző sztereotip tulajdonságokat mennyire tart jellemzőnek
a cigányokra az orvos.
Folytatás a 3. oldalon

NEMFIZETAMARY
Sem Szegeden, sem Vásárhelyen
nem fizeti ki dolgozói elmaradt
munkabérét a nyáron bezárt
Mary 2000 Cipőgyár Rt. A
szegedi önkormányzat korábban
a gyár fölszámolását tervezte, de
a Mary nem tartozik a városnak
3. oldal
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beszívódnak a bőrön át a szervezetbe, a meleg hatására fokozottan kiválasztott méreganyagokat megkötik. A marosi
gyógyiszap a makói gyógyvízzel együttesen » reumás megbetegedéseken túlmenően sérülések utókezelésére, belgyógyászati, nőgyógyászati, ideggyógyászati megbetegedésekre
egyaránt alkalmas.

Fotó: Miskolczi Róbert

A.T.J.

Több tízmillió forintos bevételkiesés a Tisza Volánnál

Morgolódnak a bérletesek

írásunk a Gyógy-írben

Telt ház a Széchenyi, a Dugonics, ünnepi hangulat a Dóm téren

Három vásár a Belvárosban
Szeged terein mézzel főzött
szappant és rockegyüttesek pólóit is kapni a karácsonyi vásárokban. A Széchenyi téri, városi karácsonyi vásárban alkalmazkodni próbáltak a környezethez, egyszínű, fehér sátrakkal fedték be a sétányon felállított bódésort.
A Dóm téren rönkök füstölögnek, néhány méterre kézművesek portékájából válogatnak a sétálók. A Dugonics téren vegyesebb a kép, pláne a Széchenyi téren, ahol műanyag autót, olcsó
parfümöt i's kínálnak a kereskedők. A színpadon néptáncosok
járják, mellette az ilyenkor elmaradhatatlan forralt bort mérik,
idén nyolcvan forint decije. Tegnap óta a város három terén is
várja karácsonyi vásár az ünnepre készülőket.
Megvan a vásárfia.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 4. oldalon

Az utasok közül többen zúgolódva fogadták az új bérletrendszer hírét.
Az autóbuszra vagy villamosra és trolira teljes árú bérletet váltók
többsége nem örül annak, hogy januártól csak drágább, összvonalas
bérletet vásárolhat.
Csak elégedetlen utasokkal találkoztunk a szegedi Anna-kúti autóbusz-megállóban, ahol az összvonalas bérletrendszer bevezetéséről érdeklődtünk. (A városi közgyűlés döntése szerint januárban
megszűnnek a csak buszra vagy
villamosra-trolira érvényes bérletek, s kizárólag összvonalas havi
szelvényeket árusítnak majd.)

Egy Retek utcai nyugdíjas asszony
eddig csak buszbérletet váltott,
meft éppen az utca közepén lakik,
s nem veszi igénybe sem a József
Attila sugárúti villamost, sem a
Csillag téren megálló trolit, mert
a távoli megállókból még sokat
kell gyalogolni. Egy középkorú
férfi nem mondott véleményt,
mert „attól úgyse változik sem-

Fotó: Schmidt Andrea

mi". Egy harmincas, szürke pulóveres fiatalember szintén csak
buszbérlettel járt eddig, s arra a
kérdésre, hogy örül-e a változásnak, az „inkább nem" választ adta. (Nevének közléséhez egyetlen
nyilatkozó sem járult hozzá.)
Korábban megírtuk, hogy a
dolgozó (teljes árú), autóbusz-,
vagy troli-villamos bérlettel utazók közel hetven százalékát hátrányosan érinti a változás.
Folytatás az 5. oldalon
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Polt: szakmai válasz
az interpellációkra
Polt Pcter hétfőn az országházban kijelentette: szakmai választ ad a felmerülő kérdésekre,
a válasz elfogadása vagy el nem
fogadása kívül esik a kompetenciáján.
BUDAPEST (MTI)

Polt Péter legfőbb ügyész két egy ellenzéki és egy kormánypárti - interpellációra adott válaszát
is elutasította az országgyűlés
hétfőn. Répássy Róbert (Fidesz)
az MSZP által 1990-ben alapított Kime-Net Kft. ellen megszüntetett nyomozással kapcsolatban kérdezte Polt Pétert, a cég
ugyanis jelentős köztartozást
halmozott fel, miközben számos
tulajdonosváltáson ment keresztül. Gusztos Péter (SZDSZ) a
Millenniumi Országjáró című
kiadvánnyal kapcsolatos feljelentés ügyében interpellált.
Napirend előtt szóba került a
parlamentben a múlt heti jegybanki
alapkamat-emelés
is.

Nincs ok a pánikra a jövőt illetően - hangoztatták a kormánypárti felszólalók a döntéssel kapcsolatban. Varga Mihály (FideszMagyar Polgári Szövetség) viszont arról beszélt, hogy a jövő
évre elfogadott központi költségvetéstől és az új adótörvényektől
nem várható a versenyképesség
növekedése. Varga Mihály azt vetette a kormány szemére, hogy a
múlt pénteki MNB-döntés után
a kabinetnek a nyilvánosság
előtt kellett volna számot adnia:
mi történt a gazdasággal, mi történt a forinttal. A gazdaságpolitika hiánya pénteken 80 milliárd
forintjába került az országnak mondta Varga Mihály.
Gémesi György a Magyar Demokrata Fórum nevében felszólította a kormányt, hogy azonnal
kezdeményezze a magyar katonák hazahozatalát Irakból, Juhász Ferenc honvédelmi miniszter ezzel szemben amellett érvelt, hogy a magyar katonáknak
maradniuk kell.

A NATO védelmi miniszterei Afganisztánról

Európa-USA váltás ?
BRÜSSZEL (MTI)

Az USA azt szeretné, ha a NATO
teljesen átvenné az afganisztáni
katonai akciók feladatát - közölte Donald Rumsfeld amerikai«védelmi miniszter (felvételünkön)a
belga fővárosban. Rumsfeld néhány újságírónak elmondta: bár
Washington még nem állt elő
ilyen javaslattal, „ez olyan célkitűzés, amelyet mi bizonyosan támogatnánk". Rumsfeld üdvözölte, hogy a NATO már most is
szerepet vállal Afganisztánban: a
katonai szövetség - történelme
első, Európán kívüli hadművelete során - átvette az afganisztáni
nemzetközi biztonsági erők, az
ISAF irányítását.
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Medgyessy Péter és Romano Prodi a Szeged-Nagylak útszakaszról

Brüsszeli személyi kérdések
Magyarország jövő évi EU-csatlakozásakor az egy biztos mellett legalább egy főigazgatót és
több igazgatót szeretne küldeni
az Európai Bizottság apparátusába - közölte hétfőn Brüszszelben a miniszterelnök.

lölnek a bizottsági tagságra. Az
elnök egy jelölt megnevezését
várja. „Ahhoz, hogy Magyarország erős jelenlétet tudjon kiharcolni és jó pozíciókat teremtsen
magának, rendkívül fontos, hogy
a legjobban felkészült, több nyelvet beszélő, versenyképes tudással rendelkező embereket küldje
az unió apparátusába" - mondta
Medgyessy Péter.

BRÜSSZEL (MTI)

Medgyessy Péter személyi kérdéseket is érintett Romano Prodival, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélésén.
Adottnak egyelőre csak az vehető, hogy 2004. május 1-jei csatlakozásakor Magyarország egy biztossal képviseltetheti magát az
Európai Bizottságban és két bírával a luxemburgi Európai Bíróságon. Diplomáciai források szerint azonban Magyarország öszszesen legalább egy tucatnyi magas beosztású tisztségviselőt szeretne bejuttatni az uniós intézményekbe. A szóba jöhető személyekről a miniszterelnök nem
kívánt nyilatkozni. Az eddigi kiszivárogtatások szerint azonban
a biztosi tisztséggel kapcsolatban
Juhász Endre, az integrációs
ügyek koordinálásáért felelős
tárca nélküli miniszter, Balázs
Péter, Magyarország brüsszeli
EU-képviseletének a vezetője,
Szent-Iványi István, az. országgyűlés európai integrációs bizott-

•

Medgyessy Péter és Romano Prodi az Európa Bizottság székházában.

ságának elnöke, valamint Fazakas Szabolcs és Tabajdi Csaba
szocialista képviselők neve merült fel.
Az Európai Bizottságnak hamarosan el kell döntenie, milyen
eljárásrend szerint válogatja ki a
jövőre csatlakozó országokból érkező új tagjait, akikkel a testület
átmenetileg - 2004. május 1-je
és október 31 -e között - 30 fősre

MTI Telefotó: Kovács Attila

bővül. A következő bizottság
2004. november 1-jei hivatalba
lépésekor a létszám 25-re csökken, mert a nagyobb tagállamok
egyelőre két biztossal képviseltetik magukat, s akkor egyikről le
kell mondaniuk.
Prodi a tervek szerint január
közepén Budapestre látogat, s ez
alkalommal magyar részről már
várhatóan közölni fogják, kit je-

RÖVIDEN

Nem hivatalos izraeh-palesztin béketerv

Titokban egyezkedtek
GENF (MTI/AFP)

Aláírták a legújabb - nem hivatalos - izraeli-palesztin béketervet,
amelyet izraeliek és palesztinok
háromévi titkos egyezkedéseken
öntöttek formába. A genfi kezdeményezés néven ismertté vált
béketerv aláírási ceremóniáját
Richárd Dreyfuss (felvételünkön)

amerikai színész nyitotta meg. A
jelenlévők között volt fimmy
Carter volt amerikai elnök, a Nobel-békedíjas Lech Walesa volt
lengyel államfő, illetve a dokumentumot eredetileg kezdeményező Joszi Beilin volt izraeli
igazságügyi miniszter és Jasszer
Abed Rabbo korábbi palesztin tájékoztatási miniszter.

A jogfosztottság évei
Felesleges volt a Kempinsky-alku és a jóvátételi igény

Hétfőn Budapesten a rendőrség feloszlatta a Lelkiismeret '88 Csoport tüntetését

BUDAPEST (MTI)

Az MDF szerint az elmúlt egy év
alatt nem történt semmilyen előrelépés a magyar-román viszonyban, nem történt javulás az
erdélyi magyar kisebbség sorsában - jelentette ki Almássy Kornél, a Kempinsky Hotel előtt tartott
sajtótájékoztatóján. Elmondhatjuk, hogy feleslegesen
alkudott meg a magyar kormányfő egy évvel ezelőtt itt, a

Kempinsky Hotelben - fogalmazott az MDF elnökségének tagja.
Emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt, 2002. december l-jén
„Medgyessy Péter és Adrián Nastase közösen ünnepelte Budapesten a román nemzeti ünnepet, amely Erdély elcsatolásának
ünnepe Romániában, nekünk
pedig egy fájdalmas gyásznap."
•
A rendőrség feloszlatta a Lelkiismeret '88 Csoport előzetesen

megtiltott tüntetését. Rendőrök
bekerítették a Medgyessy Péter
háza felé tartókat, s kiemeltek
néhány hangadót a mintegy 40
fős csoportból. A többieket felszólították a helyszín elhagyására, ám ők sorfalat alkottak, s elénekelték a Himnuszt. A kiemelt hangadókat megbilincselve egy rendőrségi autóba tuszkolták. Egy transzparensen az volt
olvasható, hogy „Erdély magyar,
Medgyessy román bérenc!"

POZSONY (MTI)

Jóvátételi igénnyel fordulnak Mikulás Dzurinda szlovák kormányfőhöz a szlovákiai magyarokat sújtó második világháború
utáni jogfosztottság éveinek kitelepítést szenvedett kárvallottjai.
A kitelepítések áldozatainak és
örököseiknek képviseletében fellépő kassai érdekképviselet elnöke, Krivánszky Miklós hétfőn a
TASR szlovák hírügynökséget tájékoztatva elmondta: elvárják,
hogy a jogfosztottság éveiben deportálással és csehországi kényszermunkával sújtott kárvallottakat és örököseiket a szlovák

kormány ugyanúgy kártalanítsa,
mint azokat, akiket a második
világháború éveiben, 1939 és
1945 között (Hitler háborús bűnösként kivégzett csatlósa, fozef
Tiso országlása idején) deportáltak.
Krivánszky emlékeztetett arra,
hogy szervezetük igényét még tavaly novemberben eljuttatták
Mikulás Dzurinda miniszterelnökhöz, választ azonban a mai
napig sem kaptak. Egy év várakozás után ezért most mintegy ezer
egykori deportált, illetve leszármazottaik ezúttal személyes levelekben fordultak a szlovák kormányfőhöz.

Az ormon rekedt és mobilon kért segítséget

Szerencsés hegymászó
LIEZEN, BECS (MTI)

Budapesten, a tüntetések napján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom képviselői a főbbik
Magyarországért Mozgalom támogatásával a Nemzetbiztonsági Hivatal épülete előtt azt kifogásolták, hogy a magyar közéletben megjelentek az ügynökök és egyéb hálózati emberek. A rendőrség tudomásul vette a megmozdulást.

MTI Telefotó: Kovács Tamás

Megmentették az osztrák hegyi
mentők azt a magyar hegymászót, aki vasárnap rekedt az
ausztria Hochtor csúcsának a
közelében. Sigmund Schnabel
őrnagy, a liezeni csendőrség biztonsági felügyeletet ellátó szolgálatának a vezetője az MTI bécsi
tudósítójának telefonon elmondta, hogy a magyar hegymászót
hétfőn hajnalban találta meg a
mentőszolgálat.
Helikopterrel
egy menedékházba szállította,
ahol orvosi kivizsgálásnak vetik

Magyarország több új közlekedési projektet szeretne bejuttatni
az Európai Növekedési Kezdeményezés úgynevezett gyorsan
indítható programjai közé - közölte Medgyessy Péter. A miniszterelnök Romano Prodival, az
Európai Bizottság elnökével és
Michel Barnier regionális kérdésekért felelős biztossal folytatott
megbeszélésén a bizottság nemrég jóváhagyott új növekedésösztönző programja is szóba került.
Külön is kiemelte a megbeszéléseken a transzeurópai közlekedési hálózat ötös számú (Trieszt és
Kijev közötti) folyosójának az
ügyét. Fontos az MO-ás autópálya folytatása, az M43-as Szeged
és Nagylak közötti szakaszának
megépítése, a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése, valamint az M7-es Nagykanizsáig, illetve az M3-as Nyíregyházáig történő megépítése.

alá. A tiszt arról számolt be, hogy
hétfőn helikopterrel keresik a
megmentett magyar társát, aki
vasárnap zuhant le a hegyről. Az
MTI értesülései szerint vasárnap
két magyar hegymászó indult az
Ennstali Alpok legmagasabb csúcsára, a 2372 méteres Hochtorra. A hegymászók egyike mintegy 2100 méteres magasságban
lezuhant a hegyről, és meghalt.
Társa a hegyen rekedt, és mobiltelefonon kért segítséget, riasztotta magyarországi klubját is,
ahonnan azonnal a helyszínre
indult egy csoport.

KÉRDÉS CSILLAGHOZ
A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség országgyűlési
képviselőcsoportja felszólítja
Csillag István gazdasági
minisztert, hogy adjon
magyarázatot az elmúlt másfél
esztendőben meghiúsult
beruházások elmaradásának
tényleges okairól.
Elfogadhatatlan, hogy Csillag
István eddigi tevékenysége során
legalább 500 milliárd forintnyi
külföldi tőke kerülte el hazánkat,
a kormányzati érdektelenségnek
köszönhetően.
LAKBÉRTÁMOGATÁS
Lakbértámogatási rendszert
vezet be jövőre kísérleti jelleggel
a Belügyminisztérium. A
mintegy 800 millió forintos
kísérleti program részleteit most
dolgozzák ki, az előterjesztés
rövidesen a kormány elé kerül.
HÁROM FORINT
A gázolaj fogyasztói árát
literenként 3 forinttal csökkenti
szerdán nulla órától a Mol Rt., a
motorbenzin ára nem változik közölte a társaság.
MEGLŐTTEK EGY FÉRFIT
Életveszélyes az állapota annak a
férfinak, akit egy ismeretlen
elkövető több lövéssel
megsebesített a főváros XVII.
kerületében. Az ismeretlen
elkövető reggel nyolc óra
negyven perckor a XVII. kerületi
III. utca egyik lakóháza előtt
több lövést adott le a
gépkocsijában ülő középkorú
férfira, akit a mentők
életveszélyes sérülésekkel
szállítottak kórházba.
NEMZETISÉGI VEZETŐK
A kisebbségi joganyag
módosítása és a nemzetiségek
parlamenti képviseletének
megteremtése került szóba
egyebek mellett Mádl Ferenc
köztársasági elnök és az
Országos Kisebbségi
Önkormányzatok vezetőinek
hétfői budapesti találkozóján.
Mádl Ferenc elmondta: az
asszimiláció erősödése miatt
indokolt lenne jobban támogatni
a kisebbségeket.
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Ötven mázsa halat mái elszállítottak

Ami
köztévénk

Repülő busák Mártélyon

PANEK SÁNDOR

Többmétereseket ugranak a hálóba került busák.

Búvárok és horgászok segítettek a hálóhúzásban a mártélyi Tisza-holtág várhatóan
több, mint száz mázsányi busát eredményező, szelektáló halászatánál.
A bekerített, rengeteg busából 50 mázsányit
már hétfőn elszállítottak a gyomaendrődi halfeldolgozóba - még karácsony előtt üzletekbe
kerül a halhúsok közül is kiemelten egészséges
busahús. Ma és holnap folytatódik a kiemelés,
szállítás. - Reméljük, közben nem szakad el a
háló - mondja Bakonyi Attila, a vásárhelyi Dobó Ferenc Horgászegyesület halbiológusa.

Fotó: Tésik Attila

Krúgnak a darvak, csapkodnak a busák. A
becslések szerint összesen 100-120 mázsányi,
még egészen fiatal, növésben lévő planktonevő
kerülhetett hálóba, a viszonylag nagyobbak, a
18-20 kilós pettyesek még lent lapulnak az
iszap fölött, eddig jórészt az átlag 4-7 kilós fehéreket sikerült kiszedni, csónakokkal a teherkocsihoz juttatni. Mintegy öt éve kerülhettek
be a holtágba a Tiszából, mint lebegő ikra, apró
ivadék, s hihetetlenül gyorsan növekedtek az
egysejtű algákkal dús vízben.
Ez a víz nemcsak algából tartalmaz sokat,
hanem, mint kiderült, számtalan elsüllyedt,

iszapban rögzült ágat-bogot is rejt - búvárok
híján sosem került volna partra a háló, vagy
ha partra került volna, több részletben, és halak nélkül. A nagyszámú, megjelent horgász
arról is meggyőződhetett: a hálószemek közé
került őshonos halak kivétel nélkül visszakerültek a vízbe. Jövőre a tiszai áradások - ha
lesznek - új ikrák, új ivadékok millióival pótolják a lehalászott állományt. Persze, a lehalászás csöppet sem teljes, sok busa kirepült a
hálóból - még több bele sem került. Nem baj:
jövő ilyenkorra nagyobb lesz.
F.CS.

Az önkormányzat nem kezdeményezhet felszámolást a Maryvel szemben

A dolgozók fontolgatják az eljárást
A szegedi önkormányzat mégsem kezdeményezhet felszámolási eljárást a Mary Cipőgyár
Rt.-vel szemben, mivel az olaszok újonnan beadott adóbevallása szerint a társaság nem tartozik a városnak.
A július végén bezárt és végelszámolással megszűnő Mary 2000
Cipőgyár Rt. eddig csak egy tartozását törlesztette a dolgozóknak: augusztusi elmaradt munkabérüket fizette ki. Ugyanakkor
továbbra is adós a felmondási
időre járó fizetséggel, valamint a
végkielégítések összegével. Botka László polgármester - akihez
az elkeseredett asszonyok végső
kétségbeesésükben fordultak nemrégiben azt nyilatkozta az
olasz tulajdonosok ügyvédjével
történt
konzultáció
után:
amennyiben a múlt hét végéig a
Mary Rt. nem fizet ki mintegy 5
millió forint adótartozást a szegedi önkormányzatnak, kezdeményezik a felszámolást.

Időközben azonban kiderült erről tegnap Mózes Ervin jegyző tájékoztatta lapunkat - , az
önkormányzatnak, mint adóhatóságnak immáron nincs követelése a cipőgyárral szemben.
A jegyző az adótitokra hivatkozva nem árulhatta el, eredetileg mekkora összegről volt
szó november végén, s hogy milyen címen állt fenn a követelés, de azt megerősítette, hogy
több adónemben.

Új helyzetet teremtett ugyanis
az, hogy az olasz tulajdonosok
adóbevallást készítettek, amelyből kiderült, ők vannak pluszban, és nem fordítva. Ennek az
az oka, hogy a cég beszüntette tevékenységét, adóelőleget
azonban az első félévben a várt
egész évi időarányos teljesítésnek megfelelően fizetett. Jelenleg tehát elvben a város tartozik
a Marynek, de csak elvben,
ugyanis a fennálló jogszabályok

VÁSÁRHELYEN SEM HAJLANDÓ
FIZETNI A CIPŐGYÁR
Továbbra sem kapták meg járandóságaikat a Mary Cipőgyár Rt.
vásárhelyi részlegétől elbocsátott dolgozók. Vanderstein Jánosné,
aki több mint négy évtizeden át dolgozott az üzemben, s művezetőként került az utcára, elmondta: tejesen elkeserítő a helyzetük,
ő maga több százezer forintját várja hónapok óta hiába. Amint arról egyébként már beszámoltunk, a gyárból százharminc embernek mondtak fel a városban, s közülük több mint nyolcvanan ügyvédhez fordultak segítségért.

szerint nem kell visszafizetni a
többletet annak az adózónak,
aki az állammal, más önkormányzattal szemben köztartozást halmozott fel. Márpedig a
Mary tartozik két kisebb önkormányzatnak, a Veszprém megyei Cseténynek és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszakeszinek: a települések információink szerint el is indították
a felszámolási eljárást. A Szegeden megmaradt pénzt majd az
érvényes jogszabályok szerint a
városnak át kell irányítania a
bajba került településekhez.
Mivel a dolgozóknak jogukban
áll felszámolást kezdeményezni,
ezt nagy valószínűséggel meg is
lépik - nyilatkozta tegnap Bálint
János ügyvéd, több mint száz
szegedi volt cipőgyári asszony jogi képviselője. Jobban örült volna, ha ezt a város teszi meg helyette, mivel az önkormányzatnak nem kellett volna kifizetnie
a 63 ezer forintos illetéket.
FEKETE KLÁRA

Szegedi orvoskör a privatizáció ellen
Az orvosok képesek lennének tíz
évvel meghosszabbítani az életünket, de a magyar egészségügy
helyzete miatt ezt nem tudják
megtenni - jelentette ki Wittman Tibor belgyógyász profeszszor egy tegnapi tájékoztatón
Szegeden.
Egy civil szervezet, a Szegeden
nyolc éve alakult polgári orvoskör
álláspontjáról annak vezetőjeként
tájékoztató Wittman Tibor professzor leszögezte: a modern gyógyítás költségigényes, az egészségbiztosító ezt nem fizeti ki, vagyis a magyar egészségügy alulfinanszírozott. Ezen nem lehet úgy
segíteni, ahogyan - az orvostársadalom ellenkezése dacára - a
nemrég elfogadott, úgynevezett
privatizációs törvény akar. A szegedi polgári orvoskör egyetért a
kamarával: elengedhetetlen, hogy

Simonka János Aurél, a kamara elnöke, Wittman Tibor, a polgári
orvoskör vezetője és Mécs László önkormányzati képviselő a tájékoztatón.

az egészségügyet érintő törvényeket csak a szakma egyetértésével
lehessen megalkotni. Wittman
Tibor hangsúlyozta, „fel kell vilá-

Fotó: Schmidt Andrea

gosítani a társadalmat": az egészségügy terápiája rossz irányt vesz
a privatizációval.
Nem a tőkehiány a baj, hanem

az, hogy az OEP évtizedek óta
nem fizeti ki a gyógyítás valódi
költségeit - mondta Simonka János Aurél tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Orvosi Kamara elnöke. A nemzeti össztermékből az egy fő egészségügyi ellátására fordított hányad Magyarországon mindössze egyharmada-egynyolcada az európai átlagnak. A törvény szerinti terápia hibás: a tőkebefektetőket
csak az ellátás haszonnal kecsegtető részlegei érdeklik, a gyógyszergyártó és -forgalmazó cégek
csak piacot vennének. Az orvoslás lényeges szakmai elemeit, a
konkrét orvosi tevékenységeket
nem szabad pénz tárgyává tenni
- fejtette ki a professzor. Elmondta, a kamara és az EDDSZ
szervezetei megegyeztek a további tiltakozás formáiban.
S.E.

Árulkodó, vagy annál is több, hogy bármiről kezdtek szakmai vitába a Kamera Hungária fesztivál fórumain és folyosóin, az
előbb-utóbb a köztelevíziózás témájához vezetett. El lehetett indulni a média és politika viszonyától, a nézettség és a minőség
arányaitól vagy a finanszírozástól, úgy tűnt, a magyar köztévé állapotában is hasonlóan - olyan, akár a magyar foci: ki-ki saját
elképzelése szerint aggódik érte. fellemző, hogy még a fesztivál
Riporter kerestetik játékának döntőjében is az volt a váratlan eszszékérdés témája, hogy „Az én köztévém ". Baló György, az MTV
kulturális igazgatója a helyszínen bevallotta, hogy nemcsak a szokott műsorvezetői szigor miatt kérdez rá a versenyzők itt-ott esetlenül felvázolt köztévés terveibe, hanem mert minden visszajelzés fontos neki.
Az 1996-os médiatörvény ugyanolyan piaci körülmények közé
kényszerítette a köztévét, mint a kereskedelmi adókat. A köztévének, mint Európában sok helyütt, reagálnia kellett a kereskedelmi televíziók nézettségi kihívására, s el kellett döntenie, hogy
versenytárs-e a kereskedelmi tévézés. A televíziós szerkesztők,
műsorkészítők válasza a fesztiválon döntően az volt, hogy nem,
hiszen a két szerep eltér egymástól, a köztévének olyan műsorok
elkészítését kell vállalnia közpénzből, amelyeket a piac, a kereskedelmi televíziózás nem képes létrehozni. Miért figyeh akkor
mégis mindenki az MTV-műsorok nézettségi mutatóit? Miért
gyárt nagy költségen a Magyar Televízió olyan szórakoztató műsorokat, amelyeknek mintáit a kereskedelmi tévék adják ? Vagy ahogyan Baló György tette fel az önsanyargató kérdést - dolga-e a
közszolgálati tévének, hogy az összes adófizető pénzéből olyan
műsorokat készítsen, amely az adófizetők egy részének szól.
Mint mindig, könnyebb az eszményekből kiindulva válaszolni. A
köztévének nemcsak azért maradt meg Európa-szerte, mert az
állam fennhatósága így érvényesül a tájékoztatásban és az ízlésformálásban, hanem mert az emberek közösségi emlékezetét ez
a fajta szemlélet volt képes ápolni.
Hanem, Baló György szerint sem az MTV, sem a Duna TV nem
annyira színvonaltalan, mint amennyire nézetlen. Akkor hát leminősíti-e a köztévét a nézetlenség, vagy egyszerűen csak olyan
feladata van, amelyet nem a műsorok nézettsége és a behozott
hirdetések összege jellemez ? A Gálik-Horvát-Szente-féle
tervezet, amelyet a kormányoldal egy új médiatörvény lehetséges
alapjának tekint, egyenesen arra tesz javaslatot, hogy a finn példát követve, az MTV-ben ne legyenek reklámok. Az üzenet: ha
már nem nyereséges, legalább készítsenek értékes műsorokat.
De mi készteti akkor a műsorkészítőket nézhető műsorok gyártására, ha nem a nézettségi Es végső soron van-e közszolgálat nézettség nélkül?
Hiszen nem a reklámot vonzotta el először a kereskedelmi tévé, hanem a nézőt.

