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TÉMÁINKBÓL
FELJELENTI A BUMERÁNGOT
Emberi méltóságában
sértegették a szegedi kötődésű
Gregor Bernadettet a Sláger
rádió Bumeráng című
műsorában - véli a szegedi
Kugler István, aki az Országos
Rádió és Televízió Testület
panaszbizottságánál tesz
bejelentést, s ha lehet,
bírósághoz is fordul az ügyben.
4. oldal

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

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Az édesanya bíróság előtt is védené igazát

Nem engedi beoltani gyermekeit
Egészségügyi okokra hivatkozva
nem engedi beoltani négy kiskorú gyermekét egy Szentes mellett
élő család. Az ügyben az ÁNTSZ
feljelentést tett a rendőrkapitányságon, az édesanya pedig készen áll arra, hogy igazát a bíróságon is megvédje. A család volt
gyermekorvosa szerint a szülőnek nincs joga megtagadni gyermekeitől az egészséget.

BAKA-ÉLETMŰSOROZAT
Baka István teljes életművét
szeretné könyvsorozat
formájában megjelentetni a
Tiszatáj. Elsőként a költő
összegyűjtött verseit, köztük a
hagyatékából előkerült
költeményeket adták közre, s a
tervek szerint évente újabb kötet
kerülhet a könyvesboltok
polcaira.
7. oldal

A Szentes melletti tanyán élő
család szinte valamennyi tagja
bizonyos abban, hogy helyesen
döntöttek a szülők. A gyermekek volt háziorvosa, dr. Végh
Erika lapunknak elmondta: a
gyermekek születésük első napjaiban a kórházban megkapták
az életkorhoz kötött első kötelező védőoltást, azonban később a
további oltások a többszöri felszólítás ellenére is elmaradtak.
Az orvos álláspontja szerint a
gyermekbénulás, a tetanusz, a
torokgyík elleni oltások hiányában a gyerekek ki vannak téve a
veszélynek, egyes megbetegedések pedig halállal járhatnak. A
gyermekorvos emlékeztetett arra, hogy kormányrendelet írja
elő a gyermekek kötelező védőoltását.

BOMBERA KRISZTINA
ELLENTMONDÁSAI
Bombera Krisztina, a TV 2 Jó
estét, Magyarország című
műsorának vezetője zárkózott
embernek mondja magát, nem
szereti, ha magánéletéről,
születendő gyermekéről
faggatják, de elismeri, hogy a
lelke mélyén bohóc.
Bizalmasan

A gyermekek nagymamája lányának ad igazat.

Fotó: Tésik Attila

Ma mutatkozik be a megye
AJÁNDÉKBOLT
Szeged, Kígyó u. 1.
a trafikkal szemben

www.delmagyar.hu

Csongrád megye politikai, tudományos, gazdasági életének főszereplői ma Budapesten bemutatják a megyét a gazdasági diplomácia Magyarországra akkreditált képviselői előtt.
Az ITD Hungary szervezésében kereskedelmi attaséknak mutatják be ma délelőtt Budapesten
Csongrád megyét és hívják fel a befektetési lehetőségekre a figyelmet.
A mai nagyszabású rendezvényen Lednitzky Péternek, az ITD Hungary vezérigazgatójának megnyitóját követően köszöntőt mond Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke és Botka
László, Szeged polgármestere. Csongrád megye

gazdaságáról Szeri István, a Csongrád 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 (Mórahalom), Búzás Péter
(Makó) jelenlegi helyzetükről, fejlődési irányokról

Folytatás a 3. oldalon

írásbeli felvételi alapján rangsorolták a középiskolákat

Négyen kerültek be
az első százba

t a r t a n a k előadást, s b e m u t a t k o z i k a N a g y l a k i Ipari

Park is, Hájer Bélának köszönhetően.

A védekezés
Indulatokat kavaró iszapkotrás emlékére

A lebontott kerítések miatt nem jár kártérítés

Hamarosan városi pénzből újítják fel a szegedi árvízi emlékművet, s közadakozásból újra elkészülhet a Bertalan-obeliszk is.

Tiltakozik Lőrincz Imre, a baktói rokkantnyugdíjas, mert a kertje végében húzódó csatorna tisztítása miatt le kellett bontania a kerítést. A partra emelt iszapot szikkadás után szállítják el, de addig
elég csúnya látványt nyújt. Szomszédai több megértéssel fogadták a kényszerű helyzetet. (Részletek
az 5. oldalon.)

.

Fotó: Gyenes Kálmán

Lassan negyedszázada avatták
fel a szegedi Tisza-parton Segesdi
György szobrászművész alkotását, az árvízi emlékművet. Az azóta eltelt idő alatt az emlékmű
állapota jócskán leromlott, anyaga megkopott, s a közelmúltban
két, az újjáépítést segítő európai
nagyváros tiszteletére állított
oszlop is kidőlt.
Az emlékmű teljes rekonstrukcióját két önkormányzati képviselő indítványozta, a közgyűlés
pedig egyhangúlag szavazta meg
a felújítást. Az elképzelések szerint a nagy árvíz 125. évfordulójára elkészülhet a nagyjából 15
milliós beruházás.
Remény van arra is, hogy újra
megépül az 1976-ban elbontott
Bertalan-obeliszk. A húszmilliós
költséget azonban közadakozásból kellene előteremteni.
Bővebben a 7. oldalon

A Ságvári gimnázium vezeti a megyei listát.
A legfrissebb, írásbeli felvételi
dolgozatok 5 éves átlageredménye alapján elkészült középiskolai toplistán Csongrád megyéből
a szegedi Ságvári gimnázium áll
a legelőkelőbb helyen, a tizenhetediken, századik a vásárhelyi
Bethlen gimnázium.
Az ország középiskoláit és az ott
folyó munkát számtalan mutató
szerint próbálják rangsorolni. A
szakértők és iskolaigazgatók többségének azonban az a véleménye,
hogy ezek a statisztikai adatok,
táblázatok sokszor torz képet ad-

Fotó: Schmidt Andrea

nak az adott iskoláról. A sorrendet
alapvetően ugyanis nem az iskolában folyó munka határozza meg,
hanem az, hogy milyen a középiskolába jelentkező tanulók szociokulturális helyzete.
Abban azonban szinte mindenki egyetért, hogy ha már valamilyen statisztikai mutató alapján sorba kell állítani a középiskolákat, akkor a legobjektívebb
sorrend az egyetemi, főiskolai
írásbeli felvételi dolgozatok átlaga alapján állítható fel.
Folytatás az 5. oldalon
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A kormány elemzi a pénzpiaci mozgásokat és kiáll az erős forint mellett

••

Teljes a PM és a jegybank összhangja
A kormány, a Pénzügyin misztérium és a
jegybank között teljes az összhang abban, hogy a pénzpiaci mozgásokkal kapcsolatban mit kell és mit nem kell tenni
- közölte Gulyás Erika kormányszóvivő-helyettes, a kabinet szerdai ülését
követő sajtótájékoztatón Budapesten.
BUDAPEST(MTD

Beszámolt arról, hogy László Csaba pénzügyminiszter hazaérkezett az Egyesült Államokból, és folynak a pénzpiaci mozgásokkal kapcsolatos szakértői tárgyalások.
Gulyás Erika emlékeztetett Medgyessy
Péter keddi, Brüsszelben tett nyilatkozatára, amely szerint a forint ellen spekulációs támadások zajlottak az elmúlt napokban. „A kormánynak, a jegybanknak
és a Pénzügyminisztériumnak közös érde-

A NATO
Temes
megyében

ke, hogy a forint erős maradjon" - idézte a
kormányszóvivő-helyettes a miniszterelnök szavait.

Tájékoztatása szerint a hivatalhoz négy a romaügyi, a civil, az esélyegyenlőségi és
a funkcionális - igazgatóság tartozik
majd. Lévai Katalin közölte, hogy a hivaEsélyegyenlőségi hivatal
tal programjaira, szakmai feladatokra jöJövő év január 1 - jétől - a Miniszterelnö- vőre 11,8 milliárd forintot irányzott elő a
ki Hivatalból kiválva - önálló jogi sze- kormány.
mélyként, országos hatáskörű, önálló
költségvetéssel rendelkező szervként mű- Végrehajtási rendelet
ködik az Esélyegyenlőségi KormányhivaFelülvizsgálta a kormány a nyáron mótal - jelentette be Lévai Katalin esély- dosított kedvezménytörvény végrehajtási
egyenlőségi miniszter a szerdai kormány- rendeleteit - közölte a kormányszóviülést követő szóvivői tájékoztatón, Buda- vő-helyettes. Gulyás Erika szavai szerint
pesten. „Az Esélyegyenlőségi Kormányhi- ez azt jelenti, hogy a kedvezményben révatal, amely eddig is nagyon intenzív szesülők körét ki kell terjeszteni azon
programalkotást végzett, ezután egy egy- nem magyar nemzetiségű személyekre is,
séges hivatalként ugyanazokat a feladato- akik magyar nyelven, vagy a magyar kulkat látja el a kormány irányítása (...) és az túra tárgykörében oktatnak, illetve folyesélyegyenlőségi miniszter felügyelete tatnak tanulmányokat. „A szakkönyvváalatt" - mondta a tárca nélküli miniszter. sárlási hozzájárulásként az igénylők sze-

mélyenként 14 ezer forintért vásárolhatnak Magyarországon szakkönyveket" mondta.

Intézményi gázárkompenzáció
A kormány elfogadott rendelete szerint
az október 15-i földgázáremelés közintézményi ellentételezésére rendelkezésre álló
összeg felosztásának alapja az első félévi
gázfogyasztás - mondta Gulyás Erika a
kabinet ülését követően. Az országgyűlés
november 17-i döntése értelmében 3,4
milliárd forint használható fel az állami,
az önkormányzati és az egyházi intézmények, valamint az alapítványok támogatására. Az önkormányzatok 2,5 milliárd forintot kapnak, a központi költségvetési
szervek 708 millió, az egyházi intézmények 117 millió, az alapítványok pedig
66,5 millió forintot.

A zárka játszó szoba Az országgyűlés tízperces ülést tartott
Tíz percig sem tartott az országgyűlés szerdai plenáris ülése. Az ülésnap reggel nyolc órakor kezdődött és három részletes vita gyors lezárását követően, tíz perc után véget ért.

NATO-támaszpontok létesülnek és néhány ezer amerikai
katona állomásozik a jövő évtől
Románia területen - értesült az
Evcnimentul Zilci című lap.

BUDAPEST (MTI)
BUKAREST (MTI)

A jövő héten tárgyalnak Bukarestben amerikai védelmi és külügyi tisztségviselők. Jövőre több
ezer amerikai katonát állomásoztatnak Romániában, és több
amerikai és NATO-támaszpontot alakítanak ki a lap szerint.
Ezek egyfajta hármas védelmi
rendszert alkotnak majd, amelynek lesz egy állandó, mobil magja, egy félig állandó szárnya, és
egy olyan része, amelyet válsághelyzetekben mozgósítanak. A
védelmi államtitkár, George Maior elmondta: a hamarosan NATO-taggá váló hét ország közül
Romániának elsőrendű katonai-stratégiai szerepe van. Az atlanti szövetség használatába kerül majd a dobrudzsai Mihail Kogalniceanu légibázis, a Konstanca melletti Tbpraisar, a Temes
megyei, Temesvár melletti Temcsgyarmat (Giarmata), a bukaresti Otopeni katonai repülőtér
és a Kolozsvár melletti Aranyosgyéres (Campia Hírzii).

Az ülésteremben az elnöklő
Wekler Ferencen kívül a két jegyző, továbbá Csillag István gazdasági miniszter, Hankó Faragó
Miklós igazságügyi államtitkár,
valamint Pál Béla, a gazdasági
minisztérium turizmusért felelős államtitkára volt jelen. A napirend utáni felszólalás szintén
elmaradt, miután az előadó, Balogh József (Fidesz) nem volt az
ülésteremben.
Szili Katalin, a parlament elnö-

Széles elemző munka

sít emberséges elhelyezést.