A betegnek néma bőrszínét kell vizsgálni

Botrányosnak ítélt
kérdések doktoroknak
Folytatás az 1. oldalról

Több kérdés vonatkozik a cigányok egészségügyi ellátásának
módjára más betegekhez viszonyítva, valamint olyan kérdésekben kér állásfoglalást, mint
például ösztönözni kellene-e a
cigányok kivándorlását az országból.
A kérdőívek nagy felháborodást váltottak ki a háziorvosok
körében. Aki már megkapta,
vagy azonnal széttépte, vagy egy
fiók mélyére süllyesztette. Borsi
Eva, a Csongrád Megyei Háziorvosi Szekció elnöke nem tud
olyan esetről, hogy a megyében
bárki kitöltötte volna. Mint
mondta, a kiküldött pár száz kérdőív egyébként sem tükrözheti
az országban lévő 6 ezer 800 háziorvos véleményét, ráadásul a
kisebb települések orvosait ez
alapján az anonimitás ellenére is
be lehetne azonosítani.
Dux László professzor, az etikai kollágium elnöke úgy fogalmazott, komoly aggályai és fenntartásai vannak a kérdőívvel kapcsolatban, hiszen az számos etikai ponttal, valamint az orvosi
esküvel is ütközik. Mint mondta, meggyőződése, hogy ezek a
kérdések nem szolgálják a gondok higgadt kezelését.
Szirtesi Zoltán dorozsmai háziorvos ennél markánsabban fogalmazott: - Aldknek az agyában
ez a kérdéssor megszületett,
azok fehér köpenyes fasiszták.
A kérdőív szerinte durva merénylet a cigány- és az orvostársadalom ellen is. Szirtesi doktor,
aki maga is roma származású,
kétszeresen is fel van háborodva.
Úgy látja, az orvostársadalomra
akarják az állam hibáját rákenni.

A cigányok ugyanis véleménye
szerint azért halnak meg 15 évvel hamarabb, mint a magyarok,
mert az állam nem akar pénzt
adni azokra a szűrővizsgálatokra, amelyekkel a romák tipikus
betegségei megelőzhetők lennének.
- Helyette gyártottak egy gusztustalan kérdőívet - mondta felháborodottan. Azt kollégái nevében kikérte magának, hogy a cigányok azért betegebbek, mert az
orvosok nem látják el úgy őket,
mint másokat. Elismerte, egy pici százalékban az előfordulhat,
hogy türelmetlenebbek velük
szemben. - De a gyógyítómunkában csak beteg van, akinek
nem a bőrszínét, hanem a tüneteitvizsgálják.
Ürmös Andor, az egészségügyi
minisztérium társadalmi esélyegyenlőség főosztály vezetőhelyettese elmondta, ez a közvélemény-kutatási módszer nemzetközileg elfogadott és több országban már bevált, így nem gondolják, hogy hibáztak akkor, amikor
ilyen kérdéseket tettek fel a háziorvosoknak. Véleménye szerint
súlyos társadalmi konfliktus áll a
téma mögött, ez lehet a felháborodás hátterében. Mint mondta,
a leírt kitételek nap mint nap
megfogalmazódnak, a kérdőív
csak ezekkel szembesít.
Szirtesi doktor úgy látja, a kérdőívvel pont az ellenkezőjét is elérhetik, mint ami a célja, hiszen
felhívja a figyelmet a romák negatív tulajdonságaira. így akik
eddig semlegesen viszonyultak
hozzájuk, azok is gyűlölködők lehetnek. Éppen ezért arra kéri
kollégáit, tagadják meg a válaszadásokat.
TÍMÁR KRISZTA

4

KÖRKÉP
ALGYÓ. A Gyermekkönyvhét
2003 programsorozat keretében
ma délelőtt 11 órától a
napkitörésekről és a meteorokról
lesz szó a könyvtárban.
Szatmáry Károly csillagász
videovetítéssel egybekötött
előadást tart. A helyi általános
iskola az Európai Unió
Socrates-program Comenius 1
akció keretében az Iskolai
együttműködések projektre
1125 euró (közel 300 ezer forint)
támogatásban részesült. A
programban részt vettek britek,
osztrákok, finnek és litvánok is.
Az iskolások a településük
múltját, jelenét és jövőjét
kutatták. A három évig tartó
munkáról az intézmények egy
közös dokumentumot
készítenek.

•HIRDET
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Jövő szombaton avatják fel Szegeden a közadakozásból készülő szobrot

Lassan gyűlik a pénz
az Aranycsapat-szoborra

KISTELEK. A
rendezvényházban holnap
délután három órakor a
Citerabarátok köre tartja soron
következő összejövetelét. Ezen
nemcsak együtt zenélnek a
tagok, hanem megbeszélik az új
nótákat, dallamokat is. Ezt
követően este hat órától
filmklubba várják az
érdeklődőket. A Nevem: Sam
levetítése után a nézők egy-egy
csésze tea mellett
megbeszélhetik a film
mondanivalóját, illetve
személyes élményüket.
MÓRAHALOM. Az Aranyszöm
rendezvényházban holnap
délután 2 és 4 óra között
mozgáskorlátozottaknak
tartanak fogadóórát. Az
érintettek számos kérdésükre
kaphatnak választ, többek
között a különféle támogatások
igénylése során felmerülő
problémákra. A fogadóóra után
kézimunkaszakkörbe várják az
érdeklődőket. Ezt követően pedig
este 6 órától DVD-filmklubot
szerveznek felnőtteknek.
PUSZTAMÉRGES.
Hagyományteremtő szándékkal
ruhabörzét szerveznek holnap a
művelődési házban. Ezen még a
nehéz anyagi körülmények
között élők is találhatnak
maguknak, illetve
gyermekeiknek megfelelő
ruhaneműt. Az érdeklődőket
délelőtt 10 órától délig várják. A
tervek szerint ezentúl minden
szerdán m e g r e n d e z i k a börzét.

PUSZTASZER. Az általános
iskola első osztályosait várják
ma délelőtt 10 órától az
alkotóházban. Tóth Miklósné
grillázskészítő segítségével
égetett cukorból és
marcipánmasszából
karácsonyfadíszeket
készíthetnek a gyermekek.
Alkotásaikat haza is vihetik és
felrakhatják a fenyőfára.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
ma este hét órától irodalmi
felolvasóestet rendeznek. Gábor
László saját verseiből, Balogh
Tamás, Bene Zoltán, Kiss László
pedig saját novelláiból olvas fel.

Születésének 93. évfordulóján,
szerdán 14 órakor emléktáblát
avatnak a tavaly ősszel elhunyt
Kossuth-díjas
díszlettervező.
Szeged díszpolgára, Varga Mátyás tiszteletére az általa létrehozott Bécsi körúti Színházművészeti Kiállítóház falán.
MUNKATÁRSUNKTÓL

BALÁSTYA.
Mikulás-ünnepséget rendeznek
holnap délután öt órától a
művelődési ház klubjában. Az
összejövetelen a község
nyugdíjasait köszöntik vidám
műsorral, valamint egyéb
meglepetésekkel.
DOMASZÉK. Önálló alapítványt
szeretnének létre hozni a
községben Domaszék
Óvodásaiért Alapítvány néven.
A szervezet célja, hogy
közreműködjön az óvodai
nevelést, fejlesztést segítő
eszközök beszerzésében, illetve
az egészséges életmód és
biztonságos életvitel
szokásainak kialakítását célzó
programok, kirándulások
megvalósításában. Ennek
érdekében adventi vásárt
rendeztek az óvodában, és a
bevétel egy részét az alapítvány
alapítására fordították.

Emléktáblát kap
Varga Mátyás

Kalmár Márton szobrászművész a szobor makettjével.
A civil kezdeményezésre indít o t t közadakozásból a szükséges másfél millióból eddig
m i n d ö s s z e 260 ezer forint
gyűlt össze az Aranycsapat
szegedi szobrára, a m i t december 13-án a v a t n a k fel a Tisza-parti sétányon, a Sellőház
mellett.
Mint korábban hírül adtuk, egy
lelkes focibarát, dr. Soproni Lajos
nyugdíjas orvos javaslatára köztéri szobrot állítanak Szegeden
az 1953. november 25-én a
Wembley-stadionban az angol
házigazda
futballválogatottat
6:3-ra legyőző világhírű magyar
Aranycsapat emlékére. Soproni
doktor Kalmár Márton szobrászt
. kereste meg ötletével, aki tizenkét futballcipőböl és egy labdából
álló ötletes kompozíciót készített. A szurkolók közadakozásból
szerették volna előteremteni a
szükséges pénzt.
- A jövő hét közepére elkészül
a szobor. A betonalapot pedig
már a napokban megcsinálják, a
posztamens kőanyaga is hamarosan megérkezik - mondja Kalmár Márton, aki úgy tudja, eddig
csak körülbelül 260 ezer forint

Fotó: Miskolczi Róbert

gyűlt össze az adományokból,
ami még a talapzatra sem elég.
Ettől függetlenül nem álltak le a
munkával. Dr. Soproni Lajos
nemrégiben levélben megkereste
a nagyobb szegedi vállalkozásokat, cégeket, hogy a nemes kezdeményezéshez tőlük is támogatást szerezzen.
- Csak a bronzöntés körülbelül
félmillió forint. Egyelőre reménykedünk benne, hogy akadnak további támogatók. Szerintem nem
olyan óriási a szükséges összeg,
hogy ne tudnák a szegedi sportbarát polgárok és a vállalkozások
összedobni - véli a szobrászművész, akinek a tiszteletdíját a képzőművészeti zsűri 800 ezer forintra értékelte. Kalmár Márton
úgy döntött, ha a közadakozásból
nem jön össze elég pénz, akkor is
megalkotja a szobrot. így a legnagyobb adomány az ő munkája
lesz. Akadt olyan támogató, aki
100 ezer, egy másik 50 ezer forintot küldött, többen 20, 10 illetve
5 ezer forintot utaltak át. Az
egyik nyugdíjasklubtól kétezer,
egy idős futballrajongótól ötszáz
forint érkezett. Valamilyen formában mindenkinek szeretnék
majd megköszönni, hogy hozzá-

Csongrád megye
bemutatkozik
Csütörtökön Budapesten, az
I T D Hungary Andrássy úti
székházában mutatkozik be
Csongrád megye a gazdasági
diplomácia képviselői előtt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ITD Hungary szervezésében
a Budapestre akkreditált gazdasági diplomácia képviselői előtt
november 4-én 10 és 13 óra között hívja fel magára és a befektetési lehetőségekre a figyelmet
Csongrád megye.
Először Lednitzky
Péter, az
ITD

Hungary

vezérigazgatója

tart megnyitót, majd köszöntőt
mond Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke
és Botka László, Szeged polgármestere. Csongrád megye gazdaságáról Szeri István, a Csongrád

HÍREK

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tart tájékoztatót.
A Szegedi Tudományegyetem
fejlesztési projektjeiről Búzás
Norbert innovációs igazgató, a
Szegedi Biopolisz Élettudományi
Konzorciumról Dudits Dénes elnök, a Szegedi Logisztikai Központról Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési
alpolgármestere
tart prezentációt. A megye kistérségeinek polgármesterei, köztük Bedő Tamás (Csongrád),
Szirbik Imre (Szentes), Nagy
Sándor (Kistelek), Lázár János
(Vásárhely), Nógrádi
Zoltán

AZ IKV-S TÁRSASHÁZAK
ÉS AZ ÁRAK
Hat társasház, 22 milliós
veszteség címmel írtuk meg
szombaton, hogy az előző
ciklusban az önkormányzat a
lehetségesnél jóval kevesebb
bevételhez jutott, az IKV Rt.
pedig szolid nyereségre sem tett
szert a társasházi beruházások
értékesítésével. Az
önkormányzati cég
felügyelőbizottságának most
elkészült, a legutóbbi közgyűlés
elé tárt vizsgálata szerint több ok
miatt, egyebek mellett azért,
mert nyomott áron
értékesítették a lakásokat. Az
önkormányzatnak kevesebb
bevétele származott a

(Mórahalom), Búzás

(Ma-

lehetségesnél, m e r t a közgyűlés

kó) jelenlegi helyzetükről, fejlődési irányokról tartanak előadást, s bemutatkozik a Nagylaki Ipari Park is: Hájer Béla, a
Hungarohemp Rt. vezérigazgatója irányítja rá a figyelmet.

döntése értelmében az építési
telkekért a forgalmi érték
egyharmadát kérték el.
írásunkban sajnálatosan
összecsúszott a két mondat,
tévesen jelent meg, hogy a
lakásokat értékesítették volna a
piaci ár egyharmadáért. A
hibáért elnézést kérünk.

Péter

Farkas Tibor temetése
<

Ma déli 12 órakor, a szegedi
belvárosi t e m e t ő b e n , a római
katolikus egyház szertartása
szerint helyezik örök nyugalomra Farkas Tibort, a Magyar
T u d o m á n y o s Akadémia repdes tagját, az Egyesült Állam o k Tudományos Akadémiájának tagját, az MTA Szegedi

járult az egyedülálló emlékmű
felállításához.
- Számomra izgalmas ez a feladat, örömmel dolgozom rajta, remélem, hogy szép lesz a szobor; és
tényleg a szurkolók zarándokhelyévé válhat. A bronzöntőnek már
jeleztem: lehetséges, hogy nem
tudjuk azonnal kifizetni a munkáját. Részemről tehát minden
rendben lesz, a szobor elkészül a
tervezett időpontra - állítja határozottan a művész. Az avatást december 13-án 11 órakor tartják a
Somogyi utca és a Korányi rakpart
tengelyében, a Sellőház és a belklinika közötti kis téren. Az Aranycsapat emlékműve bizonyára jól
illeszkedik majd a Tisza-parti szoborsétányba, amelynek messze
földön hűes látványossága lehet.
Információink szerint az avatásra
a sportminiszter mellett meghívják a még élő csapattagokat és Szepesi Györgyöt, a rádióközvetítés
vezetőjét is.
A
gyűjtést
folytatják,
a
Szög-Art Művészeti Egyesület
OTP-nél vezetett
1173500520357878-as számlaszámára továbbra is várják az adományokat
Aranycsapat megjelöléssel.
H. ZS.

Biológiai Központ Biokémiai
Intézetének
Széchenyi-díjas
kutatóját.
Személyében
az
SZBK és az egész magyar tud o m á n y o s élet a hazai biológustársadalom nemzetközileg
elismert, szakterületének kiemelkedő, iskolateremtő egyéniségét gyászolja.

DUDITS DÉNES A VENDÉG
A Móra Ferenc Múzeum szegedi
akadémikusokat bemutató
sorozatában holnap fél 5-kor
Györgyei János biológus
beszélget a 60. életévét nemrég
betöltött Dudits Dénes
növénygenetikussal, a Szegedi
Biológiai Központ
főigazgatójával.

A Szegedi Hagyományőrző és
Városképvédő Egyesület kezdeményezésére bronz domborműves emléktáblát készíttetett az
önkormányzat a város tavaly
ősszel elhunyt díszpolgára, Varga
Mátyás tiszteletére. A Kossuth-díjas, kiváló művész díszlettervező és képzőművész életnagyságú portréját Barta András
szegedi szobrász alkotta meg.
Varga Mátyás 1910. december
l-jén
született
Budapesten,
1926-ban iratkozott be a fővárosi
iparművészeti iskolába, már első
tervezéseiben is tanúbizonyságot
tett stílusérzékéről, anyagismeretéről, szakmai biztonságáról.
Első színházi szerződése Szegedhez kötötte. Kürthy György igazgató hívta az 1930-31 -es évadra
a Városi Színházhoz. Az évi
40-50 bemutató díszletezése kiváló iskolát jelentett számára, s
kialakította rutinját. A Képzőművészeti Főiskolán Varga Nán-

dor Lajos műhelyében képezte
tovább magát, majd 1935-ben a
budapesti Nemzeti Színház tagja
lett. Már 1936-tól a Szegedi Szabadtéri Játékok vezető szcenikusa volt. Olyan Dóm téri sikerek
fűződnek nevéhez, mint Madách
Az ember tragédiája, Herczeg Ferenc Bizánca, Kacsóh János vitéze, majd a játékok felújítását követően Erkel, Kós Károly, Vörösmarty műveinek látványtervei.
Hosszú és termékeny életpályája
során közel ezer kőszínházi, szabadtéri, film és tv-díszletet tervezett. Állami művészeti díjai mellett 1993-ban megkapta a Szegedért
Alapítvány
fődíját,
1999-ben a Dömötör-életműdíjat. Örökös tagja volt a Nemzeti
Színháznak (a mai Pesti Magyar
Színház) és a Szegedi Nemzeti
Színháznak.
Varga Mátyás jelentős képzőművészeti ouvre-t is teremtett.
Fa- és linómetszetein, monotípiáin, rézkarcain, festményein és
kerámiáin is tetten érhető a színházi kötődés. Szegedhez való ragaszkodásának szép példája,
hogy saját költségén létrehozta
Színháztörténeti
Kiállítóházát
(Bécsi körút 1 l/A), ahol díszletterveit, kerámiáit láthatja a közönség, s amelynek falán emléktábláját szerdán 14 órakor felavatják.

Vásár, vásár, vásár
Folytatás az 1. oldalról

- Ha a borfesztivált lehet itt tartani, akkor ennek is helye van itt
- mondta Julianna tegnap a Széchenyi téri sátrak alatt. Munkatársunk a karácsonyi vásárban
arról faggatta a nézelődőket,
mennyire érzik az ünnephez
méltónak a hangulatot. A nézelódők többségének tetszett a kínálat, és a sátrak megjelenésével
sem volt gondjuk. Az egyetemista Eszter szerint viszont piaci
hangulata van a vásárnak, és
nem való a Széchenyi térre. Bár
bevallja: sejti hogy sokan zoknit,
sálat tesznek a fa alá, és azt itt
megtalálják.
Nyáron a kulturális örökségvédelmi hivatal regionális vezetője,
Széphegyi László élesen kritizálta a városban fölállított bódék
megjelenését, most azonban elégedettebb. A hivatal véleményét
figyelembe véve, egyszerű fehér

BETLEHEM
KÉSŐBB
Felállítják a betlehemet is a
Széchenyi téren, de ehhez még
túl korán van - tájékoztatta lapunkat Kerek Attila. Az önkormányzat protokoll-tanácsadója ezzel cáfolta az egyik internetes portál állítását, mely
szerint annyira megrongálódtak a díszlet figurái, hogy idén
már nem állítják ki őket, új pedig nem készült. Kerek Attilaelmond ta: a város ünnepi fényei az adventi időszak kezdetére gyulladtak ki, a betlehemet pedig karácsony előtt egy
héttel helyezik el a városháza
előtt.

Ünnepi hangulat.

sátrakat állítottak a Széchenyi
téren, Széphegyi azt mondta, a
szervező Városkép Kft. „megpróbált közeledni a hivatal elvárásaihoz, ezért elfogadhatóbb a most
kialakult kép".
Szélpál Gábor, a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatója
kiemeli: kérdőíves felmérést végeznek a vásár ideje alatt, összegyűjtik a látogatók véleményét,
hogy később a vásárlók igényeihez jobban
igazodhassanak.
Igyekeztek minél szebb sátrakat
és pavilonokat fölállítani, de már
most vannak terveik arra, hogyan lehetne még elegánsabbá
tenni a vásárt jövőre.
A rendezvény telt házas, még a
hét végén is jelentkeztek kereskedők, akik a Széchenyi téren akartak pavilont bérelni. Jankovics
Zoltánné
Hódmezővásárhelyről
jár át, kabátokat árul. Szép, karácsonyi a hangulat a vásárban az
árus szerint. N e m tartja soknak a
pavilon majd negyedmilliós bérleti díját, hiszen máshol is hasonló összeget kérnek el tőlük.
A Dóm téren idén is színes kis
sátrak állnak, tele kézművesmunkákkal. Itt érezhetően kevesebb a járókelő, csakúgy mint
bármely hétköznapon. A tér közepéről illatos füst gomolyog a
máglya felől. Szappant, mázas
cserépedényeket, bőrárukat kínálnak a kereskedők, de a szép
portékákat sokan csak nézegetik.
Éva párjával nézelődik. Azt
mondja, elbűvölték a míves tárgyak, sok köztük igazi műalkotás, de mégsem itt fog vásárolni.
A nemezpapucs aranyos darab,
de négyezer forintért sajnos hasznosabb ajándékot kell vennie.
Mégis jó, hogy megrendezik a
D ó m téri vásárt - mondja - , mert
itt igazán ünnepi a hangulat.
M. B. I.

Fotó: Schmidt Andrea
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Sulinetes jogosultság vásárolható 11 ezer forintért

Ügyes tanfolyamok,
adókedvezményért

5

A K T U Á L I S »

A bölcsődékben, óvodákban és napközikben januártól többet kell fizetni

Emelkedik az étkezési díj

A Sulinet-program nyújtotta kedvezményeket sokan sokféleképpen
próbálták meg eddig is kihasználni. A lehetőségek most tovább
bővültek.
Szeretné tudni, mik a munkahelyi viselkedés normái? N e m ismeri a
telefonálás illemtanát? Kíváncsi a munkahelyi internetezés szabályaira és a szakszerű elektronikus levelezés fortélyaira? Ezek az alapvető dolgok ma már tanfolyam keretén belül megtanulhatók. Egy székesfehérvári székhelyű számítástechnikai szaküzlet ugyanis felnőttképzési programja keretében munkahelyi viselkedéstréninget szervez
az érdeklődőknek.
A képzés távoktatás keretén belül, az interneten keresztül zajlik.
További előnye, hogy 11 ezer 250 forint befizetésével bárki jogosulttá
válik a Sulinet-program kedvezményeire. A tanfolyam 4 hét alatt lezajlik, ezalatt kell elsajátítani a tantárgyakat. Minden egyes részegység elvégzése után on-line teszttel kell bizonyítani a jártasságot. A
tanfolyam vizsgával és a képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal zárul.
A most futó viselkedéstréning mellett a cég hatékony időgazdálkodás, munkahelyi hatékonyságnövelő és kommunikációs, valamint
munkahelyi stresszhelyzet- és konfliktuskezelés tréninget is indít.
Ezen képzések bármelyikével jogosulttá válhat bárki a Sulinet kedvezményeire.
Az oktatás egyik szervezője, Somogyi László oktatási vezető kérdésünkre válaszolva elmondta, amint megérkezik hozzájuk a tanfolyam díja, egyből jogosulttá válik a befizető a Sulinet kedvezményeire. - Ez egy teljesen szabályos tanfolyam, mind az adóhivatal, mind
az Oktatási Minisztérium (OM) elismerte, tudnak a tanfolyamról felelte az oktatási vezető.
Az OM - Somogyi László állításával ellentétben - n e m tud arról,
hogy az idén januárban megalakult számítástechnikai vállalkozás felnőttképzési tanfolyamokat is szervezne. A bolt neve szerepel ugyan a
hivatásos Sulinet-partnerek listáján, de a képzéssel kapcsolatban
n e m tudtak információval szolgálni. Herczeg Béla, a minisztérium
sajtóosztályának „sulinetes" munkatársa elmondta: a képzés első
hallásra elég komikusnak tűnik. - Kíváncsi lennék, mi mindent lehet
megtanulni mondjuk az üzleti levelezés illemtana címszóval - tette
hozzá Herczeg Béla, majd megjegyezte, a cég ügyesen használja ki,
hogy a felnőttképzésben részt vevők is jogosultak a tanfolyamra. Amennyiben szabályosan regisztrálta a képzést a társaság, akkor mi,
illetve a Sulinetben részt vevő partnerek n e m kérdőjelezhetik meg az
igazolás hitelességét. Legyen bármennyire komolytalan is a tanfolyam, a résztvevők jogosulttá válnak a kedvezményekre - közölte
Herczeg Béla.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Több tízmillió forintos bevételkiesés a Volánnál

Az összvonalas bérlet
miatt morgolódnak
Folytatás az 1. oldalról

A tanuló-nyugdíjas bérletet vásárlók mintegy 70 százaléka jobban jár az új bérletrendszerben.
Lényeges különbség azonban,
hogy utóbbiak megtakarítása jóval kevesebb, mint a teljes árú

INKÁBB A TAXI
Lapunk internetes fórumán
(címünk:
www.delmagyar.
hu) a többségükben névtelen-

ségbe burkolózó hozzászólók
szerint a csekélyke plusz
költségről szóló városházi
számítások nem állják meg a
helyüket, mások kétségbe
vonják az új bérletrendszer
haszonélvezőinek magas arányát, ismét mások szerint
diktatórikus döntés született.
Egy olvasónk pedig kiszámította, hogy évi negyvenezer
forintért (közel ennyibe kerül
majd az új bérlet) egy taxis ismerőse vállalta:
naponta
munkába viszi és haza is fuvarozza a feleségét.

bérletet vásárlók többlet kiadása.
A teljes árú bérletet váltók közül
a 15 ezer buszbérletes havonta
700 forinttal, a mintegy 5 ezer
villamos- és trolibérletes pedig
havi 960 forinttal fizet majd
többet az összvonalas szelvényért. A tanuló-nyugdíjas bérlettel utazók közül a korábban
csak busszal utazó 11 ezer utas
havonta 228 forinttal, a csak
SZKT-járatokkal közlekedő 4
ezer ember pedig havi 313 forinttal utazik majd drágábban
januártól. Valóban jól jár viszont
az eddig is kombinált bérletet
váltó 37 ezer tanuló és nyugdíjas: nekik havonta 110 forinttal
kevesebbet kell fizetni.
Ugyancsak korábbi információink szerint a Tisza Volán Rt.
számára sem előnyös a most elfogadott bérletrendszer, mert a
korábbinál kisebb mértékben részesül az árbevételből. A kiesés
több tízmillió forintra tehető.
A Szegedi Közlekedési Társaság a későbbiekben ígért választ
arra kérdésre, várhatóan milyen
hatással lesz gazdálkodásukra-az
új bérletrendszerbevezetése.

N e m mindegy, mennyit kell fizetni a menzáért.
Januártól 6 - 1 7 százalékkal kell
többet fizetni Szegeden az önkormányzati fenntartású bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban az étkezésért. Emellett emelkednek
az idősek otthonainak, a hajléktalanok átmeneti szállásának díjai is.
Önkormányzati rendelet szabályozza Szegeden a szociális, illetve az oktatási intézményekben
az étkeztetés díjait. A közgyűlés
legutóbbi ülésén módosították a
rendeletet, több szolgáltatás díját
január elsejétől megemelték. Az
önkormányzati fenntartású bölcsődébe, óvodába, általános és
középiskolába járó, valamint
kollégiumi elhelyezést kérő gyermekek szüleinek átlagosan hat
százalékkal kell többet fizetniük
az étkeztetésért.
Naponta összesen 209 forintot
fognak fizetni a bölcsődébe járó
gyermekek szülei, a tízórai 42, az
ebéd 138, az uzsonna pedig 29
forint lesz. Jövőre az óvodákban

Fotó: Miskolczi Róbert

42 forintba kerül majd a tízórai,
152-be az ebéd és ugyancsak
42-be az uzsonna. Az általános
iskolába járó gyermekek naponta
52 forintért kapnak tízórait,
196-ért ebédet és 49-ért uzsonnát. A középiskolákban csak
ebéd van, ami januártól 210 forintba kerül. Az általános és középiskolai kollégiumokban pedig
118 forint lesz egy reggeli, 210
egy ebéd és 142 egy vacsora.
A Szőregi úti gyermekvédelmi
intézményben
naponta

•

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK SZEGEDEN (Ft)
2083-as étkezési díj

2004-es étkezési díj

bölcsőde

198

209

óvoda

225

236

általános iskola

280

297

középiskola (csak ebéd)

198

210

kollégium

445

470

DM-grafika

H a t éve n e m tud belenyugodni
testvére elvesztésébe egy dorozsmai férfi, aki szerint öccse
n e m önkezével vetett véget életének, h a n e m meggyilkolták.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sebők József takaros kiskundorozsmai otthonában jókora papírdossziét tesz az asztalra. Rajta

felirat: X-akta. Az iratok 1997 júniusában, egy tragikus nap után
kezdtek el gyűlni. A történet
azonban még ennél is korábban
kezdődött.
Sebők József öccse, István két
jó ismerősével
pincérkedett,
amikor a barátok gondoltak
egyet és önálló vállalkozásba
kezdtek. - Minden az öcsém nevén futott, ő volt a főnök - me-

az utazók körében. Franciaországot és Svájcot csak a drágább
kategória kedvelőinek ajánlják.
Az iskolai csoportok általában
Szlovéniába mennek síelni. A
tapasztalatok szerint Erdélybe
és Szerbia-Montenegróba már
egyre kevesebben járnak telelni,
de az itthoni sípályákat is kevesen választják. December elején
főleg azok utaznak, akik szeretik feltérképezni, megnézni, hová menjenek majd hosszabb
időre. A csúcsidőszak szilvesztertől február második feléig
tart.
TAMÁS ÁKOS

A Fésű utcai hajléktalanok átmeneti szállásán naponta 300
forintot kell jövőre fizetni az étkezésért a mostani 267 helyett.
Az idősek klubjaiban biztosított
étkezés a mostani 315 forint helyett 347 lesz. Az ifjúsági drogcentrumban pedig a jelenlegi
354 forintos ebéddíjat 470-re
emelik.

DM-gyüjtés

K.T.

Hat éve keresi hiába a tetteseket

A síelők már készülnek
A legjobb helyeket és időpontokat már lefoglalták a síelés szerelmesei Szeged utazási irodáiban, a téli pihenésre készülők
körében Ausztria a favorit. Vannak, akik a családdal, mások barátaikkal indulnak el valamely
európai síparadicsomba. A legtöbb gyermek iskolai szervezésben jár síelni. Jóllehet az első
számú úticél Ausztria, ma már
Olaszország is egyre kedveltebb

Forrás:

tézményben kétszemélyes szoba esetén személyenként 36
ezer forint lesz a havi térítési
díj. Az ennél nagyobb szobáknál viszont 29 ezer 700 forint a
térítési díj.
Az emelt szintű idősek otthonában pedig 39 és 60 ezer forint
között mozog a havi díj. Ugyanebben az intézményben az egyszeri hozzájárulás egy kétszemélyes szobába helyezés esetén személyenként 1 millió 600 ezer,
külön szobába kerülésért pedig 2
millió forintot kell fizetni. Egy
házaspárnak pedig egy külön
szobáért 2 millió 400 ezer forint
az egyszeri hozzájárulás összege.

Sebők József szerint öngyilkosságnak álcázták testvére halálát

NY. P.

A síelés szerelmesei már lefoglalták a legjobb időpontokat és
helyeket a szegedi utazási irodákban.

240, havonta pedig 7 ezer 200
forint lesz m a j d jövőre a térítési díj. Az összeg azonban n e m
haladhatja meg a gyermek gondozásáért felelős személy havi
jövedelmének h a r m i n c százalékát.
Az idősek otthonában lakók
havonta 2003-ban egységesen
26 ezer forintot fizetnek. Jövőre
azonban az összeg már attól
függ, hogy hány személyes szobában lakik a nyugdíjas. A Kálvária sugárút 43. szám alatti in-

Sebők József szerint öccse n e m öngyilkos lett, h a n e m megölték.

sélte a báty. Pista időközben öszszejött a bolt alkalmazottjával. Azt ígérte neki a nő, hogy elválik
Pista miatt, de n e m tette.
- A testvérem egyik barátja
szólt nekem, hogy nézzük már
meg mi van Pistával, mert öngyilkos akar lenni. Én ezt nem
hittem el. Igaz, egyszer mondta,
hogy ha a csaj elhagyja, megöli
magát - folytatta Sebők József.

- Egyik nap, 1997. június
20-án ebédre vártuk öcsémet, de
n e m jött, ezért elmentünk a
kocsmába, ahol megkérdeztem
üzlettársait, mi van Pistával, de
ők n e m tudtak semmit.
Sebők József autóba ült és Szegedre sietett. Öccse Bécsi körúti
albérlete előtt meglátta testvére
kocsiját. A lakás tulajdonosa is
ott volt, ő mondta, hogy az
imént vitték el holtan Sebők Istvánt, aki felakasztotta magát a
fürdőszobában.
Sebők József azonban másképp
látja a történteket. Szerinte testvérét eltették láb alól. Meggyőződése, hogy István n e m követett
el öngyilkosságot, hanem valaki,
vagy valakik úgy állították be,
mintha felakasztotta volna magát. A férfi szerint minden a pénz
miatt történt, testvére gyilkosság
áldozata lett.
A rendőrség és a szakértők
véleménye szerint n e m történt bűncselekmény, az ügyet
teljes körű vizsgálat u t á n zárták le.
Sebők József azonban a nyomozás és a szakértői vélemények
ellenére azt mondta: hiába olvasott el minden iratot, hiába múlt
el hat év, meggyőződése, hogy
öccse nem saját kezével vetett
Fotó: Miskolczi Róbert véget életének.
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Karácsonyi ketyegés
A vásárlási statisztikák szerint karácsonyi ajándéktárgyaink között egyre előkelőbb helyet foglalnak el a különböző időmérő szerkezetek. A falióráktól a karórákon át
a zsebórákig. Mire figyeljünk vásárlásnál, milyen választékból csemegézhetünk, és mindez mennyibe kerülhet?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ írásunkban.
Napjaink időmérői már könynyűszerrel eleget tudnak tenni
az elvárásoknak. Rendkívül
pontosak, és ehhez nem szükséges drága szerkezet sem. A
számtalan helyen megvásárolható kommersz órák nagyon olcsók, és a bennük található tucattermékű kvarcvezérlés révén jól is működnek.
Ez a pontosság elég a mindennapi életünk koordinálásához. Szépek, színesek, sokfunkciósak. Nem kell javítani
őket, igaz, sokukat nem is lehet. Ha megállnak, eldobandóak! Jöhet a következő, alig
pár ezer forintos időmérő.

%

A jó külső vélhetően
szerkezetet is takar
- A jó óra egyik fontos ismérve, hogy javítható is legyen. Egy
mutató törése, leesése esetén
ne kelljen az egész óraszerkezetet kicserélni, vagy az órát eldobni - véli ifjabb Bálint Péter
órás. - Valóban lényeges, hogy
az óra tokja stabil legyen. Igaz,
ma már jó minőségű tokba
rossz szerkezetet nem tesznek.
A tokozás azért is fontos, mert
az ad védelmet az óraszerkezetnek. Egy műanyag tok négy év
alatt elöregszik. A rozsdamentes acél vagy titániumtokos óra

azonban nem csak a kirakatban
szép. Mindennapos használat
során sem okoz allergiát, nem
karcolódik, nem színeződik el,
érdemes áldozni rá. Egyébként
5 ezer forintért már lehet acéltokos órát kapni és 12 ezerért titániumost. Áz arany- és platinatok már luxuskategóriába
tartozik. A kiváló órán zafír kristályüveg van, ami szinte karcolhatatlan. Tartós és szép.

Óradivat
A mechanikus óra napjainkban a reneszánszát éli. Sokan

0 f '

idegenkednek az elektronikus
holmiktól, de nemcsak ők vásárolják, hanem azok is, akik
szeretik a hagyományos szerkezeteket. Egyfajta státusszimbólum. Világot járók tapasztalják, hogy egyáltalán nem
mindegy, milyen óra villan ki a
zakó ujja alól.
Az óradivat 3-4 évente változik. Napjaink rohanó világának divatjai a fémszíjas, eléggé robusztus külsejű, sportos
és strapabíró órák. A kézmérethez képest nagyok, hogy a
mutatók jól láthatóak legyenek. A számlapjukon sok kis
mutatóval. A lapos órák divatja elmúlt. A divat az óráknál is
megkülönbözteti a férfi és női
órát. Talán azért, mert mind a
férfiak, mind a nők másképp
közelednek az órához. így
mások is az elvárásaik, vásárlási szokásaik. A hölgyek elsősorban mint divatcikket kezelik, mint ékszert. Kevésbé hat-

Milyen a jó óraszaküzlet?
A szaküzlet kirakatában és a vevőtérben az órák pontos időt
mutatnak, vagy azonos időn állnak (általában 10 óra 10 perc).
A szakképzett eladók részletes személyes tanácsadást adnak.
Minden órához egy pontos, részletes használati utasítás szükséges.
A szaküzletnek rendelkeznie kell saját szerviz- és javítórészieggei,
amely meghatározott ideig biztosít alkatrész-utánpótlást.
Márkás óra vásárlásakor az üzlet egyéves használati garanciát ad.
Egyes svájci márkákra, illetve bizonyos modellsorozatokra több évig
terjedő garanciákat Is adhatnak.
Ha egy drága, leginkább mechanikus, nemesfém tokba szerelt óra
a „Chronometer" jelzést viseli, tartozik hozzá bizonylat (Certificate),
amelyen fel van tüntetve az óra azonosítója, gyári száma.
A tok pára-, illetve vízmentességéről (ez általában kb. 3 évig
érvényes) részletes tájékoztatást kell kapni.

Magyarország a 36. helyen áll az információs és távközlési technológia világranglistáján - derül ki az ENSZ égisze alatt
működő Nemzetközi Távközlési Unió
(ITU) most közzétett jelentéséből. A nemzetközi szervezet a világ 178 országára kiterjedő felmérésében az ügynevezett digitális hozzáférési indexet állapította meg

annak alapján, hogy az egyes országokban hány vezetékes és mobiltelefon jut
száz lakosra, mekkorák az internethez való hozzáférés költségei az egy főre jutó
nemzeti össztermék arányában, száz lakos közül hányan használják az internetet. Ezeknek a kritériumoknak az alapján
Svédország áll az első helyen a világon
0.86 ponttal, Dánia és Izland követi, a ne-
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ja meg őket, mint a férfiakat
az órák „ketyegő varázslata",
műszaki tulajdonságai, azaz a
technika. Ők főként külcsín
alapján választanak. A hölgyek ruhatárához több óra is
hozzátartozik, összhangban a
megjelenéssel. A férfiaknál ez
kevésbé motivál. Már az is
eredmény, hogy a sportos és
alkalmi öltözékhez más-más
órát viseljenek.

Pénzbe kerülnek,
mennyibe?

de

A nagy tömegben eladható
kommersz órák, amit az órások nemes egyszerűséggel elemes időmérőnek neveznek,
olcsók. Az igazi óra a mechanikus svájci óra, ára 300 ezer
forinttól kezdődik, de nem lehetetlen a milliós értékű sem.

gyedik helyre pedig Dél-Korea került. A
178 országot az index alapján négy - magas, felső, közepes és alacsony - csoportba osztották. Az első csoportba 25 ország
jutott, Magyarország 0.63 ponttal a felső
csoportban van, a ranglistán a 36. helyet
foglalja el. A közép- és kelet-európai térségben a negyedik helyen áll Szlovénia,
Észtország és Csehország mögött.

%

szaküzletekben.

Itt az óra már ékszerré nemesül.
Ám nem elég, ha aranyból
van az óraház, fontos, hogy
milyen benne a szerkezet. Az
aranyóránál is fontos, hogy
óragyár készítse, az óra is márkás legyen.
Megbízható órák már 5000
forinttól vásárolhatók szaküzletekben, itt általában biztos lehet benne a vásárló,
hogy ha egyszerű órát is vásárol, az nem bóvli. A jobb
órák persze többe kerülnek.
A Casio és Mirage órák például már 6-8 ezer forintért
kaphatók. A Tissot márka is
sokak pénztárcája számára
elérhető. (Női óra 70 ezer,
férfi 85-117 ezer.) Hasonló
például a Certina ára is.
Kapható természetesen 100
méterig vízálló Breitling au-
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FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SZÜK ÖDÖN

tomata 3 millióért, 18 karátos aranytokkal, gyöngyház
számlappal,
zafírüveggel,
dupla naptárablakkal, krokodilbőr óraszíjjal. Zenith
kézi felhúzású 1,4 millióért
18 karátos vörösarany tokkal, zafírüveggel, dátumablakkal, 30 méterig vízálló és
automata Certina 330 ezerért titániumtokban, zafírüveggel, 100 méterig vízállósággal, mechanikus ébresztővel ellátott Poljot óra 60
ezerért, fluoreszkáló mutatókkal, ezüst számlappal,
arab számokkal. Az óra érték,
és
általában
nem
két-három évre veszik, kivéve a „vedd meg, használd és
dobd el" szerkezeteket. Érd e m e s tehát odafigyelni, mit
és hol vásároljunk.
HELLER LÁSZLÓ

KAMARAI HÍREK

VENDEGÜNK A MAGYAR MARKETING SZOVETSEG TITKARA
Marketing Klub és az EU Klub közös szakmai délutánt tart december 2-án (kedden), 15.00 órai kezdettel. Euromarketing rímmel a CSMKIK rendezvénytermében (Szeged, Tisza I-ajos krt. 2-4. II. emelet). A rendezvény célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása marketingstratégia és eszközök kialakításához, melyek segítségére lehetnek a vállalkozói szféra képviselőinek az
európai piacon történő megjelenéshez a csatlakozás után. A rendezvény rőbb
témái: termékstratégia, árstratégia, elosztási- és ösztönzési stratégia, európai fogyasztó, marketingpolitika, versenytársak, pozicionálás, termékek, árképzés stb. Előadó: Bohnné Keleti Katalin, a Magyar Marketing Szövetség
főtitkára. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Kéljük, részvételi szándékát jelezze a GSMKIK ügyfélszolgálatán (62/486-987),faxon (62/426-149),
vagy e-mail útján info@csmkik.hu címen.

PÁLYÁZATI FELKÉSZÍTŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK

MUNKANÉLKÜLIEK FIGYELMŰBE!

európai üzleti asszisztens

KŐVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VARJUK VALASZAIKAT

Ön szerint azonnal erezhető lesz a csatlakozas
hatasa 2004. május l . u t a n ?
Valószert SMS-ben küldje el a

CSAK E6Y SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE

4

Megbízható órák már 5000 forinttól vásárolhatók

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
közhasznú .társasága
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(OKJ 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 modul,
valamint számítástechnikai képzés, melyet számítógépkezelő,-használó (OK] 33464101) bizonyítvány megszerzése követ. (Kht. akkreditációs lajstromszáma: 0077,
OKÉV nyilvántartási szánt: 06-0071-02)
Jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség
A képzésről felvilágosítás kérhető a CSMKIK Oktatási
Igazgatóságán (tel.: 62/486-987/172)
jelentkezés: a munkaügyi központ illetékes kirendeltségén

Kamaránk tapasztalata szerint az iskolák számra problémát jelent a minisztériumok által meghirdetett pályázatok formai és tartalmi követelményrendszerének megismerése, átlátása, esetlegesen a pályázatok önálló elkészítése. Ehhez nyújt segítséget a CSMKIK Oktatási Igazgatósága a Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Klu.-vel együttműködve december 10-én, 9
órai kezdettel PROJEKTTERVEZÉS, EU-PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE rímmel egynapos (8 órás) képzése keretében, melyet megcélzottan oktatási
intézmények alkalmazottai számára szervez. A tanfolyam témája a résztvevők részletes megismertetése a projekt fogalmával, annak tervezési és végrehajtási technikájával. Az oktatónap keretéhen részletesen megismertetjük a résztvevőket a minisztériumok és az Európai Unió strukturális alapjai állal meghirdetett pályázatok formai és tartalmi követelményeivel. Gyakorlatorientált módszertan segítségével konkrét miutapályázat kitöltésére
is sor kerül. A kéfizés költsége: 7840 Ft + áfa/Jő. A résztvevők a tanfolyam kőzheti feltehetik egyéni kérdéseikel is, személyes konzultációra is lehetőséget biztosítunk. A képzéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető az
oktatási igazgatóságon, a 62/486-987/172-es telefonszámon. Várjuk minden érdeklődő jeleni kezését!
KAMARAI T A G O K FIGYELEM!
ÚJ HELYSZÍNEN AZ ADÓ 2004. RENDEZVÉNY!
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a december 4-én, 10 órai kezdettel a Megyeháza nagytermébe meghirdetett ADÓ 2004 című rendezvény,
a jelentkezők nagy számára tekintettel új helyszínen kerül megrendezésre.
Az új helyszín: Ifjúsági Ház nagyterme (Szeged, Felső Tisza-part)
A meghirdetett program és az időpont változatlan.
amm

A PÉNZ BESZEL

Kedd, 2003. december 2.

KÁRTYÁS KÖLCSÖNÖK, FOLYÓSZÁMLA NÉLKÜL

A hazai m é z
jó m i n ő s é g ű

Ingyenhitel akár két hétig

A méhészet sikerágazat lehet az
EU-csatlakozás után. A többi
között erről volt szó az Országos

A karácsonyi szezon az év legkönnyelműbb időszaka, s az

Magyar Méhészeti Egyesület által szervezett világtalálkozón,

anyagi keretek ilyenkor a pontos tervezés ellenére is gyakran

amelyen hazai és a határon túli

szűknek bizonyulnak. A hazánkban végre teret nyerő hitel-

szakemberek vettek részt.

kártyák piacán az ünnepek előtt még nem késő tájékozódni.

GÖDÖLLŐ (MTI)

Magyarországon hozzávetőleg
15 ezer méhész évente megközelítően 15 ezer tonna mézet
termel, s e mennyiség 80 százalékát exportáljuk, amelyből
a bevétel megközelíti a 40 millió dollárt - mondta az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke megnyitójában. Magda Sándor hozzátette: mivel az EU-ban nincs
meghatározott kvóta a kivihető mennyiségről, a mézágazat
a jelenleginél is több család
megélhetését
biztosíthatná.
Annál is inkább, mert a hazai
méz jó minőségű, így előnyt
élvez a piacon például az olcsóbb, de sok kívánnivalót hagyó kínai mézzel szemben.
Mivel a méz előállításához
jók a természeti adottságok, a
határon túli termelőkkel öszszefogva akár világmárkává lehetne tenni a Kárpát-medence mézét - fejtette ki Magda
Sándor. Ugyanakkor az export
mellett a hazai étkezési kultúrában is nagyobb szerepet
kaphatna a méz, hiszen nálunk alig 30-40 dekagramm az
egy főre jutó évi fogyasztás,
amíg például az osztrákok 1,5,
a németek csaknem 2 kilogrammot esznek ebből az
egészséges termékből.

Hitelkártyapiaci bumm előtt
állunk, ha lehet hinni a pénzügyi elemzők jóslatainak, akik
azt mondják: azzal, hogy öt
hazai pénzintézet hitelkártya-szolgáltatásai mellé nemrégiben a legnagyobb lakossági bank, az OTP is piacra
dobta
kölcsönkártya-konstrukcióját, ugrásszerű fejlődés
várható az üzletágban.
Bankkártyák és egyéb plasztiklapok ismertségének tekintetében nem állunk rosszul:
hatmillió bankkártyát használunk nap mint nap, s folyamatosan bővül az elektronikus fizetési lehetőségek száma. Az is
kedvező trend, hogy bankkártyáinkat egyre inkább arra
használjuk, amire azok valók,
azaz vásárláskor fizetünk velük, hanyagolva ezzel a pénzkiadó automatákat.
A Mastercard Europe felmérése szerint a magyarok 54
százaléka tudja, mi az a hitelkártya, s bár e tekintetben
elsők vagyunk a régióban,
mégis nálunk a legalacsonyabb a klasszikus hitelkártya-birtokosok száma. Ennek
az az oka, hogy a világ, s Európa országaiban különbözően tört utat magának a hitelkártya. Amerikában a har-

mincas évektől létezik, s ahhoz az a fogyasztói tudat párosult, hogy adósnak lenni jó.
Nálunk aki tartozott, sajnálatra méltó embernek számított. A hazai pénzügyi rendszer olyan gyorsan alakult át,
hogy szemléletmódunk is nehezen követte. Magyarországon például kimaradt a másutt jól ismert csekkfüzetes fizetési mód elterjedése, s ilyesféle történt a hitelkártyával is.
A hazai köztudatban talán
ezért keveredik a hitelkártya és
a betéti kártya fogalma. Bár
több lakossági pénzintézet
nyújt arra lehetőséget, hogy a
folyószámlakereten túl is kisegítse ügyfelét egy bizonyos öszszeg erejéig, e szolgáltatás
•

CIB
BANK

A CIB Bank által kínált, t á m o g a t o t t
lakásvásárlási h i t e l l e h e t ő s é g e k r ő l Haj ó s Ildikót, a p é n z i n t é z e t s z e g e d i fiókjának h i t e l e z é s i f ő m u n k a t á r s á t kérdeztük.
Milyen hitelkonstrukciót
ajánl a CIB
Bank az új lakást
vásárlóknak?
Akik ú j o n n a n épült t á r s a s h á z i l a k á s t
szeretnének vásárolni, a z o k n a k az Igen
kedvező k a m a t o z á s ú , államilag támogatott CIB Új Otthon Hitelt kínáljuk.
Ezt a konstrukciót h á z a s p á r , vagy gyermekét nevelő személy igényelheti - a telekár nélkül számítva - 3 0 millió forintot
meg n e m haladó, általános forgalmi adót
tartalmazó vételárú, ú j l a k á s megvásárlására. A hitel éves kamata 3,49%,
kezelési költsége évi 2%. A hitelösszeg 1 millió forinttól 15 millió forintig terjedhet. Lak á s v á s á r l á s esetén a vételár m i n i m u m
30%-ával s z ü k s é g e s rendelkezni, kiegészítő fedezet b e v o n á s a esetén a megvásárolandó ingatlan vételára a k á r 100%-ban
is finanszírozható.
A CIB B a n k az általa nyújtott hitelekhez
kapcsolódóan természetesen a lakáscélú
állami támogatások: a lakásvásárlási kedvezmény, ú . n . szoc.pol., az adó-visszatérítési támogatás, a megelőlegező kölcsön lebonyolításával is rendelkezésre áll.
Mit javasol azoknak,
akik
kást kívánnak
vásárolni?

nem új la-

K í n á l a t u n k b a n megtalálható a jelzáloglevelek k a m a t t á m o g a t á s á v a l
igénybe
vehető k o n s t r u k c i ó is, amit elsősorban
azok figyelmébe a j á n l u n k , akik a CIB Új
Otthon Hitel feltételrendszerétől eltérő finanszírozásra k e r e s n e k megoldást. A CIB
Otthonteremtő
Hitel használt
és új lakás, lakóingatlan
megvásárlására,
va-

egyre inkább arra használjuk, amire valók, azaz vásárláskor fizetünk

azonban nem az, amit klasszikus hitelkártyán ért a pénzügyi
nyelv. Alapvető különbség,
hogy míg a betéti kártyák
számlához kapcsolódnak, és
csakis a számla erejéig, vagy
annak kibővített keretéig költe-

HITELKÁRTYA-KONSTRUKCIÓK,
Kamatmentes
időszak

Bank

(A hitelkeret Vaban)

Havi
hitelkamat

Minimum törlesztés

2003
Teljes
hiteidijm utaló

CIB

40 nap

10%

2,50%

34,58%

Cilibank

46 nap

5%, min. 2000 Ft

2,95%

41,75%

K&H

45 nap

10%

2,50%

34,49%

MKB

45 nap

10%, min. 2000 Ft

2,67%

33,00%

OTP

45 nap

5%, min. 5000 Ft

*2,4 %

"32,92%

Raiffeisen

46 nap

5%, min. 5000 Ft

2,85%

35,5-44,9%

[ '2004. június 30-ig akciós. 1.2 %

DM-grafika

' '2004. június 30-ig akciós,

15.38%

Forrás:

CIB Lakáshitelek
Hitelbírálati díj nélkül!
Folyósítási jutalék
nélkül!
Rendelkezésretartási
jutalék

Bankkártyáinkat

DM-gyüjtés

kezhetünk, addig a hitelkártyák
számlától függetlenül élnek.
Hat kereskedelmi bank kínálatában szerepelnek olcsóbb és drágább konstrukciók, ezek azonban általában
abban azonosak, hogy legfeljebb másfél hónapig nyújtanak
kamatmentes
hitelt,
rendszerint a havi jövedelem
két-háromszorosának megfelelő értékhatárig. Ha a hónapfordulót követő 10-15 napon
belül visszafizetjük a hitelt,
akkor a bank nem számít fel
kamatot. A hitelkártyakölcsön
rulírozó jellegű, ez azt jelenti,
hogy a felhasznált kölcsönből
a visszafizetett összeg leszámítódik, s a rendelkezésre álló
hitelkeretet ezzel párhuzamosan növeli. Ha a hitelt a ka-

Milyen feltételekkel
ez a
lehetőség?

matmentes időn belül nem sikerül visszafizetni akkor a
bankok havi 2-3 százalékos
kamatot számítanak fel a kártyaköltségek mellé. A hazai hitelkártyák jó lapjárását előrevetítő prognózisok már csak
azért is beválhatnak, mert a
magyarok szívesen költenek
kölcsönből. A hatmilliós kártyaállomány többsége betéti
kártya, ezekből úgy 800-900
ezerhez kapcsolódik hitelkeret, s 400 ezer körüli a klasszikus hitelkártyák száma. A piacnak nagyobb lendületet ad,
hogy a lakossági kártyapiacon
60 százalékos részesedéssel
bíró OTP az uniós csatlakozásig akciós kamatokkal beszállt
a hitekártyák versenyébe.
KATKÓ KRISZTINA

DRÁGULHATNAK A HITELEK, TÖBBET ÉR A MEGTAKARÍTÁS

Ízelítő a valutaválságból

nélkül!

lamint
korszerűsítésre
egyaránt
igényelhető.

velük.

és
vehető

bővítésre
igénybe

A kedvező k a m a t o z á s ú CIB O t t h o n teremtő Hitelt 18 év feletti, devizabelföldi
magánszemély igényelheti, aki legalább 3
h ó n a p o s magyarországi munkaviszonnyal
rendelkezik, igazolt, rendszeres havi jövedelme eléri a mindenkori minimálbért és a
hitel l e j á r a t á n a k évében legfeljebb a 65.
életévét tölti be. A hitel kamata új lakás
vásárlása
esetén évi 2,99%,
használt
lakás vásárlása
esetén 3,99 %, kezelési költsége évi 2 %. A hitel összege minim u m 1 millió forint, m a x i m u m 15 millió
forint lehet.
Ingatlanvásárlás esetén a megvásárolandó ingatlan hitelbiztosítéki értékének
60%-át n e m h a l a d h a t j a meg a hitelösszeg,
vagyis hozzávetőlegesen a vételár 50%-ával szükséges rendelkezni. Kiegészítő fedezet bevonása esetén a megvásárolandó
ingatlan vételára a k á r 100%-ban is finanszírozható.
További részletekről, az a k t u á l i s k a matokról, díjakról, v a l a m i n t az igénylés
feltételeiről a CIB szegedi f i ó k j á n a k m u n k a t á r s a i készséggel a d n a k felvilágosít á s t . Az i n t e r n e t e n
érdeklődők
a
www.cib.hu c í m é n elérhető h o n l a p u n k o n t a l á l n a k információt, hitelkalkulátort, igénylőlapot.