MTI Telefotó: Újvári Sándor

Molnár Csaba arab kapcsolatai
BUDAPEST (MTI)

A rendőrség kiáll Molnár Csaba
rendőr alezredes, a Szervezett
Bűnözés
Elleni
Igazgatóság
(SZBEI) pénzmosás elleni osztály vezetője mellett. „A magyar
rendőrség teljes vezetése, amíg
meg nem győződik arról, hogy

Molnár úrnak bármiféle érintettsége lenne, teljes vállszélességgel
kiáll mellette" - hangsúlyozta
Bolcsik Zoltán dandártábornok,
a SZBEI igazgatója annak kapcsán, hogy a K and H ügyben
nyomozó rendórről a Magyar
Nemzet azt írta: „az elfogadhatónál és a normálisnál sokkal mé-

lyebb kapcsolatot" tart arab
pénzváltókkal. Kiemelte: a Nemzetbiztonsági Hivatal jelentése
nem tényeket és megdönthetetlen bizonyítékokat, hanem adatokat tartalmaz Molnár Csabával összefüggésben, ezért a vizsgálatban nem mint gyanúsított
szerepel.

Egyetértés van abban, hogy a
négy parlamenti pártnak szándékában áll a kettős állampolgárság érdekében egy minél szélesebb körű elemző munka
megkezdése - nyilatkozta Dávid
Ibolya, az általa kezdeményezett megbeszélés után szerdán
újságíróknak.
BUDAPEST (MTI)

A Magyar Demokrata Fórum elnöke elmondta, hogy a parlamenti pártok képviselői egyetértettek azzal az állásfoglalással,
amelyet a köztársasági elnök
megfogalmazott a kettős állampolgárásg kapcsán.
Mádl Ferenc állásfoglalása szerint „A jog szempontjából (...)
nem kizárt az állampolgárság ké-

Felvételen rögzítette a gyilkosságot és az emberevést a számítógépes szakember

A rotenburgi kannibál vallomása
A rotenburgi kannibál perének
első napján bevallotta, amit eddig sem titkolt: feldarabolt és
megevett egy berlini mérnököt.
KASSEL (MTI)

Armin Meiwes a bíróság előtt.

ke délutáni sajtótájékoztatóján
azt mondta: a házvezetés nem
mulasztott, a levezető elnök a
házszabálynak megfelelően vezette az ülést, amely azért volt
ilyen rövid, mert a képviselők távolmaradtak. A parlamenti pártok frakciói nevében nyilatkozó
politikusok eltérően ítélik meg a
rövid ülésnapot. A Fidesz szomorúnak és a házvezetés hibájának
tartja a történteket. Felelőtlenül,
átgondolatlanul és kapkodva tervezi az országgyűlés üléseit a
házvezetés - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője.
Megjegyezte: a parlament heti
napirendjét a szocialisták és a
szabad demokraták szavazatával
fogadta el a Ház, és ők ugyanúgy
távol maradtak szerdán, mint az
ellenzéki képviselők.

Négypárti egyeztetés a kettős állampolgárságról

Kecskeméten átadták az új anya-gyermek részleget a helyi börtönben. A 180 millió forintos beruházással megvalósult részleg húsz
fogva tartott nő és a börtönben született gyermeke számára bizto-

„Mindig volt valami elképzelésem a dologról, s végül meg is
cselekedtem" - közölte a kasseli
bíróság előtt sötét öltönyben és
pöttyös nyakkendőben megjelenő 42 éves Ármin Meiwes, számítógép1 szakember, az első német kannibalizmus-per főszereplője.

A berlini mérnökre interneten
keresztül bukkant rá. Meiwes
ugyanis hirdetést adott fel,
alanyt keresett emberevésre.
Nem kertelt, a mérnök, Bcrnd
Jürgen Brandes tudta, hogy mi
vár rá, amikor 2001. március
9-én a kasseli pályaudvaron leszállt a vonatról. A dolog nem
ment teljesen simán. Brandesben kételyek merültek fel, s állítólag már a vonatjegyet is megváltotta vissza. Végül hagyta magát meggyőzni. Meiwes rotenburgi lakásának padlásterében
külön zugot rendezett be a szeánsz lebonyolítására.

Ot ember
meghalt

A pszichikailag labilis, önsorsrontó mérnök a vádirat szerint
fél üveg pálinkát döntött magába, altatókat, és köhögéscsillapítót vett be. Meg eszméleténél
volt, amikor együtt elhatározták,
hogy levágják a mérnök nemi
szervét és közösen elfogyasztják.
Amikor a mérnök a vérveszteségtől elájult, Meiwes konyhakéssel átvágta a torkát. Később
bárddal darabokra vagdosta a
holttestet, a húst nejlonzsákokba csomagolva a mélyhűtőbe
rakta. „Előrelátóan" gondja volt
arra is, hogy a többórás infernót
videóra rögzítse.

relemre történő megadása magyarországi letelepedési engedély
és áttelepülés nélkül azoknak a
nem magyar állampolgároknak,
akiknek a felmenője magyar állampolgár volt, és alkotmányos
alapismeretekből magyar nyelven vizsgát tesznek".
Dávid Ibolya tájékoztatása szerint december 10-ig létrehozzák
a pártok által delegált szakértői
csoportot, és felkérték a kormányt, hogy január 30-ig bocsássa a négy párt rendelkezésére a
már elkészült hatástanulmányokat, elemzéseket.
Az egyeztetésen az Magyar
Szocialista
Pártot
Wiener
György, a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetséget Bába Iván,
az
SZDSZ-t Szent-Iványi
István
képviselte.

Felvételünkön egy elöntött országút látható Dél-Franciaországban, La Motte du Rhone
közelében. A viharos időjárás
következtében öt ember vesztette életét.
MTI Telefotó/AP

RÖVIDEN
BÉREMELÉS?
A közszférában dolgozó 700-800
ezer munkavállaló jövő évi
béremeléséről szerda este
kezdődtek tárgyalások a
kormány megbízottjai és a
sztrájkbizottság képviselői
között. Az érdekképviseletek 6
százalékos garantált béremelést
szorgalmaznak.
JUHÁSZ FERENC LAKÁSA
Megérkezett az országgyűlés
mentelmi bizottságához Juhász
Ferenc honvédelmi miniszter
kezdeményezése a
vagyonnyilatkozatával
összefüggő eljárás megindítására
- közölte Géczi József Alajos, a
testület elnöke. Juhász Ferenc korábbi közleménye szerint júniusban 95 millió forintért
vásárolt egy 272 négyzetméteres
házat Budapesten, amelyhez
saját és családja magánvagyonán
felül 30 millió forint kölcsönt
vett fel magánszemélyektől.
HORN GYULA A FORINTRÓL
Érthetetlen az, ami az elmúlt
napokban a forinttal történt,
jelentette ki Horn Gyula egy
Dorogon tartott lakossági
fórumon. Kérdésre válaszolva az
egykori miniszterelnök,
országgyűlési képviselő azt
mondta: „Két héttel ezelőtt az
MNB elnöke elismerően beszélt
az ország gazdasági helyzetéről,
és utána jött ez a bumm".
Hozzátette, meg kell állapítani,
hogy ki a felelős mindezért,
kinek állt érdekében, hogy ilyen
helyzet álljon elő, „merthogy
valakik ezen nyertek, az biztos".

Lelkiismeret-botrány

Kocsis Imre, a Lelkiismeret '88 Csoport vezetőjének budai Fő utcai szabálysértési tárgyalásán az összegyűlteket a rendőrség szorította ki a bíróságról. A botrányos dulakodás közben egy személyt
h á t r a b i l i n c s e l t kézzel v e z e t t e k el.
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Az édesanya bíróság előtt is megvédené igazát

Nem engedik a védőoltást

Jobb félni...
KATKÓ KRISZTINA

Unokák a nagymamával. A szeretet nem orvosság mindenre.
Folytatás az 1. oldalról

A gyermekorvos emlékeztetett
arra, hogy a védőoltások eredményképpen a tipikus és rettegett gyermekbetegségek elkerülik országunkat. Úgy véli, a szülőnek nincs joga megtagadni
gyermekétől az egészséget. Mint
mondta, olyan előfordult már,
hogy hanyagság miatt elmaradt
védőoltás, azonban az példátlan,
hogy a szülő meggyőződésből
dönt így. Orvosként természetesen nem ért egyet ezzel a magatartással.
A doktornő jelentést tett a
szülők magatartásáról a tisztorvosi hivatalnak. A hatóság úgy
döntött, feljelentést tesz a rendörségen. Jelenleg a Szentesi
Rendőrkapitányságon kiskorúak
veszélyeztetése miatt folyik eljárás az ügyben. Dr. Kovács Ferenc, a megyei tiszti főorvos helyettese elmondta: a szolgálat
hatóságként jogalkalmazó, vagyis szem előtt kell tartania a vé-

dőoltásokra vonatkozó jogszabályt, ez pedig kötelezi a szülőt.
Magyarországon csaknem egy
évszázada kötelező a védőoltás.
Úgy véli, álliberális magatartást
tanúsít az, aki ki akarja vonni
magát a szabályok alól. Szerinte
az a magas színvonalú civilizációs állapot, melynek közegészségügyi szempontból mindanynyian élvezői lehetünk, éppen az
ilyen szabályok betartásának köszönhető, biztonságeleme pedig
az, hogy mindenki betartja. Aki
nem tartja be, az a többieket is
veszélybe sodorja.
A család Szentestől nem meszsze, egy tanyán él, rendben tartott környezetben. Ottjártunkor
a négy kiskorú gyermek nagymamája, Csizmadiáné Farkas Ibolya elmondta: teljes mértékben a
lányának ad igazat. A népes család szinte valamennyi tagja vegetáriánus, meggyőződésből. Úgy
vélik, az állati táplálék fogyasztásának eredménye lehet a betegség, ezért nem esznek húst. A

Túl sok a gyógyszer
Csak engedéllyel beszerezhető,
pszichotróp, illetve kábítószer
jellegű gyógyszerekről tartott tegnap előadás-sorozatot egészségügyi dolgozók részére a szegedi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF). A magyar társadalom
gyógyszerfiiggő társadalom, mivel szinte hazánkban fogyasztják
a legtöbb tablettát, pirulát egész
Európában.
- Sajnos egyre több esetben fordult már elő, hogy a kábítószer
jellegű és csak bizonyos intéze-

tek számára hozzáférhető gyógyszerek kikerültek az illegális piacra. Nem egyszer véletlenül,
mivel a vele foglalkozó munkatársak nem mindig vannak tisztában ezen szerek veszélyességével - mondta a KEF elnöke, Urbán Zoltán.
A tegnapi találkozót többek között azért is rendezték, hogy felhívják a speciális intézetek munkatársainak
figyelmét .ezen
gyógyszerek szakszerű használatára.

Bírósági tisztújítás
Bálind Attilát nevezték ki a Szegedi Városi Bíróság új elnökhelyettesének, Lakatos Zsoltot pedig a városi bíróság nyomozási
bírói csoportjának vezetőjévé.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két új vezető tisztségviselő kezdte meg munkáját december elsejével a Szegedi Városi Bíróságon.
Mint Harangozó Attilától, a bíróság elnökétől megtudtuk, Czene
Klára, a Csongrád Megyei Bíróság elnöke a Szegedi Városi Bíróság elnökhelyettesévé a hódmezővásárhelyi bíróság bíróját, Bálind Attilát nevezte ki. Az új elnökhelyettes elsődleges feladata
a polgári ügyek igazgatási munkájának irányítása lesz.
A hónap elejével felállított

nyomozási csoportot Lakatos
Zsolt vezeti. Ő a Csongrád Megyei Főügyészségről került a Szegedi Városi Bíróságra. Mindkét
tisztségviselő kinevezését egyhangúan támogatta a Csongrád
Megyei Bíróság bírói tanácsa.
- A Szegedi Városi Bíróságon
felállított nyomozási csoport
Csongrád megyei illetékességgel
dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a
megyében bűncselekmény alapos gyanúja miatt indult olyan
ügyekben, amelyekben a bíróságnak feladata van, e csoport jár
majd el - tudtuk meg Harangozó
Attilától. A Szegedi Városi Bíróság elnöke elmondta: polgári
ügyekben Bálind Attila, míg nyomozási bírói ügyekben Lakatos
Zsolt látja el a sajtószóvivői feladatokat is.

Fotó: Tfsik Attila

hús mellőzése a szervezet ellenálló képességének megerősödését biztosítja, valójában ezért
nincs szükség az oltóanyagra magyarázta Csizmadia Ambrus,
a kiskorúak anyjának nagybátyja. Elmondta azt is, hogy az ő három gyermeke is védőoltás nélkül nőtt fel, de az ő korukban erre valamiért nem figyeltek anynyira az orvosok, az ő akkori
döntésének pedig nem lett jogi
következménye. Az állati táplálékkal kapcsolatos véleményének taglalása közben a legnagyobb kisfiú felkiáltott: „A hús
az nem jó!" A nagymama elmondta, hogy kivételes figyelemmel és gondoskodással fordulnak
a kicsik felé, s egészségük mindennél fontosabb számukra. Betegséggel még egyszer sem fordultak orvoshoz. Ottjártunkkor
éppen hamis vadas főtt a konyhában, az étrendben zöldségek,
gyümölcsök szerepelnek, zellerből, csalánból készült italt is isznak, a családban senki nem fo-

gyaszt alkoholt, kávét és senki
nem cigarettázik.
A négy kiskorú gyermek édesanyja lapunknak elmondta: tudomása szerint van különbség
aktív és passzív védőoltás között,
ezek közül az egyikre csak akkor
van szükség, ha valóban van betegség. Az ő gyermekei egészségesek. Úgy tájékozódott, nyugaton
a szülő szabadon dönthet arról,
hogy beadatja-e gyermekeinek a
védőoltást, míg Magyarországon
ez kötelező. Ö a lelkiismeretére
hagyatkozva így döntött, és felkészült arra, hogy bíróság előtt védje meg igazát. Az ügyben megszólalt Gál Antal, a Szentesi Családsegítő Központ igazgatója is. Úgy
véli, két, jogilag is szabályozott
erkölcsi érvrendszer ütközik ebben az esetben. A lelkiismereti
szabadság és az egészségre vonatkozó előírások. Itthon már akadt
több hasonló példa, de egyik ügyben sem született precendens értékű ítélet.
BLAHÓ GABRIELLA

Nézegették már felmenőik fényképalbumában azokat a szép régi, barna képeket ? Ugye milyen édesek, azok az apró csipkeruhás
leánykák, pufók fiúcskák a fotográfus által orgonasípszerúen beállítva ? Hallották már a képeken szereplő gyermekek történeteit,
melyek között van bűbájos és akad gyászfekete-fájdalmas ? Száz,
nyolcvan, de még ötven éve is könnyen előfordult, hogy egy huncut kópé rozsdás szögbe lépett, s családja két hét múlva temette,
hogy anyák ezrei tehetetlenül tartották karjukban torokgyíktól
fuldokló kétesztendős kincsüket, s hogy himlő, láz és fertőző kórok miatt a következő esztendőben már hiányos volt a családi fotóalbum. A korabeli statisztika szerint a rettegett gyermekbetegségekbe ezer gyerek közül hat-nyolc belehalt, 25-30 pedig maradandó, súlyos károsodásokat volt kénytelen elviselni. Biztosra veszem, hogy bármelyik édesanya az életét adta volna gyermeke
gyógyulásáért, ám akkor nem volt választási lehetőség.
Most van, köszönhetően annak: a században kiváló gyógyszerészek, orvosok, kutatók dolgoztak azon, hogy elkerülhető legyen a
súlyos fertőző gyerekbetegségek okozta halál. Magyarországon,
mely Európában az egyik legfejlettebb oltási rendszerrel büszkélkedő állam, évente 2-2,5 milhó védőoltást adnak be, a statisztika szerint 100-150 esetben fordul elő szövődmény. Azaz az oltás miatt
úgy minden 20 ezredik esetben történik baj. Ez a kockázat nem
mérhető össze egy kialakuló betegség, járvány kockázatával.
A dédnagyanyám oltatott volna, a nagymamám már oltathatott, az édesanyám pedig komplett vakcinákkal találkozott, s ennek következtében napjainkban nemigen fordulunk orvoshoz
szamárköhögéses, tetanuszos, diftériás és egyéb tünetekkel. Szerencsére. Azok szerencséjére is, akik nem oltatják be a gyerekeiket. Nem azért nincs ugyanis beteggyerek, mert erősek és immúnisak, hanem azért nincs, mert nincs megbetegedés, nincs kórokozó. Ám miután sohasem tudhatom, a világ mely tájáról érkező ember fogta meg előttem a busz kapaszkodóját, jobb, ha élek a
védőoltás lehetőségével, mintsem megkockáztassak egy gyermekem számára kétes gyógyulási esélyű betegséget.
Nem vagyok egyedül e véleményemmel: itthon a szülők döntő
többsége beoltatja a gyermekét, eleget téve ezzel törvényi kötelezettségének is. A kötelező védőoltások beadatása a jelenlegi hazai
jogszabályok szerint ugyanis nem a szülő szíve joga, hanem kötelessége. így aki elmulasztja a közösség miatt is fontos oltások beadatása t, annak számolnia kell a jogi következményekkel.
Ennyi.
Ez van. Nem torokgyík.

Kiosztották a Kamera Hungária díjait

Vágó a legnépszerűbb
Vágó István bizonyult a közönség kedvenc televíziós személyiségének az elmúlt hét végén Szegeden rendezett Kamera Hungária televíziós fesztivál díjkiosztó
gáláján, amelyet kedd este tartottak a Fővárosi Operettszínházban. A Koltai Róbert vezette zsűri
döntése és a közönség szavazatai

alapján a játék, kvíz, talkshow,
vetélkedő kategóriában az RTL
Klub műsorán látható Legyen
Ön is milliomos lett a legnépszerűbb, a tematikus magazinok
közt a TV2-n futó TotalCar című
autós műsor, míg a kísérlet, újítás kategóriában a Dalnokok ligája vitte el a pálmát.

A szentesi torony körzetében megszűnt a versenyhátrány

Nyugati sávon szól a Kossuth rádió
Tegnap óta a szentesi adótorony
körzetében az eddigi 70 mHz-es
keleti sáv helyett a 100 mHz-es
nyugati sávon lehet venni a Kossuth rádió műsorát.
Az ORTT lehetőséget biztosított
a Magyar Rádiónak arra, hogy a
középhullámú keleti sáv helyett a
nyugati sávban sugározhasson.
Elsőként Budapesten, másodikként Szentesen váltott az Antenna Hungária - mondta el lapunknak Kárpáti Rudolf, a műsorszóró
részvénytársaság
vezérigazgató-helyettese. Tegnap Szentesen
átadták azt a technikai egységet,
amely a váltást lehetővé teszi. A
szakember elmondta azt is, ezen a
nyugati sávon vehető 1997 óta a
Danubius, a Sláger, a Bartók és a
Petőfi rádió. A 100 mHz-es sáv
vételére a ma Magyarországon
megvásárolható rádiókészülékek
legtöbbje alkalmas, míg az úgynevezett keleti sávot vevő készülékekből jóval kevesebb van forgalomban. Az országos testület döntése tehát a Kossuth rádió számára a versenyhátrány megszűnését
eredményezi.
Ebben az évben nyolc adónál
fejezi be az Antenna Hungária a
rendszer kiépítésé^ a következő
esztendő végéig huszonöt adónál
történik meg ugyanez. A szentesi
torony körzetében már tegnaptól
vehető az új rendszer szerint a
Kossuth rádió műsora.
B.G.

Szentesen átadták azt a technikai egységet, amely a váltást lehetővé teszi.

Fotó: Tésik Attila
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A nemrég alakult Algyői
Művészkör újabb tagjának
munkáiból nyílik kiállítás ma
délután 5 órakor a faluház
galériájában. Az alkotóval,
Tfcssényiné Fogarasi M.-cl Lázár
Nóra, a faluház kulturális
munkatársa beszélget. Az
érdeklődők 2004. január 15-ig,
naponta 8 és 20 óra között
nézhetik meg a festményeket.
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Kiállítóháza falán felavatták Varga Mátyás dombormű portréját

Díszpolgárra emlékeztek

DÓC. Az egészségnapok
zárásaként holnap délelőtt 10 és
11 óra között általános
szűrővizsgálatot tartanak az
orvosi rendelőben. Vércukrot,
vérnyomást, testsúlyt és
testmagasságot mérnek. Ezt
követően délután egy óráig
belgyógyászati és kardiológiai
szakvizsgálatra várják a
dóciakat.
KISKUNDOROZSMA. A Petőfi
Sándor Művelődési Ház
(Negyvennyolcas utca 12.) ismét
otthont ad a Dorozsmai kávéház
est következő programjának.
Holnap 18 órától a
születésnapját ünneplő Simon
Ferenc festőművésszel Lukovics
Gabriella, a DorozsMa újság
szerkesztőségének tagja
beszélget. A művész
festményeiből és karikatúráiból
rendezett kiállítást december
31 -ig nézhetik meg az
érdeklődők a művelődési
házban.

S

sértett a m
Egy Csongrád megyei panaszos
beadványa alapján is vizsgálatot folytatott nemrég Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos.
Megállapította, hogy a Westel
Mobil Rt. megsértette a törvényt azzal, hogy jogosulatlanul kezelte ügyfele személyes
adatait.

ÁSOTTHALOM. A művelődési
ház szervezésben holnap a
Mikulás járja körbe a községet.
Édességgel, játékkal örvendezteti
meg az arra érdemes
gyermekeket.
DESZK. Az önkormányzat a
Községi egészségterv elnevezésű
program megrendezésére
pályázaton támogatást nyert.
Ennek keretében szervezték meg
a Mikulás-napi rajzversenyt is. A
napközi otthonos óvoda összes
gyermeke készített vidám,
télapós rajzot. A zsűrinek
annyira tetszett valamennyi
alkotás, hogy nem rangsorolták
őket. A kicsik jutalmul
ajándékot is kaptak a
szervezőktől.

Az ombusdman a panaszosnak adott igazat

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az önkormányzat kiemelt feladata gondoskodni arról, hogy Szeged díszpolgárait ne csak életükben, hanem haláluk után is megbecsülés
övezze - mondta tegnap Botka László polgármester, amikor a Szegedi Hagyományőrző és
Városvédő Egyesület elnökével, Szilágyi Árpáddal együtt felavatta Varga Mátyás Bécsi körúti
Színháztörténeti Kiállítóházának falán a tavaly elhunyt Kossuth-díjas díszlettervező em-

léktábláját. Varga Mátyás bronz dombormű
portréját a városvédő egyesület alapító tagja,
Barta András szobrászművész önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül készítette el. Az
emléktábla leleplezése után az önkormányzat,
az egyesület, a szegedi teátrum, a Pesti Magyar
Színház, valamint a múzeum képviselői helyezték el a kiállítóház falán a megemlékezés
koszorúit.

Fotó: Miskolczi Róbert

Egy szegedi férfi védelmébe vette Gregor Bernadettet

Feljelentik a Bumerángot
A szegedi Kuglcr István feljelenti a Sláger rádió Bumeráng
című műsorát és a két műsorvezetőt, Bochkor Gábort és Boros Lajost. A férfi szerint tegnap
reggel élő adásban mintegy másfél órán keresztül „emberi méltóságában sértegették" a szegcdi kötődésű Gregor Bernadettet, amit ő nem hagy annyiban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sláger rádió Bumeráng című,
tegnap Szegedről sugárzott műsorában mintegy másfél órán keresztül „foglalkoztak" a világhírű
szegedi operaénekes, Gregor József lánya, Gregor Bernadett színésznő magánéletével. A múlt
héten jelent meg a Blikkben egy
amatőr fotó, amelyen a színésznő és Geszti Péter nyilvános he-

lyen, az R-GO-koncerten csókolózik. Tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy a bulvárlapok napok óta találgatják, elválik-e
Gesztitől felesége, a népszerű
színésznő Gryilus Dorka, és ez
volt az egyik téma a Bumerángban is.
Kugler István tegnap indulatos
hangon hívta szerkesztőségünket, azt mondta, megengedhetetlen, hogy egy nőt a nagy nyilvánosság előtt megalázzanak, sértegessenek, mint tették a szegedi
kötődésű színésznővel; Gregor
Bernadettel mintegy másfél órán
keresztül. Azt már később, személyesen jegyezte meg, hogy szerinte ilyet senkivel nem lehetne
megtenni, pláne nővel nem. A
férfi arra a kérdésre, hogy miért
nem telefonált a műsorba és miért nem ott vette védelmébe Gre-

gor Bernadettet, azt válaszolta,
megpróbálta, de négy másodperc
után megszakadt a vonal, utána
már hiába próbálkozott.
Kugler István kijelentette: nem
hagyja annyiban, bejelentést tesz
az Országos Rádió és Televízió
Testület (ORTT) panaszbizottságánál, és ha lehet, bírósághoz
fordul.
A Sláger rádiónál egyelőre nem
kívántak reagálni Kugler István
kijelentéseire, egyúttal hozzátették: nincsenek közvetlen információik arról, hogy mi hangzott
el a műsorban, egyáltalán valóban elhangzottak-e a férfi által
kifogásolt kijelentések.
(A Vasárnap Reggel Délmagyarország című lapunkban még
visszatérünk a történtekre, reményeink szerint megszólaltatjuk Gregor Bernadettet is.)

A személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényt 1992-ben
hozta meg az országgyűlés. E törvény ötödik paragrafusát, az
adatkezelés célhoz kötöttségéről
szóló kitételt sérti meg annak az
adathordozónak a tartalma,
mely alapján egy Csongrád megyei panaszos írt beadványt az
országgyűlési biztos hivatalához.
A Csongrád megyei beadvány
szerint a panaszos véletlenül
megtudta, hogy a Westel rögzítette a hívásait, azt, hogy mikor
kivel beszelt, és azt is, merre járt,
amikor épp telefonált. Erre bizonyíték az adathordozó, amelyet a
Westel készített, de az ő birtokába került. Péterfalvi Attila állásfoglalása szerint a Westel Rt. a
személyes adatok felhasználásával ismételten megsértette az
Avtv. ötödik paragrafusában foglaltakat. Adatvédelmi szempontból a jogszerű eljárás az lett volna, ha a híváslista elkészítésére
és felhasználására természetes

Dukai Ágnes
programja
Ruhagyűjtést
kezdeményezett
Szeged diákpolgármestere, aki jótékonysági szervezetekkel együttműködve kéri az iskolásokat a rászorulók megsegítésére. A nemrég megválasztott Dukai Ágnes,
aki a város huszonötezer általános- és középiskolását képviseli,
tegnap ismertette programját.
A fiatal lány elmondta: a Szegedi Diákönkormányzat szombaton a város polgárainak is bemutatkozik. Mikulás-akciójuk
keretében házi süteménnyel, teával kínálják szombaton a járókelőket. Hamarosan karaokeversenyt hirdetnek, a báli szezonra
pedig a szalagavató táncok versenyét írják ki.

KISTELEK. Már harmadik éve
szervezik meg a Világjáró
ínyencek programsorozatot.
Ennek keretében holnap este 6
órától a rendezvényházban Nagy
Andrea a spanyolországi
Caminót mutatja be az
érdeklődőknek. A zarándokúton
készített filmmel, illetve
képekkel színesíti az előadását.
A hagyományokhoz híven most
is - eredeti receptek alapján - az
adott országra jellemző ételeket
készítik el a találkozó végén.

Akadémiai Etno alapú dzsesszmix az IH-ban
könyvszemle

KÜBEKHÁZA. A
hagyományokhoz híven az idén
is körbejárja a települést a
Mikulás és elválaszthatatlan
társa, a krampusz. A
legkisebbeknek ajándékot
visznek, a jó gyermekek
édességet, gyümölcsöt, kisebb
játékokat, a rosszak pedig
virgácsot kapnak. A kübeki
házakba ma, illetve holnap 14 és
20 óra között kopogtat be a
Télapó.

Könyvbemutató lesz ma délután
4 órakor a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) dísztermében.
Minket Emil emeritus professzor
Szeged egyetemének elődei című
kötetét Kovács Gábor emeritus
professzor ajánlja az érdeklődőknek. Ez lesz az első ankétja az
Akadémiai könyvszemle című
sorozatnak, amelyet Telegdy
Gyula akadémikus, a SZAB elnöke kezdeményezett, s amely minden hónapban jelentkezik.

RÚZSA. Az ifjúsági

önkormányzat Mikulás-partit
szervez holnap este 8 órától a
művelődési ház nagytermében.
A teljes bevételt a hátrányos
helyzetű rúzsai gyermekek
javára kívánják fordítani. A
befolyt pénzből karácsonyi
ajándékokat vásárolnak a
legkisebbeknek.
SZEGED. Gobelin 2003 címmel
kiállítás nyílik holnap délelőtt
10 órától az MTESZ-székh'áz
(Kígyó utca 4.) előcsarnokában.
Most elsőként mutatkoznak be a
nagyközönség előtt az egy éve
alakult Pántlika gobelinklub
tagjai alkotásaikkal. Az
érdeklődők december 12-ig,
naponta 9 és 18 óra között
nézhetik meg a kiállítást.

Krúdysok
a Forrásban
A Hungest Hotels Rt. szegedi
szállodája, a Hotel Forrás és a
Krúdy Gyula Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a már hagyományos „nemzetek vacsoraestje"
keretében ezúttal olasz vacsoraestet rendez december 5-én, a
szálloda éttermében. A rendezvény célja az oktatás és a vendéglátás nemzetközi kapcsolatainak bemutatása. A hétfogásos menüsor elkészítésében és
tálalásában az étterem szakemberei, az olasz és a magyar diákok vesznek részt.

A Kreatív Zenei Alapítvány
(KREZA) szervezésében Magyarország egyik
legelismertebb
dzsesszdobosának zenekara, a
Balázs Elemér Group ad koncertet pénteken este 7 órától a Szegedi Ifjúsági Házban.

zett Berlinben, Hágában, Londonban és Bécsben is. A zenekar
egyéni hangzásvilágra törekszik,
amelynek meghatározója a női és
a férfi énekhang tökéletes kontrasztja. Zenéjében az etno alapú
autentikus népdalok érdekes mixet alkotnak a saját kompozíci-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Balázs Elemér, Magyarország
egyik legkiválóbb dzscsszdobosa
három éve alakította meg zenekarát, amelybe hat elismert zenészt hívott meg - talán ezért is
hívják az együttest szupercsapatnak. A Balázs Elemér Groupnak
eddig 2 lemeze jelent meg a BMC
Records gondozásában. Az első,
az Around the World című album
2000-ben elnyerte a Gramofon
kritikusai által megszavazott Év
dzsesszlemeze díjat. Ezen a korongon vendégművészként közreműködik Dresch Mihály és Dávid Yengibarjan is. A CD-hez a világ talán legjobb dzsesszgitárosa,
Pat Metheny írt ajánlást. A második, Our worlds beyond című albumukon Dés László, id. Balázs
Elemér és a nagy amerikai altszaxofonos, az élő legenda, Charlie
Mariano is közreműködik. A Balázs Elemér Group rendszeresen
turnézik Magyarországon, a nagy
fesztiválok állandó résztvevője.
Nemzetközi porondon is letette
névjegyét: nagy sikerrel koncerte-

A Balázs Elemér Group.

ókkal. Nemrégiben két új tag került a zenekarba: Kazai Ágnes
énekel, Glaser Péter pedig bogozik. A Balázs Elemér Group a
KREZA által indított szegedi
koncertsorozatban a Babos Rontani Project után másodikként
lép fel pénteken este.
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személyek azonosítását lehetővé
tévő adatok nélkül kerül sor. A
törvény értelmében személyes
adat akkor kezelhető, ha ahhoz
az érintett hozzájárul. A mobilszolgáltató esetében például
számlázás és az ehhez kapcsolódó díjak beszedése céljából.
- Cégünk mindig ügyelt arra,
hogy az üzletszabályzatában foglaltakat - mely az adatvédelem
szempontjából az erre vonatkozó
törvény alapján készült - maradéktalanul betartsa - nyilatkozta
lapunknak Czintula György, a
Westel Mobil Rt. biztonsági és
adatvédelmi igazgatóhelyettese.
- A piacvezető mobilszolgáltató
számára rendkívül fontos, hogy
az előfizető biztos lehessen abban, hogy adataival visszaélés
nem történhet. A Westel egyelőre tanulmányozza az adatvédelmi biztos állásfoglalását.
Czintula úgy gondolja, hogy
személyes adatok nem kerültek
szándékosan jogosulatlanul harmadik félhez, így direkt módon
nem sértették meg az adatvédelmi törvényt. A Westel levonta az
ügyből a következtetést és munkatársai sorából eltávolította az
érintett adathordozóért - kellő
körültekintés elmulasztása miatt
- felelős munkatársat. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a Westel az
adatvédelmi törvény betartása
céljából évente öt-hat alkalommal kezdeményez konzultációt az
adatvédelmi biztossal.

HÍREK
MESÉS KÓRTEREM
SZEGEDEN
A szegedi gyermekklinikára
látogat ma a Minimax-busz,
hogy az ott fekvő gyermekeknek
ajándékot vigyenek az ünnepek
előtt. A Mesés kórterem
elnevezésű kampányt a
rajzfilmcsatorna idén nemcsak
Budapesten, hanem az ország
további 18 pontján is
megrendezi, hogy egy kis
vidámságot csempésszen a
kórházi (alak közé.
NÓGRÁDI ZOLTÁN
A POLGÁRI ESTÉKEN
Mórahalom polgármestere, a
Fidesz-MPSZ Csongrád megyei
szervezetének elnöke, Nógrádi
Zoltán országgyűlési képviselő
lesz a Polgári Esték vendége
december 5-én, este hat órától. A
rendezvény helyszíne - a
korábbiaktól eltérően - a szegedi
Dugonics András Piarista
Gimnázium színházterme.
DÖMDÖDÖM SZEGEDEN
A Budapesten nagy sikerrel futó
Lázár Ervin mesét, a
Négyszögletű kerek erdőt
december 6-án, szombaton a
szegedi gyerekeknek is
bemutatják. A Belvárosi moziban
délelőtt 11 órakor kezdődő
színdarabot a Civil Szövetség
Társadalmi és Kulturális
Egyesület kezdeményezésére
hozzák a városba. A szervezők úgy
gondolják, a Dömdödöm és a
többi kedves erdőlakó kalandjait
elmesélő darab az óvodásoknak és
a kisiskolásoknak is emlékezetes
első színházi élmény lehet.
Jegyeket a mozi pénztárában lehet
váltani 750 forintért.
NÉMETH GYÖRGY TÁRLATA
Szuromi Pál művészeti író nyitja
meg ma 17 órakor az SZTE
IGYTFK rajz és
művészettörténet tanszékének
Fischer Ernő Galériájában
(Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
Németh György kettős
kiállítását. Lapunk
karikatúristája Az én városom úgy az ezredforduló tájékán
címmel népszerű karikatúráit
mutatja be, a tárlat másik
részében pedig A Szentföldtől a
szent városig címmel
fotográfusként készített legszebb
felvételeit láthatjuk.
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Egyesületet alapítanak a volt ruhagyáriak

Több a nyugdíjas,
mint a dolgozó
Mivel a ruhagyári nyugdíjasok
mögé nem áll oda a jelenlegi
foglalkoztató, önálló szervezetet hoznak létre. Erről tegnap
döntöttek az érintettek.
A volt Szegedi Ruhagyár' közel
500 nyugdíjasa közül tegnap
csaknem 150-en jöttek össze a
Pick-klubban azért, hogy megszavazzák: 2004-ben önálló egyesületet hoznak létre. Erre azért van
szükség - mondta juhász Péterné, a szakszervezeti bizottság titkára -, mivel a jelenlegi foglalkoztató nem áll a nyugdíjasok mögé,
nem nyújt támogatást ahhoz,
hogy a hagyományos évi két találkozót megszervezzék.
A tegnapi összejövetel a szegedi önkormányzat segítségével valósulhatott meg: a város szociális
alapjából kaptak 200 ezer forin-
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Az írásbeli felvételi alapján rangsorolták a középiskolákat

Négyen az első százban

tot a ruhagyáriak - mondta el
Ambrózy László, az önkormányzat nyugdíjas referense. Botka
László polgármester is köszöntötte a megjelenteket - több 80
éven felüli nyugdíjast is -, valamint javasolta az önálló egyesület alapítását. Hozzátette: ily
módon a város a jövőben megszépítheti azoknak az embereknek a nyugdíjas éveit, akik munkájáért köszönettel tartozik.
Juhász Péterné arról is tájékoztatta lapunlcat: mivel a volt ruhagyár immáron három lós kft.-ben
allcalmazott közel 300 dolgozójának kollektív szerződését a munkáltató felmondta (nemcsak a helyit, hanem az ágazatit is), jövőre
mindent megtesznek azért, hogy
ne „védőernyő" nélkül dolgozzanak az emberek.
EK.