CIB Bank Rt. Szegedi Fiók
6 7 2 2 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.
Telefon: (62) 5 5 1 - 0 7 5
Nyitva tartás:
h., k., cs.: 8 . 3 0 - 1 6 . 0 0 , sz.: 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0 ,
p.: 8 . 3 0 - 1 4 . 3 0

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hét végén,
reagálva a forint euróhoz viszonyított gyengülésére, három százalékkal megemelte a jegybanki alapkamatot. A laikus számára ennek ugyan
kevés a jelentősége, ám hamarosan saját pénztárcánkon érezzük majd a döntés súlyát.
A jegybanki alapkamat 9,5 százalékról 12,5
százalékra történő emelésével egy csapásra
miénk lett Európa legmagasabb alapkamata,
aminek nemigen örülhetünk.
A forintárfolyam az elmúlt hét csütörtökén
kezdett zuhanni, s tíz forintot soványodva
pénteken már mélyrepült: egy euróért 269
forintot kellett fizetni. Ekkor a monetáris tanács a valutaválság kockázatának kialakulását
akkorának látta, hogy 300 bázispontos - háromszázalékos - kamatemelésről döntött.
Hogy baj van, azt nem is az emelés ténye,
hanem annak mértéke jelzi: a jegybank ilyen
döntésre csak a nagy átalakulást hozó Bokros-csomag idején szánta el magát.
A gazdaság számára a magas kamat gyilkos:
az inflációs cél veszélybe kerül, az exportra
termelők szerint a forint ebben az állapotában
is túlértékelt, megdrágul az államadósság tör-

lesztése, nőnek a hitelkamatok és a befektetők
számára riasztó lesz a magyar tőzsde. A kamatemelés rövid távon stabilizálhatja a forint
árfolyamát, ám hosszú távon súlyos károkat
okozhat, miközben a spekulánsok számára
könnyű préda a hazai fizetőeszköz.
Az állampolgárt kevésbé érdeklik a kamatváltozások, a jegybanki kapkodás és a makrogazdaság útvesztőinek részletei, az azonban
tény, hogy minden nagy, fent hozott döntés
előbb-utóbb a mi pénztárcánkra is kifejti hatását. Ha a jegybanki alapkamat magas, akkor
az nemcsak a gazdaságnak, hanem a polgárnak
sem jó. A bankok bankjának kamatai ugyanis
alapul szolgálnak egyebek mellett az összes
hazai pénzügyi termék árának meghatározásakor. Ha a kamat magas, akkor többet ér
ugyan a betét, a megtakarítás, ám drágul a
hitel, mely utóbbiból mi, magyarok az elmúlt
években szépen bevásároltunk. Persze kérdés,
hogy a kereskedelmi bankok miként, s mikor
reagálnak majd a kamatemelésre, ám az bizonyos, hogy lépni kényszerülnek, így drágulhat az egyébként is borsos árú, 35-45 százalékos teljes hiteldíjmutatójú áruhitel, a forint- és devizaalapú autóhitel, valamint az igen
nagy népszerűségnek örvendő lakáshitel.
0 . K. K.

Terjeszkedő hipermarket
vállalat, amely a magyarországi Cora franchise-rendszert működteti, a 160 millió
eurós (mintegy 40 milliárd
forintos) kölcsönből három
áruházat épít, összesen 267
millió eurós beruházással. A
bank közvetlen kölcsöne a
magyarországi fejlesztésekhez 65 millió euró, a fennMUNKATÁRSUNKTÓL
A Louis Delhaize
fran- maradó 95 milliót kereskecia-belga
kiskereskedelmi. delmi bankok szindikált kölAz Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az osztrák Raiffeisen Zentralbankkal karöltve
160 millió eurós kölcsönt nyújt
a magyarországi Cora hipermarketlánc terjeszkedéséhez.

csönként adják, a Raiffeisen
Zentralbank ebből 28 milliót.
Az EBRD, amely elsősorban kelet-európai beruházások társfinanszírozója, jelezte,
hogy hamarosan újabb kölcsönöket folyósít a Louis Delhaize, azaz a Cora név alatt
megvalósuló hipermarket-beruházásokhoz Romániában,
Szerbia-Montenegróban is.
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TELEN KIÚJULHATNAK A REUMATIKUS TÜNETEK

Gyógyiszap, gyógyvíz az egészségért

Beszédfejlődési
rendellenesség
Amerikai kutatók szerint a gyermekek beszédfejlődési rendellenességeinek gyakran bioló-

Itt a tél, kiújulhatnak a nyáron átmenetileg csillapuló

giai-anatómiai okai vannak.

reumatikus mozgásszervi panaszok. Kezelésükre a gyógyiszap,

MTI

gyógyvíz nagyon hatásos lehet. Hasznos anyagok be-, károsak

Az egyik miami gyermekkórház kutatói szerint a beszélni
lassabban tanuló gyermekek
esetében gyakran arról van szó,
hogy ezek a kicsinyek a hallott
szavak feldolgozására és a szóképzésre gyakran agyuk jobb
féltekéjét használják a bal helyett. A felfedezés azért jelentős, mert a beszédkészség kialakításában lassú gyermekek
szüleinek természetes aggodalmait a gyermekorvosok
mindeddig tanácstalanul vették tudomásul, az okot illetően
segíteni nem sokat tudtak.

kijutnak általuk a szervezethői. Csongrád megyében kitűnő
gyógyvizek lelhetők, a marosi gyógyiszapot már régóta alkalmazzák, a kakasszéki iszap gyógyiszappá nyilvánítása csak
idő kérdése.
Hogyan hat a gyógyiszappakolás, a gyógyfürdőkúra? Az
iszap ásványi anyagai beszívódnak a bőrön át a szervezetbe, a meleg hatására fokozottan kiválasztott méreganyagokat megkötik. A magas
hőmérséklet ö n m a g á b a n is
hasznos a reumás mozgásszervi panaszokra - ismerteti
a gyógyhatást dr. Szabó Gizella
belgyógyász-sportorvos, aki a
szegedi ifjúsági szakorvosi ellátás keretében dolgozik. A
gyógyvizet kissé alacsonyabb
hőfokon viseli el a szervezet,
mint a gyógyiszapot, de az
egész bőrfelület érintkezik a
vízzel. S nemcsak a bőrön,

hanem, belélegezve a párát, a
tüdőn át is bekerülnek a szervezetbe a hasznos anyagok. A
gyógyfürdő, gyógyiszappakolás - ezeket együttesen, s különféle kezelésekkel kiegészítve is igénybe lehet venni csak a heveny gyulladás levonulása után alkalmazható,
maga a gyulladás gyógyszeres
kezelést igényel.
Országszerte híres a marosi
gyógyiszap. A szerves (például: Hévíz) és az ásványos (Hajdúszoboszló)
iszapformák
előnyös tulajdonságaival egyaránt rendelkezik: átmeneti
jellegű. Jól tárolja a hőt, megközelítőleg úgy, mint a szerves

Begyógyult sebek
Begyógyultak tbc-s sebei egy Júlia nevű kislánynak a kakasszéki
iszap hatására, így jöttek rá az emberek annak idején: gyógyhatása
van, így keletkezett a 30-as években kedvelt Júliafürdő. Erre települt
a kakasszéki gyógyászat, melynek az itteni iszap gyógyiszappá
nyilvánítása további fejlődést biztosíthat. - A marosi gyógyiszapnak
is története van.
Az iszapot egykor a fürdőzők rendszeresen használták: bekenték
magukat vele, pár órás napozás után lemosták, s reumás panaszaik
enyhültek. Erre figyelt föl az ötvenes években a makói dr. Batka
István. Mintát vett az iszapból, bevizsgáltatta, és az eredmény: az
egészségügyi minisztérium a marosi iszapot gyógyiszappá nyilvánította. Azóta is számtalan ember veszi igénybe a Maros
kincsét.

A csongrádi fürdőben is komplex kezelésben részesítik a mozgásszervi
küzdőket.
iszapok, s egyszersmind sok
ásványi anyagot is tartalmaz halljuk Pőcze Lászlónétól, a
makói termái- és gyógyfürdő
vezetőjétől. A marosi gyógyiszap egységnyi mennyiségében több hasznos anyag található, mint a világhírű, olasz
Fango di Battagliában. Kezelés
előtt alkáli-hidrokarbonátos,
makói gyógyvízzel elegyítik.
Külön gyógyvízfürdőre is lehetőség van, a hozzá kapcsolódó elektromos, hidro- és
balneo-,
mechanoterápiás,
gyógytornakezeléssel együtt.
A marosi gyógyiszap s a makói
gyógyvíz a reumás megbetegedéseken túlmenően sérülé-

sek utókezelésére, belgyógyászati, nőgyógyászati, ideggyógyászati (bénulás, zsugorok oldása), egyes bőrgyógyászati
megbetegedésekre
egyaránt alkalmas.
Kakasszéken, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház reumatológiai és mozgásszervi
rehabilitációs osztályán szintén komplex fizioterápiát alkalmaznak a mozgásszervi
megbetegedésekkel
kapcsolatban - tudjuk meg dr. Duray
Gábor osztályvezető főorvostól. Felhívja a figyelmet: az
1800 méter mélyről jövő, kakasszéki nátrium-hidrokarbonátos gyógyvíznek magas a

Észrevétlen kúráló burgonya
Téli táplálkozásunkban nagy
szerepet kap a krumpli, érdemes róla többet tudni, minél jobban kihasználni élettani hatásait.
Immunrendszerünk erősítéséhez, szervezetünk ellenálló
képességének
fokozásához
mindennapos
táplálékaink
közül lényegesen hozzájárul
a burgonya. Evése télen különösen előtérbe kerül, jó
hát, ha tudjuk főbb jellemzőit és legelőnyösebb fogyasztási
módjait.
Elöljáróban
nem árt eloszlatni egy tévhitet: a krumpli kalóriatartalma korántsem olyan sok,
mint hiszik, tíz deka burgonya 80 kalóriát tartalmaz (tíz
deka fehér kenyér
meg
260-at). Az sem igaz, hogy a
kedvelt gumókban alig van
„hasznosanyag": a krumplinak számottevő C- és B-vitamin-tartalma van, és sokféle
ásványi anyag van benne. S
ha a gumókat héjában főzzük, megmenthetők a hasznos ásványok. Sőt így lúgos
hatású lesz, és a zöldségfélék

közé kéredzkedik át a keményítős (és savas) anyagok közül. (Akinek sok a gyomorsava, s azt még fokozódni érzi
például a krumplifőzeléktől,
az egyen héjában főtt vagy
héjában sült burgonyát.)
Á nyers burgonya sokféle ásványi anyaga és jelentős káliumtartalma vértisztító, jótékony hatást fejt ki a köszvényeseknél. Nyilván nem véletlen, hogy a svájciak például
térdfájás esetén esküsznek a
krumplis borogatásra. S annak is bizonyára van évszázados tapasztalati alapja, hogy
a lázas kisgyerek talpaira ket- A krumpliból még bábokat is készíthetünk.
FOTÓ: MTI
tévágott nyers krumplit kötnek, hogy megkönnyebbül- tőszervek esetében is nyers nap alatt megtisztíthatja szerjön. A láz, a meghűléses be- keményítőjével (étkezés után vezetét a lerakódott nehézfétegségek kivédésére belsőleg fél pohár nyers krumplilé). - A mektől (városban, szmogban,
is alkalmazott háziszer a bur- héjában lévő anyagok pedig télen ez különösen jót tesz). A
gonya: a náthással szokás pél- esetenként epekőhajtó hatá- krumpli magas káliumtartaldául forró krumplilevest etet- súak (a héjat egy óráig kell ma és rostja aktivizálja a bélni, az influenzással pedig jót forralva főzni, lehűteni, s na- működést is, elősegíti a széktesz, ha 1:1 arányban kevert ponta 2-3-szor fél bögrével letürítést, a méregtelenítést. A
burgonya- és sárgarépalevet meginni).
gazdag
káliumtartalommal
iszik. Sőt ez a keverék segít
segíti
a
veseműködést,
jótéKevésbé közismert a burgomegelőzni a fölfázást is, illetve nya méregtelenítő hatása, pe- kony a kötőszövetek vízházkúrálja azt. A gyulladásos dig igen fontos. Aki naponta tartására, javítja a keringést, s
megbetegedések
közül
a kétszer megiszik félpohárnyi könnyíti a szív működését.
krumpli hasznos az emész- .nyers burgonyalevet, néhány
SZABÓ MAGDOLNA

megbetegedésekkel
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

metakovasav-tartalma is, így e
gyógyvíz, amellett, hogy nagyon jó hatású a kopásos ízületi betegségekre, a pikkelysömörrel járó ízületi gyulladásos, illetve bőrtünetek kezelésére is kitűnő. Fluoridtartalma a csontritkulás hatásos
ellenszere. A gyógyvíznek ortopédiai betegségek, s bizonyos bénulásos kórképekben
szenvedők rehabilitációjában
ugyancsak nagy szerepe van
Kakasszéken. Az itteni iszap gyógyhatását népi megfigyelések igazolják - hivatalos
gyógyiszappá nyilvánítása jelenleg folyik.
F.CS.

Most első ízben sikerült választ kapni arra, hogy egy
egészséges gyermek látszólag
kifogástalanul működő agya
miért nem képes lépést tartani
kortársaival a beszédtanulásban. A tanulmány megállapítása szerint az agy barázdáitságában
egyes
esetekben
olyan jelentősek a különbségek a két agyfélteke között,
hogy a beszéddel kapcsolatos
feladatok feldolgozását a nem
megfelelő félteke veszi át. Normális esetben a beszédközpont a bal féltekén van, ha
azonban az agybarázdák - valamilyen születési, vagy egyéb
rendellenesség folytán a normálistól eltérőek - ez a központ a jobb féltekére kerül. Az
emberi agy ezekben az esetekben is képes a beszéd elsajátítására, de lassabban és nem
olyan tökéletesen, mint normális körülmények között.

A szexuális élet
és a jó közérzet
Az évek múlásával sokszor
csökken a nemi vágy a párunk
iránt, vagy a késztetés ellenére a nemi szervek nem engedelmeskednek lelkünk óhajának. Ilyenkor tényleg a legegyszerűbb volna lemondani
az intim kapcsolatról és
csendre inteni a szeretkezés
utáni vágyat?
A válasz egyértelműen: nem. A
kellemes, harmonikus együttlétek nagyon fontos szerepet
játszanak közérzetünk alakulásában, és ezáltal a párkapcsolatok és a családok öszszetartásában.
A szexuális élet örömtelenségét előidéző állapoton az
esetek jó részében pszichoterápiával vagy gyógyszerrel
jelentősen javítani lehet. A
gyógyszeres terápiával a férfiak az intim örömszerzés lehetőségét néhány éve a legtöbb esetben már visszanyerhetik. Mi több, a merevedést
fokozó tabletta hatékonyságát
már gerincvelősérülteknél is

kimutatták. A cukorbeteg, valamint kismedencei műtéten
átesett páciensek jelentékeny
hányadánál is bekövetkezik a
sikeres aktus.
Ritkábban esik róla szó, de a
szexuális élet zavarához vezethet az is, amikor a nőnél a
változókor után hüvelyszárazság alakul ki. Ez a behatolást
fájdalmassá teheti a számára,
aminek megtapasztalása a
partner merevedését is gátolhatja. Ezen a gondon is lehet
segíteni: helyi hormonpótló
kezeléssel sokat javulhat a hüvely állapota. Ráadásul a vizsgálatok szerint a férfiak merevedését fokozó, már széles
körben használt gyógyszer a
nők szexuális izgalmát is képes növelni. Ezáltal jobb lesz a
nedvesedés és az orgazmuskészség is.
Van tehát segítség férfiaknak és nőknek egyaránt, csak
meg kell tennünk az első lépést... Forduljunk szakemberhez!
A.E.

További i n f o r m á c i ó :
309-617-96-92
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EGESZSEGES TÁPLÁLKOZÁS: MIT TAN ÁCSOL A BELGYÓGYÁSZ?

Példás szülők és ücsörgő
gyerekek
Annyira „elhájasodtunk", hogy a gyerekek látják kárát. A rossz
minták és tevékenységek miatt egyre többféle veszély fenyegeti
az iskoláskorúak többségét.
Megdöbbentő a közelmúltban
készült felmérés eredménye, miszerint a gyerekek közel 40 százaléka nem játszik a szabadban,
nem mozog eleget Sőt keveset
mozog: „hivatalosan" is, még az
iskolában is csak mintegy hetven százalékuknak van meg a
heti két tornaórája. Szabadidejükben pedig nemigen aktivizálják magukat a testedzésre.
Annál kevésbé, mert többségük
a szüleitől is azt látja, hogy a
papa meg a mama is „elháziasodott", séta, sport, kirándulás helyett is üi a tévé vagy a
számítógép előtt - és nassol,
iddogál, cigarettázik. „Példája"
pedig ragadós: a gyerek is odaposztol a televízió, a komputer
elé - és chipszeket rágcsál,
csipeget az édességekből. A statisztikus pedig elhűlve jelenti a
felmérés eredményét iskoláskorú gyermekeink több mint 30
százaléka túlsúlyos, veszélyben
van az egészségük.
A mozgás hiánya és a túlsúly
többféleképpen öt vissza. Riasztó a lista, ha számba vesszük
- mint nemrégiben például Németországban tették és közzétették
mi minden következménye van a gyermekre a mozgásszegény, zárt térben, képernyők előtt tengetett életmódnak, a „divatnassoknak". Az
egész nap ücsörgő gyereknek

gyengül a vázrendszere. (Amire
aztán naponta rápakoiódik a
súlyos iskolatáska, egy elsősnek
kb. 3, egy hetedikesnek akár 8
kilónyi teherrel!) Satnyább lesz
a törzsizomzat (az úszás és a
toma erősítené). A gyengébb
izmok zsugorodhatnak és sérülékenyebbek. Az üidögélős
gyerek például könnyen izomhúzódást, szakadást szenved,
ha hirtelen gyors mozgásra vállalkozik, mert tévesen ítéli meg
teljesítőképességét. S bizony
nemcsak testi korlátait nem ismeri, de azt sem tudja (és
sajnos a szülei sem), hogy azok
hatnak a szellemi teljesítményére is - negatívan. Romlanak a
koordinációs képességei, csökken a figyelme és a kreativitása.
És a tesztek bizonyítéka szerint
jelentősen kisebb a keveset
mozgó, nem sportoló gyerekek
akaratereje, kitartása is! A túlsúlyos, lassú kiskamasz pedig az
iskolai versenyekben örökké lemaradva, ügyetlenségével szembesülve sajnálatosan sok negatív lelki megrázkódtatást is
elszenved. - Később netán az is
kiderül, hogy a gyerekkorban
jópofának gondolt „lustaság fél
egészség" poénnal elütött problémák a súlyfeleslegen kívül maradandó károkat hagynak a szívben, a tüdőben, a keringési- és
vázrendszerben.
Az elhízott, keveset mozgó gyerekekről a pszichiátriai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy több
3 kudarcélményük, nehezebben
vállalkoznak, s a többségük nehezen barátkozik. Nekik a „társaság" a tévé, a videó, a számítógépesjáték (s mennyi szülő jár
elöl ebben rossz példával).
SZ.M.
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Hússal vagy hús nélkül?
Hússal vagy hús nélkül? Évek óta érvek
és ellenérvek hangzanak el a húsfogyasz-
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tással kapcsolatban. Vajon akkor élünk
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egészségesebben, ha száműzzük étren-
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dünkből, netán azok cselekednek helyeJ t

sen, akik húst hússal esznek? Lássuk, mi
jfr ^ *
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a táplálkozástudomány álláspontja a kérdésben.
A hús az emberi szervezet számára a
legjobb fehérjeforrás. Teljes értékű, azaz
tartalmazza mindazon aminosavakat (a
fehérjék építőköveit) is, melyeket szervezetünk nem tud előállítani, méghozzá
ideális arányban. Ebből a szempontból a
különfajta húsok (baromfi, sertés, marha,
hogy csak a leggyakrabban fogyasztott
húsféléket említsük) egyenértékűnek tekinthetők.
Nem így a zsírtartalom (koleszterin,
illetve különböző zsírsavfélék) esetében,
mely miatt a legtöbb kritika éri a húsfogyasztást. Ugyanis zsírtartalma miatt a
hús energiadús élelmiszer, így mértéktelen fogyasztása a felesleges energiabevitel miatt elhízáshoz és különböző
krónikus betegségek kialakulásához vezethet.
Éppen ezért célszerű olyan húsfélét fogyasztani, melynek zsírtartalma viszonylag alacsony. A jó választást a fehér húsok,
azaz a szárnyasok, halak jelentik. Ezek
előnyösek a koleszterintartalom szempontjából is (pl. a csirkemell 100 grammja
mindössze 65 mg koleszterint tartalmaz),
mely nem közömbös a szervezet számára, hiszen a túlzott koleszterinbevitel
hozzájárul a vér koleszterinszintjének kóros emelkedéséhez, ami érelmeszesedéshez és annak különböző szervi megnyilvánulásaihoz
(koszorúér-betegség,
agyi érbetegségek, alsó végtagi érszűkület) vezethet.
E két tápanyagféleségen túl a húsok
ásványianyag- (vas, cink) és vitamintartalom vonatkozásában is fontosak számunkra. Gyermekek, terhesek, szoptatós
anyák számára különösen fontos a rendszeres húsfogyasztás.
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Egészségünk érdekében célszerű olyan húsfélét fogyasztani,
alacsony.
Szakértők szerint tehát a húst táplálkozásunkban alapélelmiszernek tekintjük. Az ajánlások szinte egyhangúan
egyetértenek abban, hogy a húsok fogyasztásakor a baromfi-, illetve a halhús
dominanciájának kell érvényesülnie a
vörös húsokkal (sertés, marha) szemben.
Azonban a szárnyasok elkészítésekor is
ügyelnünk kell arra, hogy lehetőleg bőr
nélkül kell elkészíteni azokat, ellenkező
esetben elveszítik a vörös húsokkal szem-
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melynek

zsírtartalma

ben hangsúlyozott előnyeiket. Gyakorlati
jó tanácsként felhívjuk figyelmüket arra,
hogy baromfihúst érdemes mindig ellenőrzött forrásból vásárolni, hogy elkerüljük a nem szakszerű feldolgozás,
csomagolás, tárolás során kialakuló bakteriális fertőződést (pl. szalmonella),
mely komoly gyomor-bélrendszeri panaszokat okozhat.
DR. STELLA PÉTER
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS

Néhány tanács
- A hús az emberi szervezet számára a legjobb fehérjeforrás. Orvosi szempontból
alapélelmiszernek tekintjük!
- Teljes értékű, ideális arányban tartalmazza mindazon aminosavakat (a fehérjék
építőköveit) is, melyeket szervezetünk nem tud előállítani.
- A mértéktelen húsfogyasztás a felesleges energiabevitel miatt elhízáshoz és különböző
krónikus betegségek (koszorúér-betegség, agyi érbetegségek, alsó végtagi érszűkület)
kialakulásához vezethet.
- Célszerű olyan húsfélét fogyasztani, melynek zsírtartalma viszonylag alacsony: ilyenek a
szárnyashúsok!
- A húsok ásványianyag- (vas, cink) és vitamintartalom vonatkozásában is fontosak
számunkra. Gyermekek, terhesek, szoptatós anyák számára különösen fontos a rendszeres
húsfogyasztás.
- Baromfihúst érdemes mindig ellenőrzött forrásból vásárolni, hogy elkerüljük a nem szakszerű
feldolgozás, csomagolás, tárolás során kialakuló bakteriális fertőződést (pl. szalmonella), mely
komoly gyomor-bélrendszeri panaszokat okozhat.
- Fogyasszunk szárnyashúsokat rendszeresen, mértékkel, sok zöldséggel kombinálva, hogy
táplálkozásunk valóban egészséges legyen.

Belvárost napozda
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KIPRÓBÁLHATÓ.

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

ai

S M I N K T E T O V Á L Á S

tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,

FRIZURAKÜLÖNLEGESSÉGEK
BÁLAKRA,
SZILVESZTERRE...

KAMATMENTES

HITELRE IS!
dr. Moldovay Géza fogszakorvos
Szeged, Vitéz u. 5.

TeL: 30/9357-841

Tel.: 06-62/452-774,
06-30/998-42-69
Dr. Welsz Veronika
belgyógyász kardiológus
Általános belgyógyászat,
|
vérnyomás, szívbetegség, |
testsúlycsökkentő program
Magánrendelése: Gogol u. 25.,
hétfő-csütörtök, 16-18-ig.
BEJELENTKEZÉS
RENDELÉSI IDŐBEN
326-308 vagy 06-30-99-55-788

jIAPpy

_

. f e t t Fogorvosi
b-SRí rendelő
2000
• Ultrahangos fogkc-eltávolitas
•Tcmesek es potlasok minden faitaja
• Fogrontgen. műgyoker-beultetes

Szeged. Bárka u. 1.

Rendelesi idó:
hetfetöl csütörtökig 6-00-18.00.
péntek 8.00-12.00 óráig
Telefon: (62)426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

A NYUGODT A L V A S T I T K A I
BIO-TeXTima" szeged, Szilágyi u. 8.
™
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FV--' h-~P- s.30-17.00-ig,

Tet:

sza.

9.30-13.00-ig

62/552 278, 30/627-80 59

Biomatracok (kókusz. lat ex), duplasoros és speciális
csak nálunk kapható léces betétek, hálószoba-bútorok csak tiszta fából
(bükk, tölgy, kőris, fenyó).
Gyapjúprogramok, antiallergén termékek, bk> magnetic termékek
(mágnes beépítések).
Bio-ner termékek csak nálunk! (rézszövet beépítéssel),
gyapjú játékállatok.
Szaktanácsadás, mielőtt dönt feltétlen keresse üzletünk!
KARÁCSONYI AKCIÓK. AJÁNDÉKOK!

• tartós smink
I
- szemöldökre
- szemhéjkihúzásra
• ajakkontúr • ajaksatír

(pókhálóerek) és

szájhatás

Kócziónné Szentesi Piroska
TeL: 301367-5222

pc j
I

E P I L Á L B S
tartós szőrtelenítő módszer

\!QHS

Arcfiaíalító
kollagénkúra

MRGRMKLINIKfi
PÜMtikö-tazmítika

Saripwnu»

$69 Ft

* C-vitamin caps. 300 mg (2 havi adag)
* CARA kamilla testápoló krém 250 g
* DINA mellkfett extra krém

899

(száraz, repedezett bőrre)

Ft

199 Ft

* Holt-tengeri fürdősó 500 g
* Folyékony szappan 500 ml (alma, málna,

NfrHumanistic
AdaMpi

* Pölöskei szörpök 1 I = kb. 8 I készíthető
(meggy, őszibarack, narancs, szamóca, málna,
alma, cseresznye, citrom, szőlő, trópusi, áfonya,
cola, kivi, körte)
-219-279
Ft
* Echinacea csepp (immunerősítő, lég- és húgyúti
fertőzés.kezelésére) 50 ml
829-1269 Ft
* Dietet Ih (testsúlycsökkentés,
cukorbetegség kezelése) 40 napi adag
* Bio Life teakeverék 30 filter

(ideális testsúly eléréséhez)

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

300 m2-en

• teljes rúzsozott

r

LEZERE
V I S S Z É R K E Z E;i

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

kivi, narancs, kókusz illatban)

Kizptnt

* Fa talpmasszírozók
(több méretben)
* Konyhai és fürdőszobai mérleg

GRAFOLÓGIAI
TANFOLYAMOT
ÉS
PSZICHODRÁMA
ÖNISMERETI
CSOPORTOT INDÍT.