Esernyőszervezet a Stabilitási Paktum

Határtalan kapcsolat
Kozma József, Szeged általános
alpolgármestere a brüsszeli
széldielyű Stabilitási Paktum
képviseletében eurorégiós megbcszélést vezetett Tfemesváron.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt időszak munlcáját elemezve Kozma József alpolgármester tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a napokban Temesváron eurorégiós tanácskozáson elnökölt a Stabilitási Paktum megbízásából.
Az ülésen többek között arról
esett szó, hogy a 2000-ben, a magyar kormány és a brüsszeli székhelyű Stabilitási Paktum kezdeményezésére elindult szegedi folyamat továbbra is a térség közös
céljaira koncentrál: a határokon

átnyúló együttműködésre, a környezetvédelem közös feladataira,
az infrastruktúra fejlesztésére
(ezen belül a vasúti összeköttetés
kiépítésére).
A
Stabihtási
Paktumnak
ugyanis az a célja, hogy a demokráciát erősítse, s megalapozzon
egy olyan integrációt, amely szoros kapcsolatba léphet az Európai Unióval. Temesváron elhangzott: a csatlakozás még nem
integráció. A Stabilitási Paktumnak az lesz a szerepe a jövőben,
Magyarország uniós csatlakozását követően, hogy „esernyőszervezetként" egy asztalhoz ültesse
a régió országait, azokat, amelyek az integrációban részt vésznek, valamint azon uniós államokat is, amelyek támogatják a
nemzetközi szervezetet.

Koccanás a kiskörúton
Négy autó koccant össze Szeged
belvárosában tegnap délben,
amikor egy Ford a piros lámpánál
leghátul várakozó autónak hajtott. A Tisza Lajos körút 44. előtt
a lámpa piros jelzésénél három
autó állt, amikor egy Ford Mon-

deo nagy erővel, hátúból beléjük
ütközött, összetolva az előtte lévő kocsikat. Személyi sérülés
ugyan nem történt, de az anyagi
kár jelentős. A baleset nem okozott fennakadást a kiskörúton, a
forgalom folyamatos volt.

A Radnóti gimnázium a második a megyei listán.
Folytatás az 1. oldalról

Az írásbeli felvételik alapján valamilyen szinten mérhető az iskola, hiszen a diáknak adott
helyzetben számot kell adnia a
megszerzett tudásáról. A sorrendet ugyanis a felvételi dolgozatot
írók és az általuk megírt dolgozatok pontszámának a hányadosa
alapján állítják össze. A helyezést nagyban befolyásolja azonban az is, hogy egy adott évben
egy bizonyos középiskolából hányan írnak írásbeli felvételi dolgozatot.
Az ország 719 iskolája közül
1999 és 2003 között a megyei
középiskolák közül a szegedi
Ságvári gimnázium szerepel a
legelőkelőbb helyen a listán,
17., míg a szintén szegedi Móra
Ferenc Szakközépiskola a 714.
helyen áll. A második legjobban
teljesítő megyei iskola a Radnóti gimnázium a 22., a harmadik

az ugyancsak szegedi Dugonics
András Piarista Gimnázium a
75. A legjobb vásárhelyi intézmény az országos listán 100.
helyen álló Bethlen gimnázium
negyedik a megyei rangsorban.
A szentesi Horváth Mihály

Fotó: Schmidt Andrea

Gimnázium a 104. az országos
listán, a makói József Attila
Gimnázium a 116. a sorban, a
csongrádi Batsányi gimnázium
és szalcközépiskola a 254., a
kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium pedig az 514. helyen áll

SÁGVÁRI A MEGYEI LISTA ÉLÉN
- Szakmai szempontból leginlcább ez az írásbeli lista mutat valamifajta rangsort a középiskolák között, hiszen minden diáknak
ugyanazt a dolgozatot kell megírni, függetlenül attól, hogy Szegedről felvételizik vagy az ország másik végéiről - kommentálta a listát Dobi János, a megyei éllovas Ságvári gimnázium igazgatója, aki
hozzátette: az iskolák számára fontosak ezek a listák, hiszen a
szülők és a leendő diákok ezek alapján is képet kapnak választott
iskolájukról. - A szülők egyfajta garanciának tartják ezeket a táblázatolcat annak ellenére, hogy nem ad teljesen valós képet az iskolákról. Sokan egyfajta presztízsnek tekintik, hogy olyan iskolába járassák gyermeküket, amelyik előkelő helyen szerepel. A kollégáimmal egyetemben fontosnak tartom az ilyen összeállításokat, de azt is látni kell, nagyon szoros a mezőny és sokszor századok döntenek helyezésekről - hangsúlyozta a Ságvári igazgatója.

az 5 éves átlageredmények alapján.
Az idei teljesítmény alapján a
megyei rangsort a Radnóti vezeti, hiszen 233 írásbeli felvételi
dolgozat alapján 10,07 átlagpontszámot értek el az iskola tanulói, megelőzve a Ságvárit és a
Bethlent. A legtöbben az idén a
szegedi Deák gimnáziumból írtak írásbelit, 292-en, míg a szintén szegedi Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolából csak
6-an. Ráadásul ez a 6 tanuló szerepelt a legrosszabbul az idei
vizsgákon,
hiszen
átlagban
mindössze 1,33 pontot értek el a
felvételi dolgozatokon.
Az országos listát az ELTE
egyik gyakorlóiskolája, az Apáczai Csere János gimnázium vezeti, amit a szintén fővárosi Fazekas Mihály gimnázium és a
pannonhalmi bencés gimnázium követ.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

A lebontott kerítések miatt nem jár kártérítés

Indulatokat kavart a baktói iszapkotrás
Tiltakozik egy baktói rokkantnyugdíjas, mert a kertje végében
húzódó csatorna tisztítása miatt le kellett bontania a kerítést.
Szomszédai megértéssel fogadták a kényszerű helyzetet. A
helyreállítás terheit a telektulajdonosoknak kell viselniük.
Egy méhcsalád pusztulása, gyümölcsfái kivágása, s drótkerítése
kényszerű lebontása miatt emelt
szót a szeged-petőfitelepi Lórincz
Imre, akit a kertje alatt húzódó
baktói csatorna kotrása miatt ért
kár. A Végvári utca 4/A szám
alatt lakó, szívbeteg rokkantnyugdíjasnak öt kilót sem szabad emelnie, ezért embereket fogadott a kanálisparttól két-három méterre álló kerítés szétszedésére.
- Ha nem végzem el magam a
munkát, az önkormányzat 150
ezer forintért bontotta volna le a
kerítést, és még 100 ezer forintos
bírságot is kiszabnak rám. De
akad más baj is: tíz gyümölcsfámat kellett kivágni, ráadásul a
méhkaptárak átrakásakor egy
fölbolydult család elpusztult: a
méhek megdermedtek a hidegben - sorolta panaszait a két infarktuson átesett idős ember. Lórincz Imre azt kéri, hogy térítsék
meg az okozott kárt, vagy segítsenek a kerítés újraépítésében,

A csatorna kitisztításának szükségességét senki sem vitatta.
az iszap helyét pedig szórják be
homokkal.
A kanáliskotrást a Szeged és
Környéke Vízgazdálkodási Társulat, az állami tulajdonú, s a
megyei földművelésügyi hivatal
kezelésében lévő csatorna üzemeltetője végzi. Kádár Mihály
üzemelésvezető a helyszínen
mondta el, hogy a vásárhelyi

vasútvonaltól a tápéi szivattyútelepig húzódó, mintegy 8 kilométeres belvízelvezető csatorna
tisztítására megközelítőleg 10
millió forint támogatást adott
az állam. A növényekkel benőtt, sok helyütt szeméttel teledobált csatornából folyóméterenként másfél-két köbméter
iszapot emelnek ki, amelyet

Fotó: Gyenes Kálmán

szikkadás után szállítanak el.
Munkájukat nehezíti, hogy a
csatornával szomszédos telektulajdonosok partközeli kerítései miatt nem fér be a kotrógép.
Az érintettek többsége eleget
tett a városi építési hatóság fölhívásának, és lebontotta a kerítést. A kotrást igyekeznek körültekintéssel végezni.

Lórincz Imre szomszédai nem
háborognak: megértően fogadták
a helyzetet, s időben fölszabadították a kanálispartot. A Török
család két portája is érintett: a
rokkantnyugdíjassal szemközti,
kőlábazatú kerítést nem kellett
bántani, mert a kotrópálya a túlparton, Lőrinczék előtt húzódik.
A Bánk bán utca 42. kertjének
végében viszont ők is bontottak.
- Örülünk, hogy végre hozzáfogtak a kotrásnak, mert a csatorna,
amelyben régen még fürödni is
lehetett, erősen szennyezett, ideje kitisztítani - mondta Törökné
Szikora Etelka. Hasonlóképpen
nyilatkozott az ugyancsak Bánk
bán utcai Pipicz Mátyásné, aki
még meg is dicsérte a vigyázva
dolgozó munkásokat.
- A jogszabály szerint nem jár
kártérítés a csatornatisztítás
kapcsán fölmerülő költségek miatt - válaszolta kérdésünkre Kovács Béla, a szegedi polgármesteri hivatal építési irodájának osztályvezetője. Hozzátette azonban, hogy az építési hatóság szerint kiegészítésre szorul az ide
vonatkozó szabályozás. Tisztázná a helyzetet, ha szolgalmi jogot
jegyeznének be az érintett telkekre, vagy az állam megvásárolná a csatornakotráshoz szükséges földsávot.
NYILAS PÉTER

RÉGI ZONGORISTÁK
A Régi Zongoristák Klubja
csütörtök este 7 órától tartja
összejövetelét a Forrás
Szállóban. Az esten fellép Arany
János, Csanádi Lajos, Lévay
Endre, Mózes János, Veress
László és Várnai Szilárd.
Házigazda Polgár Gyula.
TISZATÁJ-EST
A szegedi irodalmi folyóirat, a
Tiszatáj estjét rendezték meg a
Debreceni Irodalmi Napok
rendezvénysorozatának
részeként szombaton a Vójtina
bábszínházban. A debreceni
teátrum tagjai műsorral is
készültek, a Tiszatáj szerzői
közül jelen volt
Lászlóffy Aladár, Zalán Tibor,
Görömbei András
és Kiss László. Az est
házigazdája Olasz Sándor
irodalomtörténész, a folyóirat
főszerkesztője volt.
LANTOS MIKLÓS,
A 130-SZOROS VÉRADÓ
Tizennyolc éve, szentesi
katonaként adott először
vért a csongrádi
Lantos Miklós, akit
a minap kitüntettek a
Parlamentben. Eddig
százharmincszor nyújtotta a
kezét a városgondnokság
rakodója, akinek egykor,
műtétje idején szintén
szüksége volt mások
segítségére.
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A szegedi festőművész harmadik emlékkiállítása a múzeumban

Papucsok

Vinkler László felkavaró tájképei
A Móra Ferenc Múzeum első
emeleti kiállítótermében Az
én tájaim címmel megnyílt
Vinkler László festőművész
emlékkiállítása. A Vinkler viiága-sorozat részeként megrendezett tárlatot az egykori
tanítvány, Szűcs Árpád festőművész ajánlotta a közönség
figyelmébe.