30/290-31-60

lesicsak A ráncok, hanem
az égé-./ arc kezeiéiért'

379 Ft
749-1419
I399

Ft
Ft

* Mikulás lakktáska
99 Ft
* VÉRNYOMÁSMÉRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA
1 0 290-19 7 9 0 Ft
(ajándék adapterrel, digitális lázmérővel)
GYÓGYNÖVÉNY ÉS R E F O R M H Á Z üzleteink
Szegeden, a SAS Patika mellett, a CORA Áruházban
és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, az Andrássy út 1.
alatt találhatók!

•HIRDETÉS»
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MEGKERDEZTUK A MAKÓI OLVASOT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Szereti-e a disznótorost ?

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

OVODA
Sz. I.-né véleménye szerint az
óvónőknek jobban kellene figyelniük a kicsikre, mert pénteken
szemtanúja volt annak, amikor
az egyik szegedi óvoda kerítésére
felmászott kisgyermek leesett
onnan.

SZÉL JÓZSEF
nyugdíjas:
- Igen, szeretem. Magam is szoktam disznót vágni, évente legalább háromszor-négyszer. Mi
dolgozzuk fel a saját nevelésű
sertéseinket. Ez azért is jó, mert
ilyenkor van alkalom arra, hogy
összegyűljön az egész család.
Legjobban a sült hurkát és kolbászt kedvelem.

H0R0SZK0P
KOS: Önt sokszor pesszimistának
Á B L ( t a r t j á k , de ez inkább csak védekezés, hogy kellemesen csalódjon. Szereti az
embereket próbára tenni, s örömet okoz, ha
ez sikerül, de nem csalódik, ha mégsem
BIKA: Nincs mellébeszélés, egyér®
Itelműen igent vagy nemet kell
mondania egy olyan ügyben, amelyet még
szívesen elodázna. Tudja, hogy a végtelen
kivételével mindennek eljön a vége.
{ k }

IKREK: Sok év erőfeszítése vész

I kárba, ha nem fogja fel a hír jelentőségét. Két rossz dolgot tehet: nem figyel
fel rá, vagy rádob még egy lapáttal, s igyekszik magát még okosabbnak láttatni.
^ ^

RÁK: Rendkívül együtt érző mások

irányában, és segíteni akar nekik,
amennyire csak tud. Álmodozással kívánja
tölteni a napot, szabadon engedve szárnyaló fantáziáját.
A J
OROSZLÁN: Jupiter váratlan aján• • ^ i d é k k a l lepi m e g s anyagi helyzete
fellendül. Magánéletében megmakacsolja
magát, s azért se kér bocsánatot, pedig
kedvese joggal haragszik.
SZŰZ: Foglya a távoli tájaknak. Az
^ ^ í idegen környezet, a régmúlt idők
kultúrái, hagyományai felpezsdítik, ugyanakkor meg is nyugtatják. Igényes utazó, a
hátizsákturizmust nem kedveli.
K 7 \ MÉRLEG: Sokan sietnek segítséW W I g é r e mostani szorult helyzetében.
Bár csatát vesztett, az erkölcsi győzelem
úgyis az öné, és ezt legyőzői is tudják. Legyen erős és bátor, mert még nincs minden
veszve.
SKORPIÓ: Ha m á r nincs m á s
k i v á l a s z t á s a , akkor kérje egy régi,
elhanyagolt barátja segítségét. Jó alkalom lenne ez arra is. hogy tisztázzák nézeteltéréseiket és megbékéljenek egymással.
J \ r NYILAS: Ne aggódjon,
semmi
j-^» olyan nem történik, amit ne lehetne
megoldani.,-Rokoni kapcsolatai'.,lnegsérülhetnek. Vállalkozásában, partnerkapcsolatában lehetősége van mindenféle társulásokra.
BAK: Most aztán van min gondolT J A ; kozma! Mintha az események sodrába került volna. Az utóbbi időben nem panaszkodhatott arra. hogy élete nem elég
eseménydús, és a mai nap erre még rátesz
egy lapáttal.
^ f t VÍZÖNTŐ: Még mindig számokkal
V t i és tervekkel van tele a feje, nem jut
ideje a részletekkel törődni, de ezt megteszi
ön helyett egy kedves barátja. Ön a lényegre
koncentráljon!
J HALAK: Könnyen barátkozik, ezért
'gyakran a barátság is csak időleges
önnél. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejti barátait, hanem azt, hogy bizonyos feladatok
elvégzéséhez társul csapódott emberekkel
összebarátkozik.

PANCZELJENONE
munkanélküli:
- A családunkban gyakran rendezünk disznóvágást. Idén már
túl vagyunk rajta. Minden évben
hizlalunk malacot, hogy aztán a
saját ízlésünknek megfelelően
dolgozzuk fel. A sertés részei közül tulajdonképpen mindent
megeszek, de a hurkát szeretem
a legjobban.

PODHORSZKINE
SZABÓ HAJNALKA
gyesen lévő kismama:
- Igen, szerintem nagyon finom a
disznótoros. A kisfiam csak a hurkát eszi meg én viszont minden részét kedvelem a malacnak. Régebbien a saját nevelésű disznónkat
vágtuk le, ma már a boltban veszem
meg a húst, de annak sajnos nem
olyan finom az íze, mint a házinak.

KISS LASZLO
rendőr:
- Igen, szeretem, mert visszahozza a régi disznóvágások hangulatát. Én nagyon kedvelem a
falusi életet és sajnálom, hogy
panelházban lakom, mert így
nem tudok malacot nevelni. A
barátaimtól kapok néha disznótoros kóstolót, amit jóízűen elfogyasztok.

POSTABONTAS

Magyar Bálint oktatási miniszter a megyei
gyermekvédelmi
szakszolgálatnál
Néhány nappal ezelőtt Szegeden járt Magyar Bálint
oktatási miniszter. Hivatalos programjai között
akadt egy olyan órája, amit arra szánt, hogy találkozzon a megyei gyermekvédelem pedagógusaival.
Az oktatási miniszter - amióta a gyermekvédelmet
nem az oktatásügy felügyeli - most először tisztelte
meg személyes látogatásával és érdeklődésével a
gyermekvédelemben dolgozókat.
A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága
(Tegyesz) társalgójában adott választ összegyűjtött kérdéseinkre. A titoktartással kapcsolatban
végiggondolhattuk, hogy eddig is mérlegelhette
azt egy neveló, hogy mit mond el és mit tart titkokban abból, amit a növendékétől megtudott.
Mindez a szabályozással elválaszthatatlan jogosultságává válik. És ez erősíti szakmai biztonságát, ítélőképességébe vetett hitét, a gyermek iránta érzett bizalmát.
Az integrációs törekvésekkel kapcsolatban alapvető, hogy legyen lehetősége a normál gyermekközösségbe beilleszkedni tudó, de fogyatékkal élő
gyermeknek a korosztályos társaival lépést tartani.
Ugyanakkor a sajátos nevelési igényű gyermekek
közül csak azok integrálására kerüljön sor, akik arra valóban alkalmasak. Szükség van tehát továbbra
is azokra az intézményekre, ahol együtt nevelik az
azonos problémákkal birkózó gyermekeket, fiatalo-

kat. Az ilyen intézmények számíthatnak arra a jövőben, hogy a munkájukhoz feltétlen szükséges
járművek és berendezések beszerzéséhez pályázati
úton könnyebben hozzájuthatnak.
Kinek vonzó ma a pedagóguspálya? Aki a hivatásának tekinti, aki fogékony az ismeretekre, aki
kész az új ismeretek alkalmazására, akinek életcélja a gyermeksorsok jobbítása. Sokan csak azért szereznek pedagógusdiplomát, mert felsőfokú végzettség megszerzését tűzték ki célul. Ez önmagában
nem elég a pályán maradáshoz. Ma már az anyagi
megbecsültségre sem lehet panasz, inkább jelent
gondot a gyermeklétszám általános csökkenése, az
iskolabezárások, a félelem a munkaviszony elvesztésétől. A minisztérium célja a közeljövőben az
egyes pótlékok értékének növelése, amelyek sorában tervezik majd a vezetői pótlékok központi
emelését is. A pedagógusok részére folytatódik és
kibővül a számítógépes kultúra elterjesztését szolgáló program, amely egyszerre szolgálja a pedagógusok érdekeit és a tárca modernizációs törekvéseit.
Magyar Bálint miniszter az általa elmondottakkal, ugyanakkor személyes jelenlétével is kifejezte,
hogy milyen fontos m u n k á t végeznek a gyermekvédelmi rendszer nevelői, oktatói és egyéb szakemberei.
BARCSI ANTAL, TEGYESZ-IGAZGATÓ

Magyarázunk vagy félremagyarázunk
Szerdahelyi Péter november 22-i
levelében megkéri a Soroptimist
Club Szeged tagjait, hogy cseréljék ki a Somogyi utca jelenlegi
névmagyarázó tábláit Somogyi
Béláról Somogyi Károlyra.
Röviden a tények: klubunk
tagjai által Szeged belvárosában
a közelmúltban elhelyezett utcanév-magyarázó táblák szövegezéséhez forrásul - egyebek között - Péter László Szeged utcanevei című kitűnő könyvét használtuk. Ebben egy Somogyi utca,
a Somogyi Béla utca található
(320-321. oldali, a következő
magyarázattal: „A Víz után a
Kárász utcáig meghosszabbodott
utcát a könyvtáralapító Somogyi
Károly (1811-1888) esztergomi

kanonokról... nevezték el". „Ipovics András indítványára (Délmagyarország, 1951. február
16.) ezt is a különben érdemes,
de szegedi kapcsolatokkal nem
rendelkező Somogyi Béláról nevezték el
(Délmagyarország,
1951. április 4)". Az 1951 óta érvényben lévő név Somogyi Károllyá történő megváltoztatásáról nem tudunk. Az általunk
megfogalmazott táblamagyarázó
szövegezéseket két kitűnő helytörténész |dr. Péter László professzor és dr. Apró Ferenc) véleményezte, a javaslataik figyelembevételével elkészített szövegezést Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bi-

?

zottsága jóváhagyta (2003. szeptember 3). A Somogyi és a többi
utca magyarázó táblája tehát
hármas szűrőn átmenve jelent
meg a utcán.
Természetesen klubunk kicseréli a magyarázó táblát minden otyan esetben, amikor az
utca neve, illetve névadója megváltozik. Bízunk benne, hogy ez
a mostani vita hozzásegít ahhoz, hogy az utca neve ismét
Somogyi Károly legyen. Változatlanul reméljük, hogy magyarázó tábláink hozzájárulnak az
utcák névadóinak jobb megismeréséhez.
VENETLANER ANIKÓ,
A SOROPTIMIST SZEGED CLUB
ELNÖKE

Szabad-e vállalni kilenc gyermeket 1
A lap egy korábbi számában
megjelent Kilenc gyermekkel című cikkhez szeretnék hozzászólni. Egyetértek azzal, hogy egy
gyerek vállalása nagy boldogság
egy családnak. Kilenc gyerek
azonban már felelőtlenség. A
mai világban, ahol a korszerű fogamzásgátló szerek mindenki
számára elérhetők, megszerezhetők és megfizethetők, nincs
olyan kényszerítő körülmény,
ami indokolttá teszi az évenkénti gyermekvállalást. Tehát, ha valaki szűkös anyagi körülmények
között él, az már a többi gyereke
létfenntartását veszélyezteti az

újabbak vállalásával. Vagy pont
ez a cél? Bízni az emberek segítőkészségében, sírni mindenkinek,
kiszolgáltatottságra hivatkozni?
Kérdem én: a korábbi években,
mikor még csak 3-4 gyerekük
volt, jobb élethelyzetben voltak?
Reálisan jobb kilátásuk volt még
4-5 gyerek vállalására? Ha pedig
ilyen felelőtlenül „bevállaltak"
ennyi gyereket, akkor tessék
pluszmunkát vállalni: mindenféle bedolgozást, segédmunkát
stb., hogy a gyerekeknek megfelelő körülményeket teremtsenek. Túl egyszerű munkaképtelenségre hivatkozva várni a segít-

séget. N e m tudták időben kiszámolni felnőtt emberekként, hogy
még 3 gyerek n e m fog a semmiből felnőni?! Ki ne szeretne nagy
családot, sok kedves kisgyereket
maga mellett tudni? De mi, többiek azonban „megállunk" 2-3
gyereknél, mert tudjuk, hogy
nemcsak megszülni, hanem fel
is kell nevelni őket. Aki pedig
cselekvő- és belátóképessége birtokában havi 80 000 Ft bevételre
9 gyereket vállal, az ne kunyeráljon, menjen dolgozni!
SZ. J-NÉ,
EGY FELHÁBORODOTT MAKÓI
OLVASÓ

ANTENNA
A Pusztaszeri utca lakói nevében
többen telefonálták tiltakozásul
a távközlési antenna felszerelése
miatt.
BUSZBÉRLET
Berta Ferencné, hattyasi olvasónk szerint nem lehet azonos
utazási feltételeket emlegetni.
Hattyastelep végéről gond eljutni a buszig, ha lekési valaki, akkor pedig várhat fél órát.
ÁREMELKEDÉSEK
Felháborító az, ahogy a politiku-

PANNON GSM

• • V T * Az

élvonal.

sok magyarázzák az áremelkedéseket, állítja S. J. Olvasónk szerint a lakosság a tűrőképesség
határán van.
KÖZLEKEDÉS
Tóth K. úgy véli, jó lenne, ha Szegeden - a Kálvária tér irányába a 3-as villamos, valamint a
22-es, illetve a 35-ös busz menetrendjét úgy alakítanák ki,
hogy m a x i m u m 10 percenként
kövessék egymást. Ezzel enyhíteni lehetne a várakozási időt.
MIKULÁS-AJÁNDÉK?
K. I. a gyermekek félrevezetésének
tartja, hogy Mikulás-ünnepség keretében görögországi üdüléshez
szálláslehetőséget nyerő diákok és
családtagjaik csak az utazási iroda
buszával, drága pénzért utazhatnak
el a tengerpartra. A nyertesek többsége esetében a családoknak nincs
arra pénzük, hogy 120 ezer forintot
szánjanak csupán arra, hogy a busz
elvigye őket az üdülőhelyre. Egy kisebb ajándék többet jelenthetett
volna az ügyes kisdiákoknak.

Mára kérdeztük
Szereti-e
a disznótorost?
Következő kérdésünk:
Használ-e
vonalas telefont?
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa srerinf történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
MOUSAVIPARISZA

dr. Urbán Andrea és dr. Király István (Szeged).

December 1., 0 óra 5 5 perc, 2 7 8 0 g. Sz. ;
Péter Kinga és Mousavi Javad (Szeged).

KERTÉSZ KATA

UHRIN BRÚNÓ
November 27., 13 óra 55 perc, 3880 g Sz.:
Dantesz Erzsébet és Uhrin Gábor (Vásárhely).

KIRÁLY ELŐD ISTVÁN

December 1., 4 óra 3 5 perc, 3 7 5 0 g. Sz.:
Braun Adrienn és Kertész Viktor (Szeged).

KISS DÓRA
November 27., 8 óra 27 perc, 2 9 0 0 g. Sz.:
Tapasits Zsuzsanna és Kiss Gábor (Szeged).

November 30., 17 óra 40 perc, 3 6 5 0 g. Sz.:

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.

FELNŐTTKÖZPONTI
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: 06-80-820-111 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!

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

*

KEDD, 2003. DECEMBER 2.

PONT

etona homológ Synechocystis
PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a
stresszhelyzetek kivédésében és a
tilakoid membránokfizikaiállapotának szabályozásában című PhD-védé-

M 0 S 0

Bécsi újévi koncert Szegeden. Előzetes
a 2004. január 1. Nemzeti Színházbeli előadásról. Vendégek: Szabó F. Attila producer és Rtpdi Isvánné szervező.
Közreműködnek a koncert szereplői.
Háziasszony: Czenéné Vass Mária
népművelő.
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 HírA Mám Ferenc Múzeum könyvtáráadó 9.00 Riporter kerestetik! 10.00
ban (Roosevelt tér 1-3.) 10 órakor
KTÁTTJTÁS
Önök kérték Kívánságműsor (ism.)
a Móra Ferenc Múzeum tudományos
SZEGED
11.00 Barangolások a kínai művéfelolvasó ülése Múzeumi kutatások
A Millenniumi Kávéházban (Dugo- szetben Angol dokumentumfilm,
Csongrád megyében címmel. KöszönSZÍNHÁZ
nics tér 12.) megnyílt:
34. Lélekvesztővel a történelem vitőt mond: di Vörös Gabriella megyei
SZEGED
Műhely-Művek. A Mester-Tanoda
zein (ism.) 12.00 Déli harangszó
múzeumigazgató. A program kooiidiNEMZETI SZÍNHÁZ
Alapfokú Művészeti alapítványi Iskola
12.01 Híradó délben 13.05 A renátora: di Tóth István, a Móra Ferenc
Este 7 óra: Víg özvegy - nagyoperett.
ménység folyója Francia tévéfilmsoZománcműves osztályának kiállítása.
Múzeum
tudományos
titkára.
Universitas-bérlet - emelt helyár
rozat, 4. 14.00 Srpski Ekran Szerb
Megtekinthető: december 4-éig.
nyelvű nemzetiségi magazin 14.25
A Juhász Gyula Művelődési KözpontMOZI
Bildschirm Német nyelvű
A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériá- Unser
ban (Vörösmarty u. 5.) du. 4 órakor
SZEGED
nemzetiségi magazin 15.00 Érintő
jában
(Kárász
u.
17.)
megnyílt:
karácsonyi ünnepség nyugdíjas klubBELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
15.25 Egy-másért A Nemzetközi
Csendes Csabafestőművészkiállítása. Gyermekmentő Szolgálat műsora.
Du.fél4 óra: 8 mérföld. Színes ameri- tagok részére.
A tárlat megtekinthető: december 9kaifilm;háromnegyed 6 és este 8 óra:
Gyöngyös - Autista Segítő Központ
Az Olasz Kulturális Központban
éig.
KontroE. Színes magyar film.
15.40 Élesben Közéleti talkshow
(Dugonics tér 2.) este 6 órakor
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
|16] 16.30 Patakok zsoltára csendül
Retrospettiva del cinema italiano
Du. negyed 5 estefél7 és háromneA DÉMÁSZ-székbáz (Szeged, Klau- Téli versek Tóth Sándor költőtől
(Visszatekintés az olasz művészetre) gyed 9 óra: Good bye. Lenin. Színes
(ism.) 16.50 Maradj velünk! Találzál tér 9.) megnyílt:
Tolgo il disturbo (1989.)
kozás Jézussal 17.00 Katolikus krónémet film.
Karsai Ildikó grafikusművész Makói
nika 17.25 Mozi zongorára - mikBELVÁROSI MOZI KAMARA
építészeti grafikák című kiállítása. A
rokozmosz Itt az idő 17.30 Jelentés
Da 4 este negyed 7 és fél 9 óra Egy hét A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség tárlat megtekinthető: december 5-éig,
Tények és képek Magyarországról
Pesten és Budán. Színes magyar film székházálxm (Victor Hugó u. 5.) este hétfő-péntek 8-tól 19 óráig
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
6 órakor
PLAZA CINEMA CITY
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók.
az Európai Unió alkotmánytervezete
BaLhé: 15.15, 17.15 óra.
és a kereszténység címmel di Adriányi A Móra Ferenc Múzeum dísztermé- Közeli. Kulturális híradó 18.25 UniKiEBiE: 13, 19.15 óra
ben (Roosevelt tér 1-3.) megnyílt:
ós pályázati kalauz 18.35 SzerelTitokzatos folyó: 13.15,16,18.45 óra. Gábor egyháztörténész, a Bonni Egyea kiállítás bretagne-i partok halászai mem, Afrika
tem és az ELTE professzora tart előKegyeden bánásmód: 16.15, 18.15,
Fotókiállítás a Breton Múzeum (Fran19.30 Híradó este
adást
20.15 óra
ciaország) gyűjteményéből. A tárlat
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
Némo nyomában: 14,16,18, 20 óra
20.05 „Nem csak a 20 éveseké a
A Millenniumi Kávéházban (Dugo- megtekinthető: december 7-éig, naMindenóó: 13.30 óra
világ" Szenes Iván írta
ponta 10-től 17 óráig hétfő szünnap.
nics tér 12.) este 7 órakor
Amerikai Pite 3: 15.45,17.45,19.45
21.05 2 ember: Monspart Sarolta
Irodalmifelolvasóest.Vendégek: Baóra
és Szabó István világa
Az Anno vendéglőben (HódmezőváMátrix Revohition: 15,17.30, 20 óra. logh Tamás, Bene Zoltán, Kiss László
Vámos Miklós
saját novelláiból, Gábor László verseisárhely, a 47-es főút mellett lévő KisSegítség hal lettem: 14.15 óra.
műsora (ism.)
homokon) megnyílt:
Kapitány és katona: 13.30, 16.15, 19 ből olvas fel.
22.00 Kedd este Benne: Híradó
óra
Farkas Gyulafestőművészkiállítása. A 22.35 Globál is, lokál is
S. W.A T. 13.30, 15.45,18,20.15 óra. MiuMiuban (Londoni lat. 3.) este 8
tárlat megtekintheti'): december 3-áig.
Átváltozások
órakor:
BadBoys2:13.45, 16.30, 19.15óra
23.00 Panoráma [16]
osztályfőnöki óra Szőke Andrással. Az A Bálint Sándor Művelődési Házban 23.35 Inkognitó Amerikai bűnügyi
óra témája:
VÁSÁRHELY
film (ism.) [18]
(Temesvári krt. 42.) megnyílt:
Da háromnegyed 6 óra Mmü álmochk hastáncoktatás.
Felvégi Andreafotóművészkiállítása a
alány. Színes amerikaifilm,-este 8 óra
Vántus István Kortárszenei Napok keAz egyetemi füvészkert (Lövölde út
Aszövetség. Színes amerikai film.
retében. A tárlat megtekinthető: de42.)
cember 6-áig vasárnap és
10-től 18 óráig;
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magaKÖZÉLET
don! 6.30 Jó reggelt, Magyarország!
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) hétfő kivételével naponta 10-18 óráig
SZEGED
7.15 Laza© Szórakoztató, vidám
9-től 19 óráig várja látogatóit.
A Móra Ferenc Múzeumban megreggeli csevej 8.50 Stahl konyhája
A SZAB-székházban (Somogyi u. 1.)
9.00 Tripla vagy semmi Telefonos
nyílt:
de. 9 órakor
KONCERT
Múzeumi kutatások az M5-ös autópá- játék, extra nyereményekkel 9.30
SZEGED
Konferencia - Nagy lépések az egészMaria Del Carmen Mexikói filmlya Csongrád megyei szakaszán. MegA Közéleti Kávéház rendezvénye a
sorozat, 62. 10.40 Teleshop 11.40
tekinthető naponta 10-től 18 óráig
Bartók Béla Művelődési Központ díszde. 10 óikor
Kastélyszálló Osztrák családi filmhétfon szünnap.
termében este 6 órakor:
Varvasovszla Viktória - Hsp 70 chapsorozat, 32. Motorosok 12.45 Az
arab herceg 14.30 Kapcsoltam
15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie - Majom a családban 16.30
Jakupcsek Közéleti talkshow [12]
17.30 Katalin bírónő Jogi show
[12] 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
19.35 Hárman párban
20.00 Megasztár A TV 2 új
tehetségkutató műsora
21.40 Időzsaru Amerikai
akciófilm ]16]
Közben: kenósorsolás
23.50 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat 112]
0.15 Jó estét, Magyarország!
1.00 Propaganda Kulturális
magazin [12]
1.30
Noé
bárkája Müller Péter
7 V«
„Sziámi" beszélgetései
2.00 Magyar film: Kelj fel, Jancsi
1
Magyar film [12]
3.45 Vers éjfél után
BBBMÉMÉ ^ JBBH

Felértékelődő
részvénybefektetések

j O Q X n c v e m ^

Az OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja
az elmúlt egy évben 13,96%-os hozamot ért el.*
•
•
•

Több mint 600 részvény a világ fejlett részvénypiacairól
Kockázatok magas fokú megosztása
Költséghatékony befektetés akár már néhány százezer forinttól is

A részletekről érdeklődjön

bankfiókjainkban,

vagy látogasson el az

honlapjára!
PSZÁF engedély szátnu: 1 0 0 . 0 1 5 / 9 3
"Az Alap hozama 2 0 0 2 . szeptember és 2 0 0 3 . szeptember 30. kőzött számított érték.
A múltbeli hozam nem jelent garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére.

www.otpalap.hu

Alapkezelő

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, 56. 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 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.10 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 15.15 Kórház
a város szélén Csehszlovák filmsorozat. Félelem [12] 16.20 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Balázs A szembesítőshow |12] 17.25 Mónika - A kibeszélőshow [12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat, IX., 8. Hideg
napok [12]
22.00 Rémálom az Elm utcában
23.40 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12]
23.50 Híradó - Késő esti kiadás
23.55 Sportklub
0.05 Művészbejáró: Lángra
lobbant szerelem
2.15 Fókusz

BMBHWHHBBBWHBMMBBBWWWMBM^
DUNA
OTP NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY - UBS ALAPOK ALAPJA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama Kitekintő
8.30 Borvárosok 9.00 Európa-kollé-

gium 9.30 Merre tovább, Gemenc?
9.55 Egri csillagok 11.00 Ellenség
kell ezen a világon 11.40 Bekezdések 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10
Gazdakör 12.25 Az úton végig kell
menni 12.50 Euroszkóp 13.15 Vitatott személyek 14.15 Apáról fiúra
Advent 14.35 A repülés története
15.30 Tudatom veletek, megvagyunk 16.25 Mi dolgunk a világban? 16.30 Régiók Pozsony 16.55
Öt perc zene 17.00 Kalendárium
17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport, meteorológia
18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.35 Mese
20.05 Vigyázók Magyar játékfilm
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Kötő-jel
23.45 Indiánok
• 0.45 Oregon 0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.35 „Deres
már a határ" 3.00 Ellenség kell ezen
a világon 3.40 Régiók Pozsony
4.05 Kilátó 4.20 Rendhagyó történelemóra 5.00 Bekezdések

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 8.00-16.00
Közvetítés a parlament üléséről 16.00
Napnyugta 17.30 Riporter kerestetik!
18.30 Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese Piros alma szép
meséi. Papám, a
király. Mumuna;
Varjúdombi mesék. Mese a
kovácslegény
varázspatkóiról
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Egy-másért
21.10 Határátkelő
22.10 Szerencsés fickók
23.40 Záróra
0.40 Egy-másért A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat műsora.
Gyöngyös - Autista Segítő Központ
0.50 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 61-62. 1.35 Ablakpraktikus 2.00 Alaszka 2.30 Panoráma [16] 3.00 Úton Európa-magazin 3.25 Érintő 3.50 Zenéjét szerezte: Nóvák János 4.20 íelesport
Olimpiai magazin

06.30 Híradó (ism.) 07.00 Sport
(ism.) 07.30 Estelő (ism.) 08.30
Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók (h)
16.00 Díjlovagló Világkupa (h)
17.00 Egy életen át, 1. rész. Magyar
ismeretterjesztő filmsorozat 17.30
Dübörgő tonnák. Magyar dokumentumfilm) (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 UNI-JÓ, 9. rész
18.25 Máriás Bach - Varnus Xavér
orgonál (h) Turisztikai körutazás
Erdélyben, 4. rész 19.00 Híradó
19.30 Egy életen át, 3. rész (h) 20.00
Estelő 21.00 Okavango- a vadon
szíve, 10. rész (h) 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

?m

P

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.45 Vadaspark - lakópark
18.55-20.00 Városi Tv Szeged műsora 20.00 Deszki magazin 20.30
Diagnózis (ism.) 21.30 Európa Falu, 7.rész 22.00 Városi Tv Szeged
műsora
viUtMimtvinó
utao
(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.)

18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17 Mese-sarok 18.22 Reklám 18.24 Kalendárium 18.30 Fókusz 19.00 Reklám 19.03 Híradó
19.13 Mi csak kérdezünk 19.15
Mese-sarok 19.20 Reklám 19.30
Mezg. téli esték 20.00 Thalassa.
Természetfilm-sorozat: Az Antarktis balladája (ism.) 20.30 Businessmix 21 .00 Okavango - a vadon szíve, 10. rész 22.00 Bencze-show
22.30 Thalassa - természetfilmsorozat: Donona, az andalúziai pihenő 23.00 Képújság

VÁSÁRHELYV
IÁ1IOSI reivizü
16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek: Mesefilmösszeállítás 17.30 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25 Ványa bácsi. Orosz dráma 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin, 2.
rész (ism.) 0.00 Képújság

i H
Alföldi Hírmondó 5.30
22.30-ig 93, IMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM954

'¿Rádió

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Eusztráda 21.00 Kis Kata

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

5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: mammográfiai vizsgálatok Vásárhelyen. Vendégek:
prof. dr. Apró György, a hódmezővásárhelyi Érzsébet Kórház nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa, dr. Zombori János, a patológiai osztály
vezető-főorvosa és dr. Horváth
István radiológus szakorvos
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
16.00 Nöi magazin 20.15
Kvízválasztó, reggel 5 óráig
zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
21.40 Időzsaru
Amerikai akciófilm

liâjB

6.00 Képújság 7.00 Makó Vtv Főcím 7.01 Műsorajánló (A hétfői
adás ism.) 7.02 Reklám 7.05 Híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17
Mese-sarok 7.22 Reklám 7.24 Kincseink 7.30 Összeállítás a makói
kórházról 8.00 Reklám 8.03 Híradó
8.13 Mi csak kérdezünk 8.15 Mese-sarok 8.20 Reklám 8.30 Beszélgetés dr. Takáts Istvánnal, a makói
kórház igazgatójával (ism.) 9.00
Ottó Mobil - autósmagazin 9.30
Virágzó Magyarország: Szolnok
10.00 Napi műsorajánló és rövidfilmek 10.30 Velünk élő kártevők
11.00 Dübörgő tonnák 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság 16.00
Díjlovagló Világkupa - a verseny
közvetítése Kaposvárról, felvételről
17.00 Egy életen át, 3. rész. Felnőttképzési magazin 17.30 Dübörgő tonnák 18.00 Makó Vtv Főcím
18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám

Fsz.: Jean-Claude Van
Danimé, Mia Sara, Ron Silver
2004-et írunk. Az időutazás
valósággá vált, és vele együtt
felbukkant a bűnözés egy új
fajtája. Most egyszerre meg
lehet változtatni a történelmet, ellenőrizni lehet a pénzpiacot, sőt egész nemzeteket
lehet romlásba dönteni. így
hát létrehozták a Téridő Ellenőrzési Központot, melynek feladata, hogy betartasson egy
egyszerű szabályt: senki nem
mehet vissza. De valaki megszegi ezt a szabályt, és Max
Waíker, az időzsaru ádáz vadászatba kezd... [16]
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• ANTIK BÚTOROK.RÉGISEGEK. HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (309062ti)

• ITAL-NAGYKERESKEDÉSBE keresünk gyakorlattal rendelkező targoncavezetőt. Jelentkezés héttőtől
péntekig: 8-16 óráig, 62/
488-408 (Szeged) (30905696)

Állást kinál

• NÉMET rí magyarországi
képviselet nyitásához csoport- és felsővezető munkatársakat keres
06-201
351-6374, 06-30/852-6773.
06-70/507-6254 (30804618)
• SZEGEDI piacvezető vállalkozás jó kommunikációs
készséggel
rendelkező
munkavállaló telentkezését
várja 6 órás ASSZISZTENSI
munkakör betöltésére. A
pályázatokat
"Asszisztens
030906146" jeligére december 5-ig a Sajtóházba kérjük. (30906146)

6

S A V A L L O

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

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel.:62/541-772

• AUSZTRIAI, németországi és svájci munkalehetőségek teljes lebonyolítással is!
Segédmunkák is! Tel.: 0630-919-06-40. www.westerald.hu. (30805218)
• AUSZTRIAI s z á l l o d a i
munkára szakácsok, felszolgálók. mosogatók, szobalányok jelentkezését vártuk
Érd.: 06-30/430-81-27. 0630/275-63-62. (30906147)
• BELVÁROSI é t t e r e m
konyhai kisegltönöt keres
Szegedi lakosok jelentkezését várjuk. 06-30/382-6758,
Szeged (30905678)
• GÁZ és fűtésszerelőt
alkalmaznék 06-20-9-116525 (Szeged). (30604632)
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SZEGED. BAKAV NÁNDOR U. 29.

V & o *

Sflfl
MÉRETRE VÁGVA IS I

• VILLAMOSIPARI vállalkozás keres műszaki végzettségű
adminisztrátort
Jelentkezés
fizetésigény
megjelölésével "Adminisztrátor 030905560" jeligére a
Sajtóházba. (30905560)

562/541-770

Gép, s z e r s z á m

H HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók
06-70/311-9538
(30601027)

! Egyéb

• TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden Tel.: 06-30-576-7430. (30905707)

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30906210)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal (izetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324. 30-383-7116 Szeged.
(30599060)

5

B HASZNÁLTKÓNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged. 62-315322. (30906206)

Szuper
TURI
Debrecenből!
FELNŐTT ÉS
GYEREKRUHAVÁSÁR.
valamint
LAKÁSTEXTIL-

HA StRVE VAN, FORDULJON A SPRANZ NÉMÍT CÉGHEZ,
AMILY 80 ÉVE SPECIALISTÁJA LÁGYÉ«-, HEREÉS HASI SÉRVEK ELLÁTÁSÁNAK!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLI TÖKÉLETES VÉDELEM MINDEN SÉRVRE!
Információ (lovótcím): Spran; KH, Pfeborajcnó, Fó út 3, 2097
TeLdax: 06-26-336-122 4$ 26-336-322. E-mail: spran2.1cít@mailJatanelhu
1003.

• VW Bora 1.4 (2000-es)
extrákkal, kitűnő állapotban
eladó. Irányár: 2,7 M Ft. 0630/9-635-510 (30905328)

r«-4a
18., csJHSrtik, 17.00-18.00",
Kristály Patika, Siapad. Jénai A. spL 4.

19., páatak, 13.00-14.00",
2001. JacaaAar 5. is
Sít. Daatfán Patika.Siaatas, Sima F. s 42.

FŰTÍS

SZANITER

www.megatherm.hu
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• 1201 tároló

l!

249J
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Junteis Euraste-ZWE 2 4 4 M F K

VÁSÁR!
December 3-4..
szerda—csütörtök.
8 órától 17 óráig
JATE-klub

késve tudta rendezni,

$

és ezért néhány

'

• 18 mm

lapszámot
nem kapott meg,

»TTtWm

kérésére az elmaradt
lapszámokat utólag

RADIATOROK
•

"tfÁ

Honeywell CM67

heti prog,
prog. termosztat
termoszta

)

STAR a családok biztonságos radiátora!

^JUNKERS

(JPAOIAMTI^
S Z E G E D ,

g S H R N 5 n

4.69Ő.-

•Vailant

D O R O Z S M A I

ÚT

tanfolyam Indul december
8-án, Szegeden. Már most
biztosítsa a helyét az év
utolsó szakképesítést adó
tanfolyamán Vizsga 2004.
február 27-ig. Információ:
420-898 (délelőtt) 452-537,
325-294 (délután) Latencia
Oktatási Stúdió Szeged.
OKÉV nyt
száma: 060103-02. (302951)7)

Mozgáskorlátozottak,
figyelem!

M ANTIK bútorokat (19601970-es évekbelieket is),
képeket, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot legmagasabb napi áron vásárolok. Hívjon bizalommal,
készpénzzel fizetek. 70/
279-8960
(Szeged).
(30604366)
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, 06-30-383-7116.
Szeged. (30599053)
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49.990.-

WILO R á h & 6
futási szivattyú

1 & 6 7 4 r

TERMOMAX
33.

TEL.62/559-130
FAX: 62/559-131
(BKJÁRAT A BUDAPESTI ÚTRÓL, VOLT AGROKER TELEP)

WILO

!f

H TÁRSKERESÉS felsőfokon! Biztos siker! Hódmezővásárhely,
62/241-022,
30/3264-128. (30603648)

H SZEGED, H o l t - M a r o s
melletti lelken épülő, 6 lakásos társasházban lakások
leköthetők. Csaba u. 22/B.
alatti új társasházban azonnal beköltözhető, 86 nm-es
lakás garázzsal 17,5 M Ftért eladó. 30/99-39-558,
62/483-401. (30702841)
2 4 I Termény, takarmány
M ELADÓ vetésre Is alkalmas, tavaszi árpa, zab, lucernamag, sárgaborsó, vörösköles, szója, felesborsó,
mindenfajta szemes termény. Vegyes tűzifa, többfajta szén kedvező áron.
Szállítás megoldható! 62286-241 (7-13-ig); 06-30/
322-84-53. (30702516)

m

INGYENES
számítástechnikai,
szoftverüzemeltető

H VÁGOTT tölgy tűzifa eladó 1400 Ft/mázsa áron. 0630/299-0708. (30804053)

20/44-41-65». 20/46-60-720
A.sz.: 0125. OKÉV: 060031-02
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
Városi szerkesztőségi
Kossuth u. 8.
Tel./ fax: 63/314-838.

H MÁTRASZENTIMRÉN
üdülési jog átadó a Silver
Apartman Hotelben 2004.
január 1-14-ig, 2-3 főnek.
Érd.: 62/450-325,
este.
(30905721)

Gratulálunk

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged. József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig
(30193573)

„ /Aoldog
Jvévnapot
Drága Melcsi!
Névnapod alkalmából
Isten éltessen
még nagyon sokáig.
Imádunk
és puszil
Anita, Linda, Józsi

BALLA
FERENC
ALEKSZA

• v i ni ,

, ,<trne v

*<»

MARIA ÁGNES
házassági évfordulótok
alkalmából
sok boldogságot kívánunk:
Ágnes, Annamária
és Péter

H DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30905857)
M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457 577 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (30905228)

,A régi ház körül öregszik minden."

JÓNÁS

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK, szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (30905252)

BÉLÁNAK

60. születésnapja alkalmából
nagyon sok erőt, egészséget,
boldogságot kívánnak:
nagy gyermekei,
kisunokái és "O".
Elfogadod tőlem e rózsát?

Közlemény

A Kiskundom/smai TakartkszöveUtezct alábbi beléli kamatai 5
2003. december Z-től megváltoznak:
- Takarékbelétkönyv éves kamal
• lekötött, gépkocsi-elótakarékossági, gk.-igénylési letét
7.5%
7.5%
- Takaréklevél-betétek:
I éven lúl
8,0%
2 éven túl
8.2%
3 éven túl
- Lakossági bankszámla éves kamal
• Lekötés nélkül
3%
7%
• Lekötött
3,6,9 hóra
7.5%
12 hóra
- Vállalkozni és elkülönített bankszámla éves kamal
• Lekötött
1 hóra
6%
3, 6, 9 hóra
7%
12 hóra
7,5%
- Alapítvány 12 hóra lekötött számla
évi 7.5%
- Lakáscélú betét
évi 5%

Tüzelőanyag

M AKÁC tűzifa rendelhető
szállítással 72/371-988. 0630/479-7435 PéCS. (30804068)

tanfolyamot indítunk „
Szegeden.
Jelentkezés:
'

jFEGJaftpP

gazkoJPHcroln'AFtAPE

1144. .999900. .- -

tartaly

H ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30906208)

m I Társközvetítés

555. (30601719)
H ÓRAJAVÍTÁS garanciával. Elem-, szíjcsere. Antik
órák felújítása, restaurálása
Kreiner órás utóda, Adorján
Zoltán. Szeged, Attila 8.,
62-310-230. (31006266) ^

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON
NAdix. Kárán u. i. 06-207321-4489 H SZEMÉLY- és vagyonőr

M HASZNÁLTRUHA ŰZ
LETEK maradvány árukészletének felvásárlása
62238-580. (30604278)

foMtazán, parapetes, U a f c n t VUW 2 4 0 3 PRO
¡OL beépítettteroteteplfaHciiicin, hombi, ion, kém
S I L M E T r é z c s ő AKCIÓ ( 3 f m ) 1 3 m m

H ÜVEGEZÉS, képkeretezés) SZILÁNK*! Szeged.
PULZ u. 46. Tel.: 62/425-

Amennyiben

• ST 1ZO-1E • MM.
COMFORT24S

M OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár Díszfaiskola
Szeged. Gera S u 18., 62427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig (31006285)

B SZEGED-BAKTÓBAN 2
szintes, 250 nm-es, úszómedencés családi ház eladó Érd.: 06-30/645-21-81.
(30905979)

valamilyen okból csak

szer. csoport

H REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása 62-449029,
06-70-311-79-15.
(30702313) "

j

Diplomások közgazdasági
előképzettség nélkül
jelentkezhetnek.
Asz.: 0125, OKÉV: 06-0031-02
6720 Szeged, Vörösmarty u. 3.
(Bartók Béla Művelődés, Központ)
Tel/fax: 543-043
Munkanélküliek, gyesen, gyeden
lévők a Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ
kirendeltségein képzési
támogatási igényelhetnek.
Részletfizetési lehetőség.
30%-os adó-visszaigénylés.
E-mail: siker@siker.hu
Akkreditációs lajstromszám: 0125
OKÉV tanúsítványszám: 060031 -02

H LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS. nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok!
62-497-358, 30-6304-690.
(Szeged) (30600059)

B GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK
eladók. Alma. körte, meggy,
szilva, cseresznye, őszibarack. Szeged, Dorozsmai út
62/b
06-30/9959-312.
(30604402)

OEESBESBEl

Oktatás-

——— szervező Bt
december 23-án,
kétéves mérlegképes
tanfolyamot indít.

M KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 70311-79-06,
20-356-7058.
Tel /fax: 62-555-603. Szeged és környéke. (30600903)

B REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny. harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62/401-318, 62/555-796,
06-30/271-9697. (30905304)

B FELÚJÍTOTT családi ház
sürgősen eladó, 30/9436287. (Öttömös) (30905853)

ö n előfizetését

PARVA

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. (Szeged) (30905500)

• DIÓOLTVÁNYOK, szőlóóltványok,
gyümölcsoltványok, bogyós gyümölcsök,
áfonyák, tuják, 20 fajta
díszfa. Szeged, Körtöltés
31.. 30/448-3747. (30904942)

M HASZNÁLTRUHA-KE
RESKEDÖK! Eredeti gyűjtésű és szortírozott ruhák folyamatosan kaphatók, válogatási lehetőséggel. Hódmezővásárhely, Fáncsy u.
17. 62/238-580 (30604268)

falikazán kombi, ion, kém
Bosch Hoatronic
elektronikával
Junten
Eurolim

STAR

is)

* VALUTAVÁLTÁS *

S P R A N Z sérvkötők, haskötők
tb-támogatással is (60)!

M AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban. biztosltáskötés
(Szegeden). Madách 24/b
Körgyűrű.
62-425-043.
(30804580)

PARVA 2 4 A R
fütőkazán,
keménye«

Az apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem vállal
felelősséget!

Egészségügy

Autó

MINIKAZÁN - CSALÁD

B BÁRÁNYÁTVÉTEL d e cember 6-án, Mindszenten 30/440-7482, 62/226545. (30905338)

HIRDETÉSFELVÉTEL KISTELEKEN:
MÁRVÁNY KH. Temető sor 1. 62/259-058.

M VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal és rendezett kamarai
tagsággal rendelkező biztonsági őröket felveszünk.
06-30/953-5779,
Szeged.
(30906173)
3

M KOVÁCS Autósiskola. Bihari
29.
62/492-682
(30906001)

Egészségügy

CSŐ és VAS

Gépjárművezető-képzés

9

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

• SZOBAFESTŐKET és segédmunkásokat kft. felvesz.
06-30/9438-252. (30905782)

ES

M GARÁZST bérelnék a Kikindai utcában vagy környékén. Tel.: 30/9764-693.
Szeged. (30905484)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62/489-603.
(30905243)
5

B TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek, Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.
(30905325)
Haszonállat

• MÚLT századi fényöbűtorok csiszolva, viaszolva
(tárolószekrény, asztal) eladók. 06-62/231-271. 30/
390-1236. (30906026)

INOX
101MMENTEE
Ü Z L E T H Á Z

M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)

M ANTIK bútorokat, régiségeket. tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324. 30383-7116. Szeged. (30599057)

• MÁR betesztelt fehérnemük értékesítése mellékállásban. Kérje színes katalógusunkat. vagy válasszon
alapkollekciónkból. Kereset:
30-50.000 Ft/hó. Tel.: 0625/522-885.
25/522-886.
(30906999)

H BELVÁROSI ás Csillag
téri, 2 szobás lakások kiadók 30/433-85-83. (30906178)

(üzenetrögzítő

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

• EURÓPA márkavezető
művész-, modell- és rendezvényügynöksége keres
művészeket minden ágazatbél, modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket is),
statisztákat stb. 62/407-994.
(30906007)

1 Albérletet kinál

KEDD, 2003. DECEMBER 2.

Apróbörze

• BETANÍTOTT női és fédi
munkaerőt keresünk több
műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel Vas
megyébe Szállás biztosított.
Érdeklődni lehet: 70-5443213. 70-559-05-04, 30598-88-21 (31006289)

BŰ Pénz, értékpapír

É S »

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

• CORSO Cafe-ba (Szeged. Kárász u.) pultos-felszolgálót keresünk azonnali
belépéssel. 06-70/315-8973.(31006368)

Állást kínál

H I R D E T

Szegedre,

Szabó
íjászióné,
Fodor
Máriának,

|

a legdrágább
édesanyának
és nagymamának
55. születésnapjára
minden elképzelhető
jót kíván Röszkéről
lánya Gabó,
unokája Robika és Ati

Ország-világ tudja meg.

Szépe Jancsi 50 lett!
Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

•
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Gyászközlemények

KARÁCSONYI VÁSÁR A DÉL-ÁSZ A U T Ó KFT.-NÉL

MEGEMLEKEZES

KÉSZLETEN LÉVŐ LAND ROVER TEREPJÁRÓK ÉS EGYÉB
JÁRMŰVEK ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL.
„Itthagytad minden vágyad, álmod, itthagytad árván szerető családod. Úgy mentél el,
hogy el sem búcsúztál, de lélekben ötökké velünk maradtál."

SZEGED

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, szeretett édesanyánkat,
HALÁSZ IMRÉNÉT
83. életévében (újszegedi lakosi hosszú szenvedés után elveszítettük. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 5-én, pénteken, 11
órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló gyermekei Miklós és Imre,
unokái, dédunokája, menyei
030905479
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama
és anyós,
TAKÁCS ISTVÁNNÉ
VERES BALOGH MÁRIA
72 éves korában elhunyt. Kérésére szűk családi körben eltemettük.
030905091
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SERES MÁRTON
(MÁV nyugdíjas)
58 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
december 5-én, 11 órakor lesz a
Dugonics temető ratalozójából.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MOLNÁR GYÖRGY,
Kistelek, Bercsényi utcai lakos
81 éves korában elhunyt. Temetése december 5-én, 11 órakor
lesz a Kisteleki temetőben.
Gyászoló felesége
és
030905682
keresztgyermekei

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, imádott apa, fiú, testvér, vő, keresztapa, sógor, volt BV dolgozó,
SÜLI IMRE
életének 45. évében hosszú, súlyos betegségben elhunyt. Temetése december 4-én, 12 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló felesége, gyermekei
0.10906190
és családjaik

Megrendülten tudatjuk, hogy
PÁDÁR LÁSZLÓ,
a MOL Rt. volt dolgozója 64 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása a református
egyház szertartása szerint december 5-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Kérjük,
hogy részvétüket egy szál virággal róják le.
030905697
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Édesapánk,
ZŐDI JÓZSEF
87 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegségben elhunyt.
Temetése december 4-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
031006320
Gyászoló család

„Búcsú nélkül mentél el tőlünk,
de gondolatainkban és szívünkben örökre velünk maradsz."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, jó barát,
NÉMETH SÁNDORNÉ
BÁNÓCZKI ILONA,
ásotthalmi lakos 2003. november
25-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2003. december 3-án, 10.00 órakor lesz az
Ásotthalmi temetőben.
031006250
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, dédnagymama, testvér és
rokon,
KISS JÁNOSNÉ
KÓNYA ILONA
rövid betegség után, 88 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 14 órakor lesz a Szeged
Belvárosi temetőben.
Gyászoló szerettei
N 21 NOZ A (\/L

KOCSIS LAJOS
értelmetlen halálának 6. évfordulóján.
Szerető szülei, bátyja Pisti és családja,
valamint kislánya Petra, Deszk

ODMEZOVASARHELY

Ezúton mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, aki
DR. DOBCSÁNYI
FERENC
temetésén megjelentek, mély gyászunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatóságának, a Magyar Irodalom
Tanszéknek, a Módszertani Közlemények Szerkesztőségének, pedagógus szakszervezetnek, a főiskola és gyakorló iskola minden
dolgozójának és tanítványának,
oi,™«« A Dobcsányi család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR ISTVÁN
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
030905704
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, szomszédoknak, akik
CSOMÓS ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentekés fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
Szegedi Vásár és Piac Kft. vezetőségének, hogy drága szerettünket saját halottjuknak tekintették
Köszönetünket fejezzük ki orvosainak, ápolóinak lelkiismeret
munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. BATTANCS JÁNOS
végső búcsúztatásán fájdalmunkban osztoztak.
030804246
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
EPERJESI JÁNOST
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönetet mondunk a deszki
tüdőkórház orvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért.
030905632
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BÍRÓ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
030904867
Gyászoló család

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

Futott km

Listaár: 9 525 000 Ft

4 800 000 Ft

Land Rover Freelander 2.5 V6 ES 3dr
2002
6 000 km

Listaár: 10 893 000 Ft

8 400 000 Ft

Land Rover Freelander Td4 ES 5dr
2002
4 000 km

Listaár: 11 559 000 Ft

8 700 000 Ft

Listaár: 6 000 000 Ft

4 990 000 Ft

Land Rover Range Rover 4.6 HSE
1995
135 000 km
Land Rover Station 109 (Series III)
1973
Mazda B 2200 1994

1 500 000 Ft

194 650 km

1 000 000 Ft

Euro Access MZ 13-42 vontatható emelőkosár 2000
Kieqészílő: TRH-200 Honda áramfejlesztő aqqreqátor

6 100 000 Ft
3 100 000 Ft

LAND ROVER TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE:

UlHiyUb 1 z4

2003. dcccmhcr 7-én az Orosz. Föderáció

Fájó szívvel tudatjuk,
drága szerettünk,
SCHMIDT LAJOSNÉ
LUKÁCS ÉVA,
Hódmezővásárhely, Oldalkosár utcai lakos hosszú szenvedés után, 48 éves korábban
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2003. december
4-én, 10.30 órakor lesz a katolikus temetőben.
CJWD
-

Országgyűlési Állami Duma
(parlamenti) képviselő választást ír k i
Az Orosz Föderáció azon állampolgárai
részére, akik állandóan vagy ideiglenesen
tartózkodnak az Orosz Föderáció
Dcbrcccni Főkonzuiátnsának konzuli
körzetének területén 5052 sz. választókörzetet jelöltek ki a kővetkező cím alatt:
4026 Debrecen, Bem tér 23. (Főkonzulátus irodája), tel.: (52) 536-926.
A választás 8 és 20 óra között zajlik helyi
idő szerinr, az orosz, útlevél felmutatása
kötelező.
Körzeti választó bizottság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik drága szerettünk,
ID. SZALAI JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
031006232
Hódmezővásárhely

Vételár (bruttó):

Megjegyzés

Land Rover Freelander 1 8i TL2 3dr
2000/2002
45 000 km

Land Rover Freelander, Discovery és Range Rover alkatrészek ós Land Rover shoptermékek
nagy választékával várjuk Önöket!
Bővebb információ a 06-62-491-291-es telefonszámon és márkakereskedésünkben
(6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89. szám) kérhető.

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
SZILÁGYI GYÖRGY

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek. Köszönjük a küldött
koszorúkat, csokrokat.
Gyászoló család

OTP-GARANCIA
Biztosító Rt.
Csongrád Megyei Igazgatósága
pályázatot hirdet

fiókvezetői és
értékesítési vezetői
munkakör betöltésére,
ö n sikerrel pályázhat, ha:
- hálózatszervezési, üzleti
gyakorlattal,
- dinamikus, sikerorientált
személyiséggel,
- vezetői tapasztalattal
:
rendelkezik.
Szakmai önéletrajzát
Dr. Kasza Levente megyei
igazgató nevére címezve,
6701 Szeged, Pf.: 762-re küldheti
el 2003. december 15-ig.

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

Szeged és Csongrád megye
területéről
üzletkötő
munkatársak jelentkezését
várjuk alkalmazotti vagy
vállalkozói formában.
Jelentkezni a 62/424-341-es
telefonon lehet.

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

SZENTES

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

GYÁSZHÍR

f

úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen. Drága lelked nyugodjon békében. Hogy eddig velünk voltál hálát adunk az égnek.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, keresztapa, nász és rokon,
ID. PATAKI PÁL,
Huszár u. 23. alatti lakos hosszan tartó, súlyos betegségben, életének 75.
évében elhunyt. Temetése december 4-én, csütörtökön, 11 órakor lesz
a Bánomháti temetőben.
Gyászoló család,
.
Szentes és Ráckeve

5 kg-os
5 kg-os
5 kg-os
200 g
680 g
1,51
400 g
130 g
420 g
125 g

10 kg
0,331

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tipus/Évjárat

Upright TL-38 vontatható emelőkosár 2000
Kiegészítő: TRH-200 Honda áramfejlesztő aggregátor
Törött Land Rover Defender alvázak

MAKÓ

'

13

H I R D E T E S •

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk,
PIPIC JÁNOS,
Kiszombor, Táncsics u 39. szám
alatti lakos életének 63. évében,
rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése december 3-án, 11 órakor lesz a Kiszombori temetőben.
031006237
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Ma öt éve nincs közöttünk
IFJ. ROHONKA
ZOLTÁN
(BUCI),
aki kedvelte és szerette 1 percig
gondoljon Rá.
a Rohonka család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér,
VERÓK PÁL,
makói lakos hosszan tartó betegség után, 76 éves korában elhunyt. Temetése december 3-án,
15 órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
031006297
Gyászoló család
G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791
Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2.fel.:62/2128 4 0 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tei.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay
u. 16. Tel./iax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1.
Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. fel.:
63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722
Szeged, Tisza L. krt. 55.fel.:62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház
u. 1.fel.:211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13.fel.:62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged,
Attila u.fel.:62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B fel.:
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.fel.:6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 62-248775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 .
Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

1S50 FI
1350 Ft
7 8 0 FI
1 9 9 Ft
1 2 9 Ft
8 9 Ft
2 3 9 Ft
9 9 Ft
1 4 9 Ft

Fehérbab
Lencse
Sárgaborsó
Szeletelt gomba
Csemegeuborka (Kalocsa)
Apenta ásványvíz
Szalontüdő
Glóbus vagdalthús
Sárgabaracklekvár (Pacific)
Lasos szardinella
(olajos, paradicsomos)
Útszóró só
Üveges Tuborg sör

99 Ft
249 Ft

310 Ft/kg
270 Ft/kg

156 Ft/kg
995 Ft/kg
190 Ft/kg

SSFI/i
598 Ft/kg

792 Ft/kg
3 » Ft/kg

972 Ft/kg
2S Ft/kg

109 Ft 330 Ft/l

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Torzsvásárlói

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

kortya oz

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

üzletben
váltható

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

BOLTVEZETO
pozíció betöltésére keres dinamikusan növekedő,
multinacionális kereskedelmi cég munkatársakat.
Munkavégzés helye: Csongrád megyei üzletek.
Vezetői feladat:
•

az üzlet teljes körű vezetői feladatainak ellátása
szakmai és személyzeti vonatkozásban.