m

*

jr

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi képzőművészet kiemelkedő mestere, az 1980-ban
elhunyt Vinkler László festőművész mintegy 700 darabból
álló hagyatéka - festmények,
rajzok, tusöntvények - néhány
éve került a Móra Ferenc Múzeu m tulajdonába. Az anyag bemutatására az intézmény Vinkler világa címmel ötéves tárlatsorozatot indított - az őszi kiállítások reprezentálják az életmű tematikai és technikai sokszínűségét, gazdagságát. Az első
tárlat Vinkler antik görög mitológiához fűződő kapcsolatát
mutatta be, második portréfestészetébe engedett bepillantást.
Harmadik alkalommal ezúttal
a művész tájképei kerültek a
közönség elé, a következő években pedig parafrázisaiból, tasiszta tusöntvényeiből és stílusvariációiból rendeznek kiállítást. Az öt éven át tartó sorozattal nemcsak a múzeumba került hagyaték értékeit szeretnék
bemutatni, h a n e m bizonyítani
kívánják azt is, hogy a máig kevéssé méltányolt életmű európai mércével mérhető.
Az én tájaim címmel pénteken
megnyílt kiállítás anyagát magángyűjtők és a múzeum gyűjteményéből Tandi Lajos válogatta
és rendezte, aki szerint Vinkler
László festett ugyan tájakat is,

A Rátkai-féle szegedi papucskészítés hagyományainak megőrzésére és annak oktatására az Ifjúsági Ház Kht. a Rátkai családdal közösen Rátkai Sándor Közhasznú Alapítványt hozott létre,
amelynek keretein belül a képzés
januárban elkezdődik. Az Ifjúsági Ház várja azok jelentkezését,
akik szeretnék ezt a mesterséget
nemcsak elsajátítani, hanem
folytatrii is. A képzés feltétele
szakmunkás-, avagy érettségi bizonyítvány. A tanfolyamon max i m u m 5 fő vehet részt. Jelentkezni december 10-éig lehet személyesen az Ifjúsági Házban,
Dankó Teréz projektkoordinátornál. Az inasokat Rátkai Sándor papucskészítő-mester segítségével választják ki.

«¡L

Szegedi
énekesek
sikere

Vinkler László a műtermében

Vinkler László: Nyár
jórészt szeretett mitológiai jeleneteinek adott mediterrán környezetet, a tájképfestés mint
program távol állt tőle. „A főiskolán készített akadémikus tájképeit az itáliai ösztöndíj mediterrán élménye oldja, s az
1939-es két kimagasló jelentőségű képe a Kék Etna és az Ezüst
Etna szicíliai hitvallása emeli kiemelkedő szintre. A mester következő évtizedei az intellektus
jegyében és a megbízások szorí-

tásában teltek. Ez a befelé fordulás a hetvenes évek elején egy
hirtelen és felkavaró élményben
vált a nyitásra, a színességre, a
természeti csodák habzsoló befogadására és rendkívül gazdag
visszatükrözésére. Ott ültem a
makói művésztelepen, a fehér iskola egyik tantermében, ahol az
ablak előtt fölállított állványnál
Vinkler László festette egyik tájképét a másik után, egyik csendéletét a másik után. A makói

Felértékelődő
részvénybefektetések

Fotó: DM-archlv

nyár és a körülötte dolgozó egykori tanítványai és a kollégák mindenekelőtt Kováts Margit és
Szűcs Árpád - inspirálták erre az
új tematikára és friss szemléletű
festésmódra. Születtek is a képek
sorban, csakhogy Vinkler László
itt is bizonyította, hogy intellektuális alkotó, továbbgondolja a
fűszálak selymes puhaságát, a
bokrok, növények, fák egyedi
sorsát, a színélményeket és hangulatokat, s teremt egy újszerű

tájélményt, összetett kompozíciót, térben is mozgó montázst,
egymásnak feleselő vidám kánonját a természet élvezetének.
És persze ott az ember, arcával,
figyelő tekintetével, óvó-simogató kezével. Pop-artos megoldások váltják egymást konstruktivista
építkezésekkel,
lírai
fény-árnyék játékok a színek vad
tobzódásával" - írja Tandi Lajos a
tárlat kapcsán, amely 2004. február 1-jéig várja a látogatókat.

Hatodik alkalommal rendezték
meg a napokban a világjáró szerb
baritonistáról, Nikola Cvejicsről
elnevezett nemzetközi énekversenyt a Szerbia-Montenegróban
található Rumában, ahol szegedi
növendékek is sikerrel szerepeltek. Dulics Tímea, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti
Főiskolai Karának V. éves szopránja kategóriájában 4. helyezést
ért el és megkapta a legjobb előadónak járó különdíjat. Cseh Antal IY éves baritonista pedig nemcsak kategóriájának legjobbja lett,
hanem a verseny abszolút győztesének járó díjat is elnyerte. Mindketten Andrejcsik István - a Szegedi Nemzeti Színház baritonistája, a magánének tanszék oktatója
- növendékei. (Cseh Antal másik
tanára Szécsi Edit.) Andrejcsik István zsűritagként is részt vett a versenyen.

SZEGED
NAGYÁRUHÁZ

k SZEGED NAGYÁRUHÁZ
DECEMBERBEN VASÁRNAP
IS NYITVA TART
8.30-17.00 ÓRÁIG!
December 5-én,
10-től 18 óráig
az áruház előtt
a Mikulás várja
a kocsikázni
vágyó
gyermekeket
hintójával!
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Az OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja
az elmúlt egy évben 13,96%-os hozamot ért el.*
•

Több mint 6 0 0 részvény a világ fejlett részvénypiacairól

•

Kockázatok magas fokú megosztása

•

Költséghatékony befektetés akár már néhány százezer forinttól is

A részietekről

érdeklődjön

bankfiókjainkban,

vagy látogasson

el az

Alapkezelő

honlapjára!

PSZÁF engedély uéma 100.015/93
'Az Alap hoz/im« 2002 szeptembet és 2003. szeptember 30 kozott számítót! érték
A múltbeli hozam nem jelent garanciát ez Alap júvóbeni teljesítményére.
www.otpalap.hu

OTP NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY - UBS ALAPOK ALAPJA

• OTP ALAP KEZELŐ
AJ M» VÉDETT*Vitt IMIM

laixicsonijra

Szeretőé elkerülni az ünnepek előtti tumultust"
* Turtos meglepetést szeretne szerezni:'
* Biztos akar lenni abhun. hogy meg nincs neki

ytjáridétzoizon DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, vagy
ÉLMACYARORSZÁG VASÁRNAP REGGELafyfzeée»/
a DÉLMAGYAR0llSZÁC<WDELVlLÁG0r: DELMAGYARORSZAc

Igen. megrendelem

2004 január 2-ánV
Kenuk, kantulzzu be a váhsaoa itaferx ér eUüzrlín Júunjjnui'

»Ingyenes hívószámunkon
tájékozódhat, hogy a megajándékozni kívánt személy előfizctőnkTcl.: 06-80/821-821
• Az ajándékozásról névre szóló
„Előfizetési bizonyítványt" állítunk ki, amit a fa alá helyezhet,
vagy kívánságára karácsony előtt
az előfizetési címre elpostázunk.
HOGY A Z Ö T L E T
VALÓRA V Á L f O N :

.Bill
1

a j ú n d é l ö t / e t ü n l

bt.

• küldje el címünkre kitöltve
a mellékelt megrendelőlapot,
vagy
• keresse fel ügyfélszolgálati
irodánkat személyesen vagy
telefonon, vagy
• a kézbesítőnél jelezze
előfizetési igényét.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821

!
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DFLMAGYAJtOKSZAG

DÉLVILÁG

egy hónapra

1355 Ft

1255 Ft

három hónapra

4065 Ft

hat hónapra

7927 Ft
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DELMAGYAKOKSZAG VMMUFKES6

359 Ft

3766 Ft
«

|

7342 Ft

| ffj

14 302 Ft

Hová küldjük az előfizetésiül szóló bizonyítványt? (A megtelelő négyzetbe
Az ajándékozó elmére Q A megajándékozott elmére _J

Megajándékozott neve:
címe:....
Ajándékozó neve:
címe:
A számlát az ajándékozónak küldiűk.

Ttlefon:
Dátum:

Aláírás:

1077 Ft

|

2154 Ft

.§

4306 Ft
tegyen egy x-et)
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Családi események
HAZASSAGOT KOTOTT
Balázs Sándor és Hódi Krisztina, Halmai Zoltán és Csonka
Gabriella, Predescu Marin és
Porció Ilona, Pál Tamás és Mihályi Adrienn Ildikó, Pálfi
László György és Narozsnik
Szilvia Mária, Juhász Zsolt és
Hargitai Szabina, Szabó András és Koszov Veronika Gyulovna, Vinkó József és Sári
Szilvia Sarolta, Ottlecz János
és Seres Veronika, Kocsis Endre Miklós és Békéi Judit, Daróczi Tamás Károly és Mihalicska Andrea, Kiss Ferenc Gábor és Sztuparin Nóra, Gyalog
Zsolt és Pékár Erika.
SZÜLETETT
Csapi Zsoltnak és Eperjesi Melindának Regina, Körtvélyesi
Zoltánnak és Samu Györgyniek
Balázs, Mikó Zoltánnak és Hajdú Anna Júliának László Zoltán, Harkai Péternek és Czombos Ildikónak Ábel, Tábi Leventének és Vas Tímea Barbarának
Sebestyén, Pató Attila Bélának
és Drsatová Martának Johanna,
Bús Tamásnak és Lami Anikónak Anna, Bárányi Andrásnak
és Takács Katalinnak Alex Kristóf, Papp Lászlónak és Ézsiás
Franciskának Franciska, Kiss
Tibornak és Rácz Szilviának Liza Ivett, Gárgyán Józsefnek és
Dóczi Andrea Évának Fanni,
Andó Endre Imrének és Dorogi
Nikolett Zsuzsannának Anasztázia Amina, Jancsák Csabának
és Majzik Andreának Máté
Csaba, Nóll Zoltánnak és Cséke Nikoletta Zsuzsannának
Ágoston, Kiss Lajosnak és Török Magdolnának Anna, Bencsik Péternek és Sziromi Szonjának Rebeka, Papdi Péternek
és Vanyorek Ibolyának Szabina,
Rácz Józsefnek és Gonda Ildikónak Kitti, Mezei Mihály Tibornak és Márton Krisztinának
Liliána Kornélia, Szabó Dezsőnek és Balázs Juditnak Marcell,
Lippai Ferenc Imrének és Fehér
Mária Andreának Patrik, Varga
Sándor Csabának és Vincze Ilona Rozáliának Sándor, Bodó
Zsoltnak és Nagy Bettinának
Patrik, Kiss Miklósnak és Györki Orsolyának Zsófia, Husi
Lászlónak és Varga Juditnak
Anna, Nagy Farkas Árpádnak
és Cserni Kingának Kolos Barnabás, Balog Sándornak és
Marton Tímeának Gergely Sándor, Balog Sándornak és Marton
Tímeának Jázmin Zsuzsanna,
Gincsai Istvánnak és Gémes
Krisztinának Bella, Veréb Mihálynak és Bernát Anikónak Virág Krisztina, Vass Istvánnak és
dr. Nagy Noéminek Viktória
Luca, Nagy Zoltán Ferencnek és
Bús Gabriellának Olga, Szűcs
Andrásnak és Kiss Gyöngyinek
Laura, Gyólai Ferencnek és Szabó Adriennek Álmos Gyula, Faragó István Attilának és Szabó
Klárának Roland Attila, Kiss
Györgynek és Kovács Izabellának Balázs, Perneki Antalnak
és Rúzsa Mónika Máriának Dóra, Nagy Jánosnak és Vass Ágnesnek Kata, Molnár Zsolt Istvánnak és Mágnes Ágnes Anikónak Tamás, Hatvani Mihálynak és Papp Évának Jázmin Flóra, Harmat Zoltánnak és Szűcs
Gabriellának Máté, Molnár Jánosnak és Kovács Ildikónak
Máté, Nyemcsok Attila Csabának és Takács Katalin Csillának
Anna Dóra, Szalma Attilának
és Jenák Tamarának Luca, Fodor László Attilának és Tovt
Natalija foszipovnának Boglárka Natália, Hubai Zoltánnak és
Tóth Eszternek Rebeka, Békési
Róbert Györgynek és Tóth
Krisztinának Bianka Krisztina,
Tábith István Zsoltnak és Kőhalmi Dórának Bálint Levente,
Bognár Tamásnak és Vindics
Renátának Kiara, Antalik Béla
Attilának és Slivka Máriának
Fruzsina, Breznyik Károly Bélának és Szabó Ilonának Hanna
Sára, Balog Attilának és Virág
Zsuzsannának Kinga, Újlaki
Lászlónak és Rácz Irénnek Hédi, Kerekes Lászlónak és Mihálka Máriának Veronika Eszter,
Kulcsár Zoltán Jánosnak és
Hinze Máriának Meike, Pál Mi-