Követelmények:
•
•
•
•

kereskedelmi végzettség vagy tapasztalat.
vevőközpontú szemléletmód.
vezetői tapasztalat,
precizitás.

Jelentkezés módja:
Érdeklődése esetén kérjük, küldje el
motivációs levelét és szakmai önéletrajzát
az alábbi címre:
1 3 0 0 B u d a p e s t . Pf. 1 6 9

Jelige: kereskedelem

Hirdetését
már 70 postahivatalban Is feladhatja!

14

•

H

I

RDETÉS»

KEDD, 2003. DECEMBER 2.

A
férfiaknak
nem
ment
A BL-címvédőt kapta a Pick
Laluska és Eklemovics a Morítpeltier-t várta

A Csongrád megyei NB I/B-s kézilabdacsapatok közül csak az
SZKKSE női együttese győzött,
míg a Makó hazai környezetben, a Miksi & Miksi Fehérgyarmaton szenvedett vereséget.
MUNKATÁRSUNKTÓL
MALÉV SC-SZKKSE 22-26 (8-13)
NB l / B - s női kézilabda-mérkőzés. Budapest, Lőrinci-sportcsarnok, 5 0 néző. Vezette: Gólya, Molnár.
SZKKSE: B O R O S N É - M u c s i 2, TAKÁCS
5, Jancsarova 5, SZABÓ V. 8, Fülöp 2, Vadászy 1. Csere: Tóth 0. (kapus), Bodó 1,
Sipos 1, Terbe 1, Horváth, Hódi, Pocsai.
Edző: Prónay Gyula, Giricz Sándor.

Laluska Balázs (labdával) sajnos kiváló jósnak bizonyult.

KÉZILABDA
Alig hogy befejeződtek a férfi
kézilabda Bajnokok Ligájában a
csoportmérkőzések, már sorsoltak is a nyolcaddöntőben résztvevő csapatok között. A Zágrábban heroikus küzdelemben
egy góllal alulmaradt Pick Szegedet útközben értesítette a
horvát bajnok sportigazgatója,
Vladimír Nekic, hogy a BL-címvédő Montpellier-t kapta következő ellenfélül. A hír hallatán természetesen senki sem
repesett a boldogságtól.
A következő párharc esélylatolgatása előtt egy rövid gondolat erejéig érdemes még a vasárnapi
zágrábi mérkőzésre visszapillantani. Ez volt az a találkozó, amely
után senki sem hibáztatta a vereségert a szegedi játékosokat. Ezt
erősítette meg Koska Ferenc
szurkoló is a csarnok parkolójában, aki cége kisbuszával nyolc
társsal érkezett a mérkőzésre,
majd annak befejezésével indult
is vissza: - Ilyen meccsért szívesen áldozom fel a vasárnapomat.
A Tisza-parti együttes mindenképpen dicséretet érdemel, hiszen egy olyan csapattal végig
egyenrangú ellenfélnek lenni,
amelynek a győzelem a létkérdést jelentette, nem akármilyen
teljesítmény. Hiszen már döntet-

Fotó: Gyenes Kálmán

len esetén is a horvát bajnok csoportnegyedik lett volna. A Pick
pedig az első. De ez nem következett be, s a két csapat küzdelme, akárcsak 1996-ban - csak
akkor mindkét mérkőzés ikszre
végződött - , döntetlent hozott,
ám most mindkét csapat egy góllal nyert pályaválasztóként. S akkor is a Zagreb lett a csoportgyőztes a Pick Szeged előtt. Közös még a történetben, hogy hét
évvel ezelőtt is a címvédőt, a Barcelonát, most pedig a Montpellier-t kapta a csapat.
Már a Zágrábból való elinduláskor megkezdődött a találgatás, sőt
Laluska Balázst kinevezték a srácok a fogadások lebonyolítására.
Ötszáz forint volt a tét, hogy tizenegy órakor Bécsben melyik
csoportgyőztest sorsolják a Picknek. Öten, a francia Chambéryt,
négyen a dán Koldingot várták, de
Laluska Balázs és Nikola Eklemovics tippelt a legpontosabban.
- Bár a lottóm jött volna be
ilyen pontosan! - jegyezte meg
Laluska. Eklemovics közben már
a nyereményt számolta.
Kovács Péter edző nem repesett az örömtől, ezért kicsit cinikusan fogalmazott:
- Akárkit sorsolnak mellénk,
úgyis azt mondtam volna, hogy
örülök neki, hiszen más választásom nincs. Ezt kaptuk... Ezen kell
túllépni. A Montpellier jó csapat,
amit bizonyít az is, hogy ő a cím-

BUDAY KONTRA NAGY LACI
A Bajnokok Ligája sorsolást tegnap tartották Bécsben, az EHF
központjában. A Pick Szegedet a címvédő Montpellier együttesével hozta össze Fortuna, de a szegedi kézilabdabarátoknak érdekes
lehet a Barcelona-Fotex összecsapás is, ezzel ugyanis létrejött a
Nagy László kontra Buday Dániel párharc.
A párosítás: Pick Szeged-Montpellier (francia), FC Barcelona
(spanyol)-Fotex-Veszprém, Ciudad Real (spanyol)-Chambery
(francia), Skjern (dán)-Magdcburg (német), Leon (spanyol)-Celje
(szlovén), Flensburg(német)-Kolding (dán), Winterthur |svájci)-RK
Zagreb (horvát), Prule 67 Ljubljana (szlovén)-Lemgo (német). Az
első mérkőzéseket december 13-án vagy 14-én, míg a visszavágókat
egy hét múlva, 20-án vagy 21 -én játsszák le a csapatok.

védő, és veretlenül lett első a D
csoportban, megelőzve a spanyol
Leont. De ne feledjük azt, hogy a
serleget tavaly hódította el, s a Bajnokok Ligájában nincsenek előre
lefutott mérkőzések. Nekünk, abból az összeszedett játékból kell
építkezni, amit produkáltunk
Zágrábban, csak még magasabb
fokon. Erre pedig képes ez a csapat. Addig azonban van még két
bajnoki mérkőzés, kedden este
hatkor Szigetváron, s a jövő szerdán egy nehezebb, a Tatabánya hazai pályán vár ránk. Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy a szigetvári találkozó sétagalopp lesz, hiszen
egy ilyen derbi után a sereghajtót
egészen biztosan egy kicsit félvállrólveszi a gárda.
Teimel Zoltán az ellenfél ismeretében azonnal elővette dossziéját, s kikereste a csapat kupatörténetéből a Montpellier-re vonatkozó részt:
- Az 1994/95-ös KEK-küzdelemben találkoztunk utoljára velük. A nyolcaddöntőben akkor is
hazai pályán kezdtünk, s három
góllal, 27-24-re nyertünk. A
franciák repestek az örömtől, s a
banketten énekeltek, mókáztak.
Aztán a visszavágón csak kettővel, 22-20-ra nyertek, így mi egy
góllal jutottunk tovább a negyeddöntőben, s ott a Cseljabinszk
idegenben lőtt több góllal került
a legjobb négy közé.
Bajusz Sándorról köztudott,
hogy úgy ismeri az európai sztárklubokat, mint senki más a csapatban. Most is azonnal sorolta a francia együttes legjobbjait. Először a
világbajnokokat: Andre Golicot,
Burdet-et, Bruno Martinit, s a világ
egyik legtehetségesebb reménységének kinevezett Karabaticot.
A barcsi ebéd közben érte Perget
Zsoltot Doros Ákos telefonja, aki
gratulált az egykori játékostársaknak, s sajnálattal számolt be a
sandefjordi mérkőzésükről, a kupabúcsúról. Ez legyen a görögök
gondja, de számunkra az a lényeg:
a Pick még versenyben van!
SÜLI JÓZSEF
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Trióda-kupa
ASZTALITENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy sikerrel rendezték meg Szegeden, a Etelka sori tornacsarnokban a III. Trióda-kupa utánpótlás asztalitenisz-versenyt. A
viadalon 35 egyesület 150 versenyzője csatázott.
Az ATSK Szeged fiataljai is
asztalhoz álltak a kupán. Az
újoncok között Márki Róbert,
Csikós Gergely, Szelei Ákos,
Pósfai Lőrinc a nyolc közé jutásért vívott mérkőzésen maradt
alul ellenfelükkel szemben. A
serdülőknél Lele Viktor és Csikós Gergely harcolta ki a főtáblára kerülést, ahol Lele a nyolc
közé jutásért a serdülőválogatott Sebestyén Pétertől szenvedett vereséget.

Jól kezdett a vendégcsapat, a 10.
percben már 4-2-re vezetett. A
kemény, harcos védekezésnek, jó
kapusteljesítménynek köszönhetően az SZKKSE jelentős vezetésre tett szert. A második játékrészben őrizte előnyét a dorozsmai csapat, s végül - Szabó Vali,
Takács és Borosné vezérletével magabiztos, négygólos győzelmet aratott. Sikerével a Szeged-Kiskundorozsma már 13
pontos és őrzi a tabellán elfoglalt
ötödik helyezését.
Renata Jancsarováék szombaton 16.30-kor, az Orczy-csarnok-

ban lépnek pályára, az ellenfél a
Vác II. lesz.

FEHÉRGYARMAT-MIKSI & MIKSI
D0R0ZSMA 37-23 ( 9 - 1 1 )
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. Fehérgyarmat, 3 0 0 néző. Vezette: Láda, Sebők.
Miksi & Miksi Dorozsma: Porobic Sándor 1.1, Oszlánczi 2, Mendebaba 2 ,
Miksi 1, Szepes 5, Fekete-Szabó 3. Csere: Mikus, Kuli (kapusok), Ördögh 5,
Pusztaszeri 1, Sutka 2, Bessenyei 1. Játékos-edző: Ördögh József.

Remek védekezéssel és jobbnál
jobb támadásokkal kezdte a dorozsmai csapat a mérkőzést, így
gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, 9. perc: 2-6. A hazaiak próbálták megszűrni a vendégakciókat, de nem találták az ellenszert, pedig a játékvezetők mindent megtettek azért, hogy felzárkóztassák a Fehérgyarmatot. Ennek ellenére dorozsmai előnnyel
(9-11) vonulhattak pihenőre az
együttesek. A második félidőben a
házigazdák kezdték a gólgyártást,
de a dorozsmaiak lépést tartottak
velük, gólra góllal válaszoltak. Ezt
megelégelhették a bírók, mert ezután szinte folyamatosan emberhátrányban kézilabdáztak a vendégek. A hazaiak a 45. percre ledolgozták hátrányukat (18-18),

majd kihasználva a dorozsmaiak
hibáit, a hajrában állva hagyták
Oszláncziékat.
A Miksi & Miksi legközelebb
vasárnap 16 órakor lép pályára a
dorozsmai Orczy-csarnokban, az
ellenfél a Cegléd lesz.

MAKÓ KC-DEBRECEN 29-34 (13-18)
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. M a kó, városi sportcsarnok, 2 0 0 néző. Vezette: Dobrovits, Tájog.
Makó KC: NAGY Z. - VISY 9, Katona 4 ,
MINIK 8, Szepesi, Ignácz, Gera 3. Csere:
Avramov, Miklós (kapusok), Madár, Cselovszki 2, Dombegyházi, Balázs, Halász
3. Edző: Szabó László.

A mérkőzés egészében a százszázalékos, a cserepadon is NB l-es
szintű játékosokkal rendelkező
Debrecen akarata érvényesült. A
hajdúságiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, s már
az első félidőben nagy előnyre tettek szert. A Maros-partiak hiába
próbálkoztak, kísérleteztek, minden taktikai fegyver hatástalannak bizonyult. A szünet után a
hazaiak felzárkóztak kétgólnyira,
25-23-ra, de egyenh'teniük, vagy
fordítaniuk nem sikerült, mert a
Debrecen egy sebességi fokozattal
feljebb kapcsolt. Az MKC szombaton Ózdon vendégeskedik.

Az éllovast verte az SZDRE
RÖPLABDA
SZEGEDI DRE-KAPOSVARI BITT NRC
3:0 ( 2 1 , 1 9 , 23)
NB l - e s női röplabdamérkőzés. Szeged,
150 néző. Vezette: Mezei, Vígh.
Szegedi DRE: DOBOS, SZÉKELYHÍDI,
Kiss, SZÉL, Kádár Németh, Duba. Csere:
Baksa (liberó), Bakacsi, Lányi. Edző:
Nusser Elemér.

Jól kezdett a Szeged, Dobos jó
szerváival a hazaiak 6:0-ra megléptek riválisuktól. A vendégek
azonban igazolva, hogy nem véletlenül vezetik az NB l-es bajnokságot, összeszedték magukat

és 10:10-nél utolérték a lila-zöldeket. Ezt követően megint egy
ötös szegedi sorozat következett,
majd az egyenlítés, a harmadik
szériával, „szökéssel" azonban
már célba ért az SZDRE.
A második szettet is hasonlóan
kezdték a Nusser-lányok, azzal
különbséggel, hogy a hat-hét pontos előnyt - egy felzárkózási kísérlettől eltekintve - végig tartani
tudták. A Tisza-partiak remekül
szerváltak, jól mezőnyöztek és az
akciókat is rendre eredményesen
fejezték be. A harmadik játszmában nagyobb küzdelem alakult ki,
a hajrá kezdetekor a BITT NRC
már 20:14-re vezetett. A levegő-

ben lógott a szépítés, ekkor azonban Dobos állt a nyitóhelyre és
„kiszerválta" a kaposváriakat. Ebben a felállásban a három magas
ember, Szél, Székelyhídi és Kiss
tartózkodott elöl a hálónál, s jó
sáncokkal megszűrték a kiszámítható vendégpróbálkozásokat, a
visszatámadások pedig pontosak
voltak. Ennek köszönhetően sikerült fordítani, s a Szegedi DRE
színvonalas mérkőzésen meglepően biztosan, de teljesen megérdemelten verte meg a listavezetőt.
Nusser Elemér: - A szezon
legjobb produkciójával győztünk
az éllovas somogyiak ellen.
I.P.

Árulják a Vasutas-stadiont?
A Szegedi VSE Vásárhelyi Pál u.
1. alatti sporttelepe kelendő mert, jó helyen van. Már nem
először röppen fel a hír, hogy az
önkormányzat arról győzködi
a klubvezetőket, értékesíteni
kell(ene) a területet. Igaz volt ez
a fideszes és szocialista városvezetés korszakában, az egyesület még állja a rohamokat.

december 31-ig kizárólagos jogot
kapott a beruházást végző társaság. Ezek figyelembevételével a
Szegedi VSE elnöksége november 17-én egyhangúan úgy határozott, elutasít bárminemű cserét, vagy egyéb értékesítést.

Kinek az érdeke?

Csak sportcélra

- Úgy tűnik, bizonyos személyeknek komoly egyéni érdeke fűződik a létesítményünk értékesítéséhez - vélekedett Ludvig Zoltán, az egyesület ügyvezetője - Ez
a mostani ügy augusztus közepén
kezdődött, Savanya Norbert, a
polgármester
sporttanácsadója
azért akart értekezletet összehívni, mert az SZVSE vezetői a létesítmény átadást szorgalmazzák.
Ebbe Nagy Sándor alpolgármestert is bevonta, akinek viszont
olyan információ jutott a birtokába, hogy ez nem állja meg a helyét
és a lépések megtételére sem kapott senki sem felhatalmazást a
közgyűlésünktől. Telefonon elérte
elnökünket, Kaposvári Pétert, aki
arról tájékoztatta, hogy nem kívánjuk eladni vagy elcserélni a létesítményt; sportcélú hasznosításra, bérbeadásra is csak a hátsó
pálya esetében van jogosítványa a
vezetőségnek.

Azt az érintettek is tudják,
hogy a terület 2012. november
10-ig nem idegeníthető el, vagyis
csak sportcélra hasznosítható. A
csereként felajánlott objektumok közül a Felső Tisza-parti
stadiont 1 milliárd forintos Posta
Bank-jelzálog terheli, míg a Kisstadion focipályája csupán megyei II. osztályú meccsek lejátszására alkalmas (az SZVSE megye élvonalában szerepel), atlétikapályával és sportcsarnokkal
nem rendelkezik, valamint a teniszpályák hasznosítására 2007.

Ez azonban nem jelentett nyugvópontot: tájékoztatók, megkeresések, levelek követték. Valakik tehát továbbra is időt és fáradtságot
nem kímélve dolgoznak a projekten; az ügyvezető arra gyanakszik,
az egyesületen belül is akadnak
olyanok, akiknek ez az érdekük.
Nem lesz könnyű dolguk, mert az
eladás, az értékesítés a Szegedi
VSE-nél közgyűlési hatáskörbe
tartozik. - Akik ezt figyelmen kívül hagyják, azoktól előbb-utóbb
megváhk a klub - mondta Ludvig
Zoltán -, hiszen a csere, vagy más

Minden önkormányzati - az
utóbbi kettőben biztos - érában
felvetődött eddig az SZVSE-stadion (a földterület a sportegyesület, a felépítmények a MAV Rt.
tulajdona) értékesítése, cseréje.
A komplexum jó helyen fekszik.
Szentgyörgyi Pál, a sportért felelős alpolgármester november
5-én Kaposvári Péter klubelnöknek küldött levelében a következőket írta: „A korábbi tárgyalások megerősítése érdekében tájékoztatom, hogy Szeged város önkormányzatának szándékéban
áll csereszerződés alapján megszerezni a Sportegyesület tulajdonában álló, a Szeged, Vásárhelyi Pál u. 1. szám alatti 38 200
négyzetméteres, 25853 helyrajzi
számú sporttelepet."

tranzakció az egyesület megszűnését jelentené, 600 gyerek, sportoló
kerülne az utcára...
Pályázóként elsősorban
az
OBI-áruházat emlegetik, aki információink szerint azt is magára
vállalná (ha célbaér), hogy a közeli
forgalmi csomópont kérdését
megoldja. De szóba került az Universitas is, miután egyesülne a
SZVSE-vel (az erről való döntés
szintén közgyűlési hatáskör a piros-kékeknél) -, de akkor legalább
a sporté maradna a komplexum.

Sportingatlan-fejlesztés
A sporttelepingatlan értékbecslésével a város az IKV Rt.-t szándékozik megbízni. Természetesen kíváncsiak voltunk a másik
oldal, vagyis Szentgyörgyi Pál alpolgármestervéleményére is:
- A levelem végén azt kértem a
klub illetékeseitől, hogy személyes megbeszélés keretében vegyük számba a megoldandó feladatokat és tegyék fel kérdéseiket.
Ezért furcsa lépésnek tartom,
hogy a nyilvánossághoz fordultak;
ráadásul dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy a létesítmény sorsával, valamint az egyesület finanszírozásával kapcsolatos megkeresések kétoldalúak voltak, vagyis nem csak a város akarta, kezdeményezte. Egyébként folyamatban van a sportlétesítményeink tehermentesítése, ez a
GYISM-pályázatok miatt is elengedhetetlen. Az önkormányzat
sportingatlan-fejlesztéseket tervez. Ennek kapcsán a SZVSE-stadionnal kapcsolatban is felmerültek lehetőségek, de komoly tárgyalásokra még nem került sor,
csupán beszélgettünk ezekről. Az
ötleteket ezt követően kellett volna tartalommal megtölteni.
IMRE PÉTER

•
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Menetel
a Szedeák
KOSARLABDA
A Szedeák él. A Szedeák dolgozik. Reménykedik. A férfi kosárlabdacsapat - fiatalokkal jelenleg veretlen az NB II-ben.
Szépen csendben. így dolgozik a
Szedeák NB Il-es férfi kosárlabdacsapata. Szegeden egy lelkes
csapat életben tartotta a férfi vonalon is a sportágat. Vezsenyi
Zoltán vezetőedző irányításával
eddig remekelnek a tinik. A Tisza-parti gárda eddig veretlen,
pedig főként ifjúsági játékosok
alkotják a keretet. A felnőttek
között ügyeskednek a szegediek.
A trénerrel beszélgettünk a tervekről és az eddigi szereplésről.
- Miután véglegessé vált - kezdte a beszélgetést Vezsenyi Zoltán
-, hogy ebben az évben nem tudunk elindulni a NB I-ben, eldöntöttük, hogy az eddigi munkát
folytatjuk. Nem adjuk fel, újrakezdjük. Elindulunk az NB II-ben.
A minél jobb eredmény elérése érdekében augusztus végén kezdtük
el a felkészülést. A jövő építését a
tavalyi - szép sikereket elérő - junior csapattal kezdtük. A keretet
17 fiatal, tehetséges játékos alkotja. A legidősebb játékosunk 22
éves. Mint ismeretes, sajnos a tavalyi NB l-es keret szinte valamennyi tagja eligazolt. Csak a fiatalok - Magyar Gergely, Molnár
Miklós, Tigyi Árpád, Kováts Róbert
- maradtak Szegeden. Trényi Imre
visszatért Budapestről (MAFC),
Nagy Andrást Kecskemétről igazoltuk. A 208 cm-es KreiterÁdám
és a Vásárhelyre visszaigazolt
Haddad Samir kettős igazolással
játszik nálunk. Mi a célunk? Mindenképpen szeretnénk az NB II
rájátszásban szerepelni, a feljutó
helyen végezni. Eddig veretlenek
vagyunk. A fiatalság lendülete, az
akarás eddig átsegített a nehézségeken. Szerencsére a városi önkormányzat támogat bennünket,
amit ezúton is köszönünk. Az
utánpótlás-játékosok szülei közül
többen is segítenek bennünket,
nélkülük sem tudnánk létezni.
Lehet-e még Szegeden NB l-es férfi kosárlabda? Mi mindent megteszünk azért, hogy újabb tehetségeket neveljünk.
S.R.

Buzánszky Jenőék korában mégfutballnagyhatalomnak

Nyílt meghívásos ifjúsági és junior kick-box-versenyt rendeztek
Szegeden, az Etelka sori munkacsarnokban. A Bécsi Kávéház-kupa elnevezésű viadalon
full- és light-contact, valamint
low-kick
szabályrendszerben
küzdöttek a fiatalok. Az esemény azért volt rendkívül fontos, mert ugyan a WAKO-világbajnokságon, Párizsban kiválóan
szerepeltek a magyarok, köztük a
szegediek, de a közvetlen utánpótlás kérdése nyitott volt, a rivális országok pedig rettenetesen
fejlődtek. A szervezők - a névadó
mellett a városi sportigazgatóság, a megyei harcművészeti szövetség, valamint a Combat D SC
- három szőnyegen és egy ringben bonyolították le a viadalt. A

Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a 48. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása
után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
szelvény nem volt, míg 12-est 7
darabot találtak, nyereményük

MEGYEI EREDMÉNYEK
A Szilánk Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság
eredményei, férfiak:
Domaszék-Makó KCII. 38-26,
Szepi DSE-Röszke 29-29, Makó
KC Il.-Szepi DSE 17-33,
Röszke-Marostői SE 28-28,
Domaszék-Algyő KE Mol
34-23; az állás: 1. Domaszék 14,
2. Röszke 10 (290-279), 3.
Marostői SE 10 (262-258), 4.
Makó KC II. 8, 5. Szepi DSE 7, 6.
Algyő KE Mol 5, 7. HKE 0. Nők:
Deszk-Mindszent 29-16,
Mindszent-HKE 20-30, Algyő
KE ifi-Deszk 15-29; az állás: 1.
HKE 14, 2. KSZSE ifi 9
(141-113), 3. Deszk9
(174-147), 4. Algyő KE ifi 2, 5.
Mindszent 0 ponttal.

Ötven évvel ezelőtt a magyar
labdarúgó-válogatott 6:3-ra legyőzte Londonban az angol
nemzeti tizenegyet. A világraszóló siker félévszázados jubileumára emlékezve december
7-én az újszegedi sportcsarnokban kispályás labdarúgótornát
rendez a városi önkormányzat.
Az eseményt a legendás Aranycsapat jobbhátvédje, Buzánszky
Jenő is megtiszteli jelenlétével.
- Annak idején egyértelmű volt,
hogy önből nem kosárlabdázó
vagy mondjuk, úszó, hanem
labdarúgó lesz t
- Az nem is volt kérdéses - válaszolta a 78 esztendős Buzánszky fenő bácsi. - Dombóváron születtem, akárcsak a többi
településen, nálunk is a foci került a legkevesebb pénzbe. Dorkója minden gyereknek volt, labda is akadt, a grundról nem is beszélve. És akkor még nem beszéltem a futball mérhetetlen szeretetéről.
- Úgy tfdom,
pályafutását
csatárként kezdte. Hogy lett önből m< gis jobbhátvéd?
- Dombóvárról 1947-ben kerültem Dorogra. Olyan híres
edzők keze alatt dolgozhattam,
mint Kalmár Jenő vagy Sós
Károly. Mégis a legnagyobb hálával Szabó Péternek tartozom,
aki 1949-ben - miután kiöregedtek a csapatban a hátvédek
- elölről hátravezényelt. Eleinte kicsit mérgelődtem, hiszen
elég sok gólt szereztem támadóként, de aztán gyorsan megkedveltem az új szerepkörömet. Főleg úgy, hogy néhány
hónap elteltével a válogatottba
is meghívtak.
- Mikor mutatkozott be a legjobbak között 1
- Annak a gárdának voltam
először tagja, amely 1950. november 12-én Szófiában 1:1 -et
ért el Bulgária ellen. Nagy dolognak számított ám, ugyanis egyedüli vidékiként sikerült beverekednem magam Sebes Gusztáv
Aranycsapatába.

hazai sportolók három klubból, a
Combatból, a Tigersből és a
Ju-Jitsuból érkeztek, és hat
arany-, hét ezüst- és három
bronzéremmel zártak.
A szegediek eredményei, ifjúságiak, light-contact, fiúk, 59 kg:
2. Gémes Máté (Combat); lányok, 60 kg: 1. Busa Gabriella
(Tigers), 2. Csonka Anett (Ju-Jitsu). Light-contact, 55 kg: 2. Krekuska Mihály (Tigers), 3. Dudás
Gergő (Combat). Full-contact,
57 kg: 1. Makra Balázs (Combat), 3. Krekuska Mihály (Tigers).
Juniorok, low kick, 71 kg: 1.
Szitkai Attila (Tigers), 2. Mocsai
Balázs (Ju-Jitsu). 75 kg: 2. Bíró
Zsolt (Tigers). Light-contact, 74
kg: 3. Mocsai Balázs (Ju-Jitsu).
84 kg: 1. Baráth Attila, 2. Fodor
Csaba (mindkettő Combat).
Full-contact, 81 kg: 1. Tanács Péter (Combat). 85 kg: 1. Dobó Gábor (Combat), 2. Bonda Krisztián
(Ju-Jitsu).

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

REFLEKTOR

LABDARÚGÁS

Hat szegedi arany
MUNKATÁRSUNKTÓL

számítottunk

A legendákat nem felejtik

A Bécsi Kávéház-kupáért küzdöttek

KICK-BOX
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egyenként 463 ezer 224 forint. A
11 találatos szelvények (65 darab) 49 ezer 886, a 10 találatosok
(866 darab) pedig 6 ezer 241 forintot érnek.
A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt, míg a 4-esekre
(23 darab) egyenként 2 ezer 942
forintot fizetnek.

Buzánszky Jenő bá^si nem először látogat Szegedre.
- Nem lehetett könnyű a beilleszkedés Puskásék közé.
- Erre csak azt tudom mondani, a jó játékost a világon mindenütt azonnal befogadják. Nyilván alkalmazkodnom kellett a
régiekhez, a fővárosiakhoz, de
hát ezt természetesnek tekintettem. Pontosan kellett passzolni,
gyorsnak lenni, nálam pedig
ezek az adottságok szerencsére
megvoltak. A gárdában azon túl,
hogy egyedül én rúgtam a labdát
vidéki klubban, abban is különböztem a többiektől, hogy tőlük
eltérően én civil voltam. Egyszerűen nem engedhettem meg azt
a luxust, hogy rosszul futballozzak. Arra kimondottan büszke
vagyok, hogy a 49 szereplésem
alatt mindössze háromszor szenvedett vereséget a válogatott, na
meg arra is, hogy egyszer sem
cserélt le a kapitány.
- Az Aranycsapat
számos
nagy sikert ért el. Nyert olimpiai bajnokságot (1952), harminc év után Rómában legyőzte
Olaszországot 3:0-ra (1953),
ezüstérmet
szerzett
világbajnokságon (1954). Mégis, leginkább az emberek
emlékezetébe
a londoni diadal raktározódott

Fotó: Miskolczi Róbert

el: 1953. november 25-én 6:3-ra
elpáholták a futball őshazájának számító Angliát. Hogyan
emlékszik vissza a találkozóra ?
- A világsajtó már nagyon várta
a mérkőzést, hiszen a világ három legjobb együtteséből - a két
csapat mellett Brazíliát sorolták
még ide - kettő találkozott. A házigazdák odáig mentek, hogy
egyenesen az évszázad mérkőzésének harangozták be az összecsapást. Mi voltunk az első válogatott, amely a csatornán túli Európából érkezve otthonában fektette két vállra az angolokat. A
meccset követően már nem volt
olyan ember a világban, aki ne
sportnagyhatalomként említette
volna a picinyke Magyarországot.
- A káprázatos meccs óta eltelt ötven esztendő, de még
mindig határtalan szeretet veszi körül a londoni hősöket. Ezt
ön is tapasztalja ?
- Nemcsak idehaza, hanem
bárhol a világban. Az utóbbi öt
esztendőben hatszor jártam az
Egyesült Államokban. Nem volt
rá példa, hogy ne kérdeztek volna
a 6:3-ről. Az egyik ilyen látogatáskor a New York-i repülőtér 43
éves vámosa hibátlanul felsorol-

ta a Wembleyben pályára lépő tizenegyünket. Pedig ő akkor még
nem is élt... A 50 éves jubileumi
ünnepségsorozatra érkeztek küldöttek Londonból és több amerikai városból is. Nem felejtettek
el bennünket. Büszkeséggel tölt
el, hogy csapattársaimmal örömet, boldogságot tudtunk szerezni az értünk szorítóknak, a
magyaroknak. A 20. században
rengeteg keserűség érte az országot, egyedül a sport - köztük a
labdarúgás - az egyetlen, amely
sikeres volt.
- Az önök legendás gárdája
sajnos már csak
történelem.
Akkor a világ legjobb válogatottjaként tartották számon az
Aranycsapatot, most elintéznek
bennünket egy kézlegyintéssel.
Nem fáj a szíve, hogy ide jutott
az ország labdarúgása 1
- Most mit mondjak erre?... A
sors megadta nekem, hogy ott lehettem az évszázad legjobb és a
legrosszabb mérkőzésén is. Vidéki falumeccsen van annyi néző,
mint volt a magyar-észten. Ha
majd a fejekben és a szívekben
rendet tesznek, akkor talán ismét lesz magyar labdarúgás.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Szabics a 25. legjobb góllövő
BUDAPEST (MTI)

A szegedi születésű Szabics Imre
a 25. helyen áll a világ legjobb
góllövői között ebben az évben.
A labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó (IFFHS)

szervezet rangüstáját továbbra is
az Arsenalban futballozó francia
Thierry Henry vezeti 15(11 a válogatottban, 4 a nemzetközi kupameccsen) találattal.
A rangsorban a válogatottban és a nemzetközi kupamér-

kőzéseken elért találatokat veszik figyelembe. Ezek alapján a
VfB Stuttgart magyar csatára
összesen nyolcszor volt eredményes (hatszor a nemzeti tizenegyben, kétszer a Bajnokok
Ligájában).

Listavezetők fekete napja
LABDARÚGÓ MEGYEI III 0.
A megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában mindkét korábbi éllovas
vereséget szenvedett. Ez az
Opusztaszernek nem került téli
elsőségébe, de a Szentesi Kinizsi átadta helyét a H. Astrának.
Eredmények, A csoport: Röszke
Il.-Opusztaszer 2-1, gólszerzők:
Bellér, Hódi T., ill. Godó. Sándorfalva Il.-Csengele 2-6, g.: Bitó,
Táborosi A., ill. Juhos, Wenner
(2-2),
Haraszti,
Várszegi.
IKV-Alsóváros-Ruzsa 5-0, g.:
Makra (2), Tóth G., Takács P.,
Ludányi. Mikroton-Baktó-Baks
2-0, g.: Magda, Vass. Zsombó-Pusztamérges 3-1, g.: Zetkó,
Molnár, Zsigmond, ill. Temesvári. Forráskút-Balástya II. 1-2, g.:
Harmath, ill. Vámos, Révész.
Károlyi DSE-Pázsit SE l - l , g.:
Szabó T., ill. 'SzSkóI.' ÖttŐ-í
mös-Zákányszék 1-6; g.: Berta,:

ill. Farkas Cs., Kószó I., Börcsök
(2-2).
A BA1N0KSAG ALLASA
1. Opusztaszer
14 11
2. Sándorfalva II.
15 11
3. Balástya II.
15 10
4. Károlyi DSE
15 9
5. IKV-Alsóváros
15 9
6. Csengele
14 9
7. Röszke II.
15 9
8. Pázsit SE
15 7
9. Pusztamérges
15 6
10. Forráskút
14 3
11. Zsombó
14 5
12. Rúzsa
15 4
13. Zákányszék
15 3
14 Ottomös
15 2
15. Mikroton-Baktó
15 1
16. Baks
15 0

1 2 5 9 - 15 34
1 3 4 4 - 23 34
3 2 4 3 - 18 33
5 1 3 1 - 9 32
4 2 4 2 - 20 31
2 3 5 1 - 24 29
2 4 3 6 - 18 29
3 5 2 6 - 26 24
2 7 3 2 - 36 20
6 5 2 2 - 22 15
0 9 3 1 - 36 15
3 8 34 - 42 15
2 10 2 9 - 50 11
1 12 2 4 - 53 7
3 1113-40 6
0 15 1 6 - 1 0 1 0

B c s o p o r t : Szentesi Kinizsi-Mártély 1-2, g.: Hidas, ill.
Barna, Szabó A. Ambrózfalva-Eperjes 4-1, g.: Pászti (2), Bóna, Molnár A., ill. Tóth A. Székkutas-Kübekháza 1-0, g.: Fodor.
Szőreg II.-Földeák 5-2, g.: Csigér, Bosnyák (2-2), Lakatos, ill.
Szabó'Z., Molnár Zs., kiállítva:
Horváth 4. (Földeák). H. Ast-

ra-Tápé II. 3-2, g.: Kovács V. (2),
Nagy Sz., ill. Palotás, Tiszavölgyi. Algyő Il.-Pitvaros 1-3, g.:
Dobos, ill. Cseh, Szántó, Trippe.
Nagymágocs-Maroslele 8-0, g.:
Tóth I., Sándor Z. (2-2), Sándor
L. Makövics N., Makovics I.,
Györgyi, kiállítva: Nagy S. (Maroslele).
A BAJNOKSÁG ALLASA
1. H. Astra
1510
2. Szentesi Kinizsi
15 9
3. Derekegyház
15 9
4. Nagymágocs
15 6
5. Mártély
15 7
6. Tápé II.
15 8
7. Kübekháza
15 7
8. Algyő II.
14 7
9. Pitvaros
15 6
10. Székkutas
15 6
11. Ferencszállás
14 6
12. Főideák
15 6
13. Szőreg 11.
15 4
15. Ambrózfalva
15 4
14. Eperjes
14 3
16. Maroslele*
15 0

3 2
4 2
3 2
8 1
4 4
1 6
3 5
2 5
3 6
1 8
1 7
0 9
5 6
0 11
2 9
015

4241483319253130312026302230218-

1133
12 31
17 30
19 26
12 25
29 25
22 24
14 23
38 21
2619
3319
38 18
27 17
45 12
34 11
80 0

A Maroslelétől három pont levonva.
BOKOR BÉLA

KARÁCSONYI-KUPA
Az UHL Sport szervezésében
Karácsonyi-kupa néven
teremlabdarúgó-torna lesz
december 19. és 21. között
Szegeden az SZTE Topolya sori
csarnokában. Jelentkezni az
UHL sportboltban lehet,
Badényi Jánosnál, valamint a
06-62/317-966-os és a
06-30/410-9099-es
telefonszámokon.
BIRKÓZÓTOBORZÓ
A Szegedi VSE
birkózószakosztálya felvételt
hirdet a sportág iránt érdeklődő
6-12 éves fiúk és lányok részére.
A gyerekeket Benkő Gyula
mesteredző várja kedden,
csütörtökön és pénteken
16.30-tól 18 óráig a Szegedi VSE
Kossuth Lajos sgt. 74/C alatti
sportcsarnokában.
KSZSE-SIKEREK
Megkezdődött az lány
kézilabdások országos
gyermekbajnoksága, s az első
fordulóban a KSZSE Szeged
három győzelmet aratott.
Eredmények: KSZSE-Kistelek
19-12 (10-5),-Gyula 16-3
(9-3), -Gádoros 24-14 (14-6). A
szegediek gólszerzői: Szögi 22,
Palágyi 11, Molnár 9,
Grandjean, Arany, Homoki 4-4,
Dávid, Deák 2-2, Incze.
OSB (országos serdülő
bajnokság) -mérkőzéseken:
Türkévé VSE-KSZSE 11-22
(5-9), KSZSE: Varga - Romfa 3,
Bódi 1, Mészáros 1, Pásztor 2,
Szilágyi 2, Szögi 5. Csere: Dávid
(kapus), Farkas 2, Tátrai, Nagy,
Gémes 5, Grandjean 1.
KSZSE-Mezőtúr VSI 24-17
(12-12), KSZSE: Varga-Romfa
4, Bódi, Mészáros 2, Horváth 6,
Pásztor, Szilágyi 2. Csere:
Kamuti (kapus), Szögi 5, Tátrai,
Farkas 1, Gémes 4, Nagy. Edző:
Grandjean Gábor.
FREEZE-AIR TEREMFOCI
Szerdán rajtol a Freeze-Air
kispályás
teremlabdarúgó-bajnokság.
Az alapszakasz programja (a
meccseket a szegedi lila iskolában
játsszák), december 3., 20 óra:
Kiss-Team-Twistcr, 20.45:
Szürkebarátok-Freeze-Air, 21.30:
Tápé II-Nemes FC, 22.15:
Napos-Agro-Sportszelet;
december 10., 20:
Kiss-Team-Freeze-Air, 20.45:
Twister-Szürkebarátok, 21.30:
Tápé II .-Sportszelet, 22.15:
Nemes FC-Napos-Agro,december 17., 20:
Kiss-Team-Szürkebarátok, 20.45:
Twister-Freeze-Air, 21.30:
Sportszelet-Nemes FC, 22.15:
Tápé II.-Napos-Agro; január 7,
20: Kiss-Team-Napos-Agro,
20.45: Szürkebarátok-Tápé II.,
21.30: Twister-Sportszeiet, 22.15:
Freeze-Air-Nemes FC; január 14.,
20: Kiss-Team-Tápé II., 20.45:
Szürkebarátok-Napos-Agro,
21.30: Sportszelet-Freeze-Air,
22.15: Twister-Nemes FC; január
21., 20: Kiss-Tfeam-Nemes FC,
20.45: Szürkebarátok-Sportszelet,
21.30: Napos-Agro-Freeze-Air,
22.15: Tápé II.-Twister; január
28., 20: Kiss-Team-Sportszelet,
20.45: Szürkebarátok-Nemes FC,
21.30: Freeze-Air-Tápé II., 22.15:
Twister-Napos-Agro.
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nó léptek, narancsszürkén világít a tér, még távolabb zsongás, ébred a város, korán kelő, földszínű
feketerigó veszekszik valamily láthatatlan riválissal, nem csoda, hogy ingerült, nem tud aludni az
állandó fényben, Id. manhattani agresszív verebek. - Magához tér hirtelen Thakács,
igyekezzünk, idő van, megy kijjebb és egyre kijjebb a belvárosból, körúthoz ér, már megy, megy a gyér forgalom, Th. áll a zebra előtt, jönnek-mennek
át az
úttesten az emberek, Thakács csak áll, várakozik,
aztán eszmél: sárgán pislognak még a közlekedési lámpák, korán van még, mehet, ahogy jónak
látja. A pályaudvarhoz ér, a busz már benn - narancsszínűek itt is a fények, füstkék levegő, gázolajszag, kattogó-száraz
motorhangok,
a busz
már benn, az utasok már fölfelé, mind közelebb
sodródik az ajtóhoz Thakács, kissé arrébb vakfehéren világító reklámfelületek: felületek csupán,
reklámozandó információ ill. ábra nélkül, ennek
a közönségnek még eladni sem akar senki, semmit. - Halad, halad a busz, bóbiskol
Thakács,
egy-egy hirtelen fékezésnél konzekvensen
elharapja a nyelvét, kinn jár már a határban a busz, a
városon túl, nem és nem világosodik, néha-néha
megáll egy-egy láthatatlan megállóban, a két város közt, emberek szállnak föl a semmiből, pedig
vannak épületek erre, el-elszórva,
tanyaközpont,
ámde sehol pislákoló fény, nem verte föl párját,
akinek el kellett jönnie hazulról, indulva munkába, aludjék, aludjék. Bekanyarodik a busz a másik városba, sötétkék már az ég, még narancssárgák a fények, a park fekete fáin sokezernyi ezer
varjú, ülnek és röpülnek, távoli a pálmafás tér,
csak sziget a végtelen kontinentahtásban,
fordított tenger, amit jár Thakács.

Vásárlási adok-kapok l&fKEK
Akciófilmbe illő lett egy vásárlási
akció zajlott le Floridában: a vevők egy DVD-lejátszóért indított
mohó rohamukban véletlenül
eszméletlenre tapostak egy hölgyet.
Amikor az áruház szirénája
reggel hatkor elbődült, jelezve,
hogy az adott pillanattól érvényes a hálaadásnap utáni leértékelés, a 41 éves Patrícia VanLester állt balszerencséjére a legközelebb egy 29 dollárra - 6600 forintra - leárazott DVD-lejátszóhoz. Azonnal megrohanták - a
készüléket - , ám vele együtt őt is
a szerzési láztól túlhevült vevők,

és akaratlanul ugyan, de szinte
szabályosan leütötték tülekedésükben, majd pedig néhányan szintén akaratlanul - meg is taposták. Az eszméletlen asszonyt
a mentők egy DVD-lejátszóról
emelték le, illetve fel, és kórházba vitték. Utólag nem emlékezett semmire. Szerencsére nincsenek komolyabb sérülései, de a
teste alapszíne
átemenetileg
kék-zöld-fekete-barna lett, az elszenvedett rengeteg zúzódástól.
Az áruház érdeklődött a kórháznál a hölgy állapota felől, és vigasztalásul felajánlotta, hogy félretesz neki egy DVD-lejátszót.
Kérdéses persze, hogy a hölgy be
mer-e érte menni.

Enyhe idö

BERLIN (MTI/REUTER)

FARKAS CSABA

ORANGE CITY (MTI/AP)

KEDD, 2003. DECEMBER 2.

Ugyvédbaj

Fordított tenger
Tél ¿leje, sötét hajnal, Thakács megáll a narancssárga fényben világító, képeslapra kívánkozó, legyezőpálmás téren, ahol már napok óta ott a feldíszített, sokméteres ezüstfenyő. Egészen valószerűtlen a látvány. Pálmák és fenyő... Karácsonyi
készülődés - üzembe helyezésre kész már a kirakodóvásár egyen-pavilonsora -, és, dézsákban,
igaz, de mégiscsak pálmák.
Meghatározhatatlan
szabadságérzés fogja el Thakácsot, mintha délnémet kisvárosban járna, ahol a muskátli
mellett
szintén ott a pálma a változékony,
térképfelhás,
ki-kivillanó napfényes, máris
komor-elszürkülő
ég alatt, vagy az esőáztatta Dél-Angliában illetve
a Balti-tenger dán szigetein, ahol százéves fügefák
is lelhetők, körülbelül akkorák, mint pár száz kilométerrel lejjebb, Hydrán, szemben a görög tengerészeti akadémia épületével, a kék-fehér tájban. Fénylik a bőrszerú levél az esőtől, tükröződik benne az emberarc, gőzöl a lehelet a párás-ködös tájban, mesterséges tavakban nevelik a pisztrángot, s ezért néha kissé iszapízű; a nyílt tengeren balászhajó hánykolódik Skagerrak és Kattegat között, és mikor a csörlők felhúzzák a hálót, a
sok mázsa tőkehal mellett valami más is fényhk a
háló aljában: csodálkozó-ijedt selló, fején tengeri
csillaghói, liliomból koszorú; egyollójú homár másik ollóját vitézi csatában veszthette el, szentségeinek a halászok, végre homár, s az is félkarú
óriás
eltévedett levesteknős, hátára fordítják a
hánykolódó, süllyedő-emelkedő fedélzeten, uszonyával úgy csapja pofán a kapitányt, hogy kiesik a
pipa a szájából; féltéglányi borostyán, benne pollen, évmilliókkal ezelóttről, levegőtől jól elzártan,
ez nem okoz allergiát, tuti. - Áll, áll Thakács a tél
eleji hajnalban, ember sehol, csak távoli, koppa-

IRDETÉS»

Pillanatok alatt védőből elítéltté
„fokoztak" le egy ügyvédet egy
bírósági tárgyaláson Berlinben. A
bírónak már a tárgyalás előtt szemet szúrt, hogy a védőügyvéd beadványán nincs feltüntetve irodájának címe. Rögvest utána nézetett a hiánynak, és kiderült,
hogy az ügyvédet körözik, mert
nem fizetett meg 750 eurónyi
(200 ezer forintnyi), adócsalás
miatt kirótt bírságot. Az hiába
hajtogatta, hogy úgy emlékszik,
már megfizette. Mivel bizonyítani nem tudta, a bíró azonnal 15
nap börtönre ítélte.

A NAP VICCE
A polgármester találkozik rég
n e m látott barátjával, s megkérdezi:
- Te, Feri, miért nem segítesz a
többieknek? Gyere ki velem a
gátra, hamarosan elönt bennünket a Tisza!
- Drága barátom, kedves polgármester úr! Áruld el nekem,
hogy ez közügy vagy magánügy?
- Közügy ez, bizony!
- Na látod, ettől vagyok én öt
évre eltiltva!

A prémium:
spagetti

Többnyire felhős, párás, helyenként tartósan ködös időben tesz részünk. Napsütésre
leginkább a térség nyugati részén számíthatunk. Kora délután 6,9 tok várható.
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SZEMTANÚT KERESNEK
Baleset szemtanúit keresi a Szegedi Rendőrkapitányság. 2003.
október 31-én délután fél hat körül egy ismeretlen nő kerékpározott a Makkosházi körúton az
Ortutay utca felől a Gáz utcába a
kerékpárúton. A biciklis a zebra
után elütött egy szegedi nőt. A
kerékpáros az asszonyt hazakísérte, majd eltűnt. A gyalogos a
baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Aki látta a
balesetet, valamint az a fiatal orvos házaspár, aki a helyszínen segített a hölgynek, jelentkezzen a
Szegcdi Rendőrkapitányságon a
109-es irodában, vagy telefonon
a 62/562-400-as szám 12-75-ös
vagy 11-14-es mellékén, illetve a
107-es segélyhívón.
KICSERÉLTE A FÉNYKÉPET
Saját fényképét ragasztotta be
más útlevelébe egy szerb-montenegrói férfi. Ruházatát átvizsgálva, a határőrök megtalálták eredeti útlevelét. Visszairányították
és eljárást indítottak ellene.
KÖRÖZTE A BÍRÓSÁG
A tompái határátkelőn keresztül
akarta elhagyni Magyarországot
egy körözött férfi, akit az egri bíróság keresett, mivel nem jelent
meg a tárgyaláson, a lakcímét pedig nem ismerték. Előállították.

Egy szicíliai kisváros polgármestere különleges prémiumot ajánlott fel az olasz labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Palermo
együttesének:
amennyiben a csapat feljut az első osztályba, a Serie A-ba, néhány játékos két tonna spagettit
kap ajándékba. A finom fizetség
a házi gólkirályt, illetve az élvonalba jutást eldöntő találat szerzőjét illetné. A Palermo legutóbb
1972-ben szerepelt a legmagasabb osztályban, jelenleg a másodosztály, a Serie B tabelláján a
második, tehát feljutó helyen áll
a csapat.

ISTEN ÉLTESSE!
MELINDA, VIVIEN
Melinda eredete és jelentése bizonytalan. Katona József nevezte
el így más irodalmi művek nyomán Bánk bán tragikus sorsú feleségét. Vivien a Viviána angol
változata, jelentése: élő, eleven.
A Bibiána egy további alakváltozat. Legismertebb viselője Vivien
Leigh angol színésznő, aki számos
Shakespeare-drámában
nyújtott kiemelkedő alakítást
férje, Larence Olivier mellett, így
a Macbethben, a III. Richárdban.
Világsikert aratott az Elfújta a
szél című amerikai film Scarlett
O'Harájaként. Egyéb névnap:
Aranka, Aura, Aurélia, Bibiána,
Dénes, Gyenes, Szifviánusz, Viviána, Zoárd.
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További kilátások
Az első napokbanfolytatódika borongós, párás, helyenként tartósan ködös idö. Péntektől megélénkül, majd többfelé megerősödik az északnyugati szét, melynek hatására a hétvégére kitisztul az idő,felszakadozia felhőzet, és kisüt a nap.
Szerda

Csütörtök
m^gamf

Max.-r
Mln:3
Párás

Max :7°

Max: 7°

Max:?

Ködös

felhős

Váftozó

PALERMO (MTI/APA/REUTER)

hírek

A.

Vízállás:
A Tisza Szegednél 130 cm (hőfoka 6,2 C°), Csongrádnál -19 cm,
Mindszentnél 63 cm. A Maros Makónál -56 cm.
A Nap kel: 7.12, nyugszik: 15.54, Hold kel: 13.28, nyugszik: 1.06.

Szagos nyerőszelvény
CHICAGO (MTI/AP)
Sokan szidták minapi sztrájkjuk
miatt Chicagóban a szemeteseket, két lottózó viszont örökre áldani fogja őket munkabeszüntetésükért, amelynek 10,5 millió
dollárt (bő 2 milliárd forintot)
köszönhetnek. A két lottónyertes egy testvérpár, fivér és nővér,
akik chicagói lakosok, ám Niles
városában vették a nyertes szelvényt, amelyet azután anélkül,
hogy a sorsolás eredményét ei-

B0MBAY, ÚJDELHI (MTI/AFP)
Indiában ez idő szerint kedvező a
csillagok állása az asztrológusok
szerint a házasulandók számára,
és ezzel - ezt már nem a csillagjósok mondják - az aranykereskedőknek is. Hivatalos adatok
szerint egyedül az ország fővárosában, Újdelhiben csak a múlt
héten 27 ezer pár esküdött örök
hűséget arany ékszerekkel felci-

J. W. Goethe magvas gondolata
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 34. számú soraiban Goethe egyik megállapítása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betű: M. 7.
Rosszkedvű, durcás. 11. Rendelkezés az örökségről. 13.
Pusztító hatású fegyver. 14. Fizikailag fejleszti. 15. Gátlástalanul ivott. 17. Divatjamúlt ülőalkalmatosság. 18. Madridi újság. 19. Sárgás árnyalat. 21. Elérhető helyen. 22. Szereplő a Vuk című mesében. 24. Deresedő. 26. Csak Berlinben. 27. Kergess! 28. Vág. 30. Két család ünnepsége. 32.
Mutatószó. 33. Lantán. 35. Rövid utóirat. 36. Ájultan esik
össze. 37. Mohamedán vezető. 40. Vers zenével. 41. Felmenő ági rokon. 42. Sárgarigók népies neve. 44. Helyhatározó. 45. Elenyésző mértékben.
FÜGGŐLEGES: 1. Amilyen létszámban. 2. Közép-európai
nyelven. 3. Nyakalja! 4. Baromfiudvar lakói. 5. Nátrium. 6.
A magyarok őshazájából való. 7. Rögvest. 8. Egyiptomi isten; ízisz férje. 9. Libatolvaj legényeiről híres község. 10.
Gyerekes huncutság. 12. Építőanyag. 16. aaaaa! 20. Félig
torz! 23. Papagáj. 25. Város Horvátországban. 27. Hajtja.
A NAPOS OLDALRÓL. Szombaton Szegeden, az újszegedi sport- 29. Igekötő. 31. Tekézlk. 32. Férfinév. 34. A megfejtés mácsarnokban rendezik a Miss Universe Hungary második elődön- sodik sora. Zárt betűk: N, 1.36. Pozitív elektród. 38. Eltérő.
tőjét. Gyurján Csilla a nagy érdeklődéssel várt szépségverseny 39. Ilonka röviden. 40. Dísze. 41. Kioltja az életét. 43. Nikegyik résztvevője. A tizenkilenc esztendős hölgy úgy érzi, jó esélye kel. 44. Rangjelző szóg^g O r s z á g g y ű l é s i K ö n ^ b z t á L
lehet a továbbjutásra.
Fotó: missuniversehungary HÉTFŐI rejtvényünk helyes nMgtotwa JtegS tytSJ t ö f t i d v U ' i s lehet, ha még pénzt sem fogad el tőlem.

lenórizték volna, kidobtak a szemétbe. Szerencséjükre anyjuknak a híradásokból feltűnt, hogy
a nyertes szelvényt Nilesban vásárolták. Még nagyobb szerencséjükre szemetük a 9 napos
sztrájk miatt még „megvolt" a
házuk előtt, így anya a lányával
izgatottan guberálhatott az igen
bűzös zacskókban. Megérte. Egyrészt előkerült a szelvény, másrészt valóban az volt a nyerő, s
bár a pénznek talán nincsen szaga, a lottószelvénynek volt.

comázva, aminek következtében
egekbe szökött az arany ára. A
házasodási dömping okozója a
Jupiter és a Vénusz. Az asztrológusok szerint ugyanis a két bolygó együttállása a múlt héten szokatlanul kedvező volt, ez az állás
csak 12 évenként csak egyszer
fordul elő. Ennek, és a számtalan
esküvőnek a hatására Újdelhiben és Bombayben egyaránt éves
rekordot döntött az arany ára.

Súlyos
tehervonat
HAMBURG, SALZGITTER (MTI/DPA)
Csekély kétnapos késedelem
után megérkezett célállomására,
Salzgitter városába Németország
legsúlyosabb tehervonata. A hatszáz méter hosszú szerelvény ötezer-négyszáz tonna vasércet
szállított a berakodóhefyről, a
hamburgi kikötőből a salzgítteri
acélművekbe. A német vasút
megszólaló szóvivője szerint a
tehervonat az előirányzott időpontban, pontosan este 23 óra
53 perckor indult és jó négy óra
alatt tette meg az összesen hatezer tonnás szerelvény a kétszáz
kilométeres utat. A rekordvonat
indulását a rakodás közben támadt, végül megoldott probléma
késleltette.