hálynak és Kalász Évának Izabella, Gémes Péternek és Savanya Diánának Réka, Lippai Géza Zsoltnak és Kocsispéter Juditnak Fanni, Kormos Józsefnek és Molnár Ágnes Klárának
Tamás, Farkas Tibornak és
Oláh Juditnak Liána Judit, Farkas Tibornak és Oláh Juditnak
Laura Eszter, Dani Attilának és
Kuti Katalinnak Barbara Réka,
Balogh Károlynak és Török Teréziának Zsolt Károly, Fischer
Ferenc Tamásnak és Hegedűs
Szilviának Ákos, Dinnyés Zsolt
Zoltánnak és Újhelyi Renátának Ágnes, Kis Zoltán Józsefnek és Papdi Edina Rózsának
Eszter Anasztázia, Balog Jánosnak és Horváth Szilviának Nóra, Pajor Zoltánnak és Berta
Gyöngyinek Csenge, Bezdán
Ferencnek és Révész Judit Tündének Marcell Milán, dr. Lamper Zoltánnak és dr. Pásztor Katalinnak Luca Sára utónevű
gyermeke.
MEGHALT
Ökrös Józsefné Máté Jolán,
Borár Mihály, Szabó György, Ihracska Antal, Csongrádi Margit,
Bánfi László, Papy Miklós, Hürkecz Ferencné Polyák Erzsébet,
Halász Jánosné Strausz Klára,
Kéri Imre, Dusnoki István, Hegedűs András István, Tari István,
Nagy Istvánná Juhász Anna, Kocsis József, Csiszár Béla Ferenc,
Erdélyi Gábor Zoltán, Szervo
Györgyné Pálffy Jozefina, dr.
Kedves Miklós, Bulik Gábor
György, Katona Simon, Dobó Ferencné Maróti Mária, Molnár
Antal, Mazurák László, Herczeg
Zoltán, Pál András, Gönczi Gyula, Lukács Ferencné Katona Etelka, Erdei Istvánné Papós Katalin,
Mészáros Tamás, Hermesz Antalné Dragity Mária, Villás Lajos,
Lázár Imre, Szakáll Szilveszter,
Vér László, Csókási Rózába, Dobó István Sándor, Zsolnai Mihályné Szentgyörgyi Erzsébet,
Kristóf Árpád András, Halász
Imréné Pék Sarolta, Hegedűs Józsefné Sós Jolán, Magyar Arpádné Vincze Aranka, Oláh Ferenc
István, Papp Ferenc, Magosányi
Lászlóné Pap Erzsébet, Botyánszki Pálné Bagyinka Mária, Kovács
Gyuláné Csamangó Ibolya Erzsébet, Májer Jánosné Lehoczki
Ilona, Megyeri Andrásné Nagymihály Mária, Frank Pálné
Guttyán Mária, Savanya Vincéné Lacza Zsuzsanna, Varga Zoltán György, Kurunczi Sándor János, Gál Lászlóné Muhari Matild Erzsébet, Elekes József, Papp
Imréné Horváth Ilona, Korom
András, dr. Szentkúti Ferenc, Árva Mihály, Romhányi Istvánné
Ágoston Anna, Farkas József,
Nagy Lajos András, Török János,
Tremmel Rudolfné Jenőfi Magdolna, Battancs János Benedek,
Turai Mihály, dr. Farkas Tibor
László, Németh Lajosné Sipos-Szabó Valéria, Toplak Istvánné Ajtai Mária, Murza Ernő Jánosné Molnár Lenke, Révész Józsefné Beréti Rozália, Petrovics
Rudolf Brankóné Berki Mária Terézia, dr. Dobcsányi Ferenc, Kárpáti Miklós István, Molnár
György, Bartucz Zoltánné Sárközi Rozália, Szeles Mihály, Légrádi
Istvánné Márton Mária, Horvát
Ferenc, Mészáros Károly, Bencs
János, Jakus lózsefné Palotás
Irén, dr. Szabó Lászlóné Siklódi
Etelka, Ördög Gábor, Báló István, Török Mihályné Tari Anna,
Felföldi József, Ördögh József,
Csomós Istvánné Sebesi Rózsa
Ágnes, Ambruzs Józsefné Fekete
Ilona, Pintér Istvánné Papp Ilona
Mária, Kopasz Géza Antal, Pintye János, Bereczki József, Takács
Istvánné Veres-Balogh Mária,
Nagy Mihály, Hornyácsek András, Friss Gyuláné Srhorfó Emília, Varró György, Marton Andrásné Juhász Viktória, Börcsök
László, Csordás András, Bódi
Szilveszterné Kenedics Ilona,
Szóráth József, Kacziba Lajosné
Hoffer Erzsébet, Paulik Gyula,
Szádeczki Károly Sándorné Szőke Rozália, Ambrus Ferenc, Pádár László, Kun-Szabó István,
Szolnoki Ferenc Nándorné Nagy
Katalin, Seres Márton, Huszka
János.
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A tiszai áradás és a védekező ember

Emlékművek újulnak meg

Az évfordulóra megszépül a jelképnek számító emlékmű.
Felújítják a szegedi árvízi emlékművet és újra elkészülhet a Bertalan-obeliszk is. A közgyűlés úgy döntött, hogy az előbbit az önkormányzat finanszírozza, az utóbbira viszont
közadakozásból kell pénzt gyűjteni.
A Szegedet elpusztító „nagy víz" után száz
évvel, 1979. március 12-én avatták fel a Tisza partján Segesdi György szobrászművész
alkotását, az Árvízi Emlékművet. Azóta eltelt idestova negyedszázad, az emlékmű állapota megromlott. Krómacélból készült részei, az elemek tombolását, a víz támadását
felidéző hullámvonalak és az ember védekező helytállását szimbolizáló függőleges elemek anyaga megkopott. Ráadásul az emlékmű sem menekült meg a firkálós elemek
tombolásától, számos helyen elrondították,
összefirkálták. A közelmúltban egy baleset
következtében kidőlt két oszlop a tizenegy
közül. Ezeket Lapis András szobrászművész
készítette az árvíz utáni újjáépítést segítő európai nagyvárosok tiszteletére. Több oszlopról hiányzik a fekete gránitburkolat. Az emlékmű környezete is lepusztult. Nemcsak
parkosításra szorul, de az előtte lévő útburkolat is megsüllyedt, töredezett.
A két szegedi választókörzet - Tóth Károlyé
és Hekáné Szondi Ildikóé - határán álló em-

Fotó: Miskolczi Róbert

lékmű teljes rekonstrukcióját egyéni indítványban javasolta a két képviselő, s a novemberi közgyűlés egyhangú határozattal szavazta meg. Minden remény megvan arra, hogy a
jövő év márciusára, amikor a 125 évvel ezelőtti árvíz pusztítására és az azonnal megindult újjáépítésre emlékezik a város, megújulhasson az emlékmű.
Tóth Károly képviselő szerint a felújítás
legdrágább eleme valószínűleg a gránitburkolatok cseréje lesz. Szondi Ildikóval együtt úgy
számoltak, hogy az összes költség meghaladhatja a 15 millió forintot. A közgyűlési döntés szerint a városüzemeltetési iroda megpályáztatja a munkát, a kivitelezésre jelentkező
cégektől legalább három árajánlatot kér, a kiválasztott kivitelezővel újabb közgyűlési jóváhagyással lehet szerződést kötni.
Abban is reménykedhetnek a szegediek,
hogy az 1976-ban elbontott Bertalan-obeliszket - amelyet száz éve a Tisza-szabályozást
vezető főmérnök, Bertalan Lajos emlékére állítottak - újra megépítik. Szintén egyéni képviselői indítványként, Szabó László javaslataként került a téma a közgyűlés elé, amely
úgy döntött, hogy közadakozásból kellene
előteremteni a húszmillióra saccolt költségeket. Szabó László azt szeretné, ha a Tisza-part egykori képét meghatározó 25 méte-

res emlékoszlopot annak eredeti szerkezetét
követve építenék meg. A Zielinszky Szilárd
műegyetemi tanár által tervezett-épített vasbeton obeliszkhez száz éve 70 köbméter betont és 80 mázsa vasat használtak fel. A belsejét négy méter magasságig földdel töltötték
fel, a felső része üreges maradt. Alapozás nélkül, közvetlenül a Tisza töltésére épült. A rekonstruált emlékoszlopot nem az eredeti
helyre szánják, hanem az egyébként is vízügyi emlékhelyként szolgáló volt gátőrháznál, a Holt-Maros toroknál állítanák fel. Az
új obeliszk nemcsak Bertalan-emlékmű lenne, hanem valamennyi, az ármentesítésben
közreműködött mérnök előtt is tisztelegne
általa az utókor. Emlékeztetne továbbá Zielinszy mesterre, akinek egy másik remekműve is Szegeden áll - és ugyancsak felújításra
vár. Ez a jövőre százéves, vagyis Magyarországon a legrégebbi, ma is működő vasbeton
víztorony a Szent István téren.
Szabó László arról tájékoztatott, hogy a
Globalnet 3000 nevű számítógépes cég vállalkozott a pénzgyűjtés és a rekonstrukciós
munkák koordinálására. Mivel az egykori
emlékmű is közadakozásból, általános összefogással épült, a képviselő azt reméli, hogy ez
száz év múlva, napjainkban is sikerülhet.
S. E.

A Versekkel Baka-életműsorozatot indított a Tiszatáj

Egy összegző klasszikus kötete
Baka
István-életműsorozatot
indított az 1995-ben elhunyt
szegedi költő összegyűjtött verseit tartalmazó kötettel a Tiszatáj Alapítvány.
Nagy vállalkozásba fogott a szegedi irodalmi folyóirat: a Tiszatáj Könyvek sorozatban a következő években megjelenteti Baka
István teljes életművét. Elsőként közel ötszáz oldalon a költő összegyűjtött verseit adták
közre. A kötet alapjául a Jelenkor Kiadónál 1996-ban megjelent posztumusz gyűjtemény, a
Tájkép
fohásszal
szolgált,
amelynek tartalmát még a költő
állította össze. A tervek szerint
évente jelenik majd meg
egy-egy újabb Baka-könyv; jövőre a Próza, dráma, majd a Műfordítások és a Publicisztikai
írások.
A sorozat első kötete, a Versek, amely Baka költeményeinek eddigi legteljesebb gyűjteményét tartalmazza, a napokban került a boltokba. Előbemutatóját november 15-én a
Bartók Béla Művelődési Központban, a költő emlékére rendezett országos szavalóversenyen tartották. A kötet első fele
tulajdonképpen a korábbi gyűjteményes kiadás Baka által
meghatározott szerkezetét követi, a Függelékben pedig a költő életében folyóiratokban, napilapokban - elsősorban a Délmagyarországban - megjelent,
valamint a hagyatékból előkerült versek, változatok és vázlatok szerepelnek.

A Versek Baka István költeményeinek eddigi legteljesebb gyűjteménye.
- Baka István nem egyszerűen
egy szegedi érdekeltségű és hatókörű költő, hanem - véleményem szerint - az újabb magyar
irodalomban az egyik legmeghatározóbb és legjelentősebb. Egyesítette a magyar költészeti tradíciókat, munkásságában sokféle
líratörténeti irány futott össze. A
halála óta eltelt közel egy évti-

zedben egyre nyilvánvalóbb,
hogy egy összegző, klasszikus,
nagy költő - mondja Olasz Sándor irodalomtörténész, a Tiszatáj
főszerkesztője, aki azt is hozzáteszi: - Lírája ráadásul népszerű is,
mert az emberi létezés alapkérdéseiről szól. Bakának hatalmas
tábora van, bár sokan nem ismerik, és néha az irodalomtörténet

Archiv fotó: Schmidt Andrea

is megfeledkezik róla, mert nem
tudja beskatulyázni.
A most megjelent Versek szövegét gondozta és az utószót írta
Bombitz Attila, a kötetet Pataki
Ferenc Zöld üveg árnyéka (Apám
és én) című festményének felhasználásával Annus Gábor tervezte.
H . ZS.
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BOMBERA KRISZTINA: NEM AKAROM, HOGY A GYEREKEM MÉDIABOHÓC LEGYEN

Mások tükrében látom tisztán magamat
Nem tartja magát érdekes embernek Bombera Krisztina, a TV 2
műsorvezetője: magánéletét és
tavasszal születendő gyermekét
óvja a média adta nyilvánosságtól, ugyanakkor azt állítja: igazi
bohócként a játékot szereti, munkáját teljes erőbedobással végzi,
de nem veszi véresen komolyan,
csak nevetni tud rajta. Szóval,
mégiscsak érdekes ember.
- Szokták mondani: a hóhért
akasztják.
Szakmabeliként
szeret
interjút adni?
- Nem szeretek, de ezt nem mindig
mutatom, megtanultam viselkedni.
Már elfogadtam, hogy a munkámmal
jár, a cégemnek fontos. Furcsa dolog
ez, egyrészről riporterként nem vágyom rá, hogy megismerjenek, valójában én szeretnék megismertetni
dolgokat másokkal. Nem hiszem,
hogy érdekes lennék, más a dolgom.
Másrészről zárkózott vagyok, nem
szeretek a magánéletemről beszélni:
aprópénzre váltódnak ilyenkor az
ember legfontosabb érzelmi kötődései és életviszonyai.
- A médiában
dolgozók
közül
sokan egy idő után
megváltoznak:
a személyiségük,
az
arányérzékük,
esetleg
rámenősebbek
és
hiúbbak lesznek, ön hogyan tapasztalta?
- Mások tükrében látom meg, ha
változok valamiben. Csupa kritikus
ember él körülöttem, a férjem, a

baráti köröm, akik szerencsére, nem
szakmabeliek. Sokszor megkapom
tőlük: figyelj! torzul, amit gondolsz a
világról! Mindig igazuk van, hallgatok rájuk. A médiában dolgozók bizonyos mértékig közszereplők, de
nem jó, ha valaki ezzel visszaél. Előfordult már, hogy hivatali sorban álldogálva felismertek és az ügyintézésnél előre akartak venni. Nálam
elvi kérdés, hogy nem megyek előre a
sorban, mert pontosan annyit érek,
mint bárki más. Ennek nagyon fontos az üzenete: ne gondoljuk azt,
hogy nekünk a többiekhez képest
valamiből jobb, több vagy gyorsabb
jár.
- Ez a megállapítása
rendkívül
humánus. Milyen nevelést kapott?
- Egy lakótelepen, orvosok mellett
nőttem fel, nagyon elesett, kiszolgáltatott és szegény emberek között
mozogtam reggeltől estig. A szüleim
liberálisan neveltek, egy dologban
voltak csak szigorúak, minden helyzetben azt mondták: magamban keressem a hibát. Ez csúnyán rajtam
ragadt.
- Visszanézi felvételről a Jó estét,
Magyarország
adásait?
- Nem szoktam, hiszen nem a képernyőn való látszás miatt választottam ezt a pályát. Persze van bennem
exhibicionizmus, álszentség, hazugság lenne ezt letagadni: bohóc vagyok, a játékot szeretem, nevetni tudok rajta, de nem veszem komolyan.
- Önről az egyik országos napilap
igen szigorít tévékritikusa
is elismerőleg írt. Azért erre odafigyel?
- Naná, el is raktam azt a kritikát.
Szoktam mondogatni, a kritikusnak

Bombera Krisztina: szüleim liberálisan
mindig igaza van. Várom a napot,
amikor majd az ellenkezőjét állítja.
- Ha nem hívom telefonon az interjú miatt, akkor a Kamera Hungáriára véletlenül Szeged helyett a
Balatonra indul. Ilyen bakik gyakorta
előfordulnak?
- Azért azt nem mondanám, de
sajnos nagyon szórakozott vagyok.
Legendásan rossz az időérzékem,

neveltek.

ami rengeteg kellemetlenséget okoz.
Ez a keresztem, mindig próbálok valamit javítani rajta. Ezt a hibámat két
dologgal próbálom kompenzálni:
egyrészt irgalmatlanul sokat tudok és
szeretek dolgozni, másrészt igyekszem jól végezni a munkámat. Egy
kicsit talán szakbarbár vagyok, örülök mégis, hogy tavaly el tudtam
kezdeni a jogi egyetemet.

Csábító Tél asszonyok ideje

m

m

Az évszakváltással eljött a Tél asszonyok
Ideje. A következő hónapokban az erős
egyéniségű, extravagánsan öltözködő, erotikus kisugárzású, merész kontrasztokkal
hódító hölgyek a favoritok.
Az évszak szerint tipizáló, hivatásos színtanácsadók az eredeti hajszínt, a szem
íriszfestékanyagát, a bőr alapárnyalatát veszik figyelembe, s ezt követve akár magunk
is meghatározhatjuk, emlékezvén eredeti
hajszínünkre, nappali fényben, smink nélkül a tükör előtt üldögélve, hogy melyik típusba tartozunk. A Hófehérke típusnak is
titulált Tél asszonyok szeme jellemzően sötétebb, feketésbarna, sötétkék, barna,
szürke, szürkészöld. Hajszínük is sötét, középbarnától a feketéig, akárcsak szempillájuk és szemöldökük. (Idősebbeknél a
hajszín lehet teljesen fehér.) Bőrük vagy
porcelánszínű vagy olív árnyalatú (olajos
színű, nyáron gyorsan lebarnuló). A hűvös,
jeges színek adnak nekik igazi feltűnést, a
kontrasztokkal kiemelkednek környezetükből. Minden típus közül nekik való leginkább a fehér, a fekete és a szürke. (A gyapjúfehér, a tojáshéjszín, a sárgás árnyalatok

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

viszont kerülendők.) A kékes árnyalatok fokozzák titokzatosságát. A tiszta, világos, hideg színekbe öltözve kerülje az apróbb
mintákat, az erőteljes csíkok, a futurista
elemek előnyösek a ruháin, fokozzák érdekességét. Extravagáns öltözködése felerősíti erotikus kisugárzását, akárcsak a nagyon erős színeket használó, kontrasztos
sminkje. Ezt még fokozhatja erotikus illatú,
fűszeres parfümökkel. Érdekességét, eleganciáját nyomatékosítják a fehérarany, a
platina és ezüst ékszerek. Csábításhoz előnyös számára a strassz.
Az északi alapvonásokkal bíró Tél aszszonyok uralkodónői jellemek, erős egyéniségek. A dolgokat gyakorlatias észjárással,
helyesen ítélik meg, nem álmodozók, s nem
naivak. Általában realista elképzeléseikhez
ragaszkodnak, azokat kellő energikussággal,
eltökéltséggel viszik végig. Nemigen hagyják,
hogy bárki vagy bármi gátolja őket céljaik
elérésében. Sőt titokzatossággal, erotikus
kisugárzással vonzó adottságaikat is bevetik
annak érdekében, hogy elérjék, amit szeretnének.
SZABÓ MAGDOLNA

-A TV2 internetes honlapja adta
hírül, hogy babát vár, amiről azonban nem szívesen nyilatkozik.
Miért?
- Nem akarom, hogy a gyerekem
médiabohóc legyen. A média kiforrott személyiséget igényel, hogy ne
torzuljon senki. Egy gyermek pedig
ezt nem mondhatja még el magáról.
Viccesen fogalmazva: egy nő életében a gyerek az egyik legjobb produktum, amit le tud tenni az asztalra.
Ettől én sem akartam magam megfosztani, legalább hármat tervezek.
Az elsőt most tavaszra várom. Ezért
nem mindegy, hogyan vigyázok rá.
- Pár éve készítettem interjút Stahl
Judittal, a TV 2 akkori egyik vezető
személyiségével, arcával. Azóta sok
minden megváltozott,
egészen más
szerepkörben láthatjuk. Jól érzem,
nem izgul azon, hogy a gyereknevelés mellett hogyan alakul majd a
pályája?
- Ez sorsszerű. Ha hosszú távon dolgozhatok ebben a szakmában, akkor
valószínűleg érek annyit, hogy itt maradjak. Ha viszont nem, akkor pedig
mindenki jobban jár, beleértve engem
is. Nem a görcsölésen múlik, hogy az
ember sorsa hogyan alakul. Stahl Judit
például most nem híradózik, viszont a
világ egyik legboldogabb embere.
- A karácsonyra hogyan készül?
- Hosszú évek óta most először
nagyon készülök rá. Kamaszkoromig
fontos volt az ünnep, amikor dolgozni kezdtem, eltűnt, örültem, ha az
utolsó napra tudtam valami ajándékot venni. Most a babámmal sok
zenét, orgonamuzsikát fogunk hallgatni. így várjuk az ünnepet.
LÉVAY GIZELLA

A tanárnő
Ünnepi kifestője
A Húsvéti történet című mesefüzet után Ugrinné Pártos
Eszter újabb kiadvánnyal jelentkezett. A szegedi rajztanárnő karácsonyi kifestőjével
a beteg gyermekeknek is
meglepetést szerzett.
Karácsony közeledtével a boltokban egyre több bájos kis
ajándék közül válogathatunk
a gyermekeknek. Dr. Ugrinné
Pártos Eszter, a Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola rajztanára a kicsiket idén színes
Ünnepi kifestőfüzettel lepte
meg. Az óvodások és kisiskolások kedvük szerint színezhetik ki a hatalmas karácsonyfát, a szánon suhanó Télapót,
vagy éppen a piros kalapú hóembert.

A rajztanárnő a most nagycsoportos kislányával volt
gyesen, amikor először kezdett el gyermekkiadványokkal foglalkozni. Tavasszal
már megjelent a Húsvéti
történet című mesefüzete,
februárra pedig készül a farsangi könyvecske.
A hölgy a beteg csöppségekre
is
gondolt:
a
szegedi gyermekkórház lakóit ötven darab kifestővel,
kedvenc művészszakboltja
pedig huszonöt színesceruza-készlettel
ajándékozta
meg.
Az Ünnepi kifestő nemcsak
városunkban, az ország valamennyi részén megvásárolható, mely kitűnő darabja lehet
gyermekünk karácsonyi csomagjának.

ALTO GL dupla légzsákkal 1 875 000 Ft-tól
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• 1,1 literes, 4 hengeres, 16 szelepes, 64 lóerős motor

állítható magasságú előfeszítős övek elöl

. vezető- és utasoldali légzsák alapfelszereltség

indításgátló

. ajtókba épített merevítők

átlagfogyasztás: 4,9 liter 100 kilométeren

Egy csöpp energia.

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4/91/100 km. C02 -kibocsátás (kombinált): 119 g/km.
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Élő hőmérők
az akváriumban
Egy élénkpiros színnel fluoreszkáló trópusi hal lesz az
első génmódosított háziállat, melyet az Egyesült Államokban árusítanak. A GloFish néven, mintegy öt dollárért árult zebradániók január második hetében kerülnek az állatkereskedésekbe.

A világító
zebradániókat
szingapúri kutatók eredetileg a vízbe került szennyező
anyagok jelzésére tenyésztették ki, írja a New Scientist. Az eredetileg fekete-fehér csíkos halacskák a különböző szennyezések hatására vörös illetve zöld színnel fluoreszkálnak.
A halak színe természetes
fénynél is jól látható, ultraibolya fényben azonban különösen látványos. A kutatók egy tengeri virágállat
vörös színéért felelős gént
helyeztek a halak génállományába, a zöld színt pedig
egy medúzagén beiktatásával érték el.
A kutatók szerint az eredetileg Indiából származó
hal nem jelent környezetvédelmi
kockázatot,
mivel
nem él m e g a mérsékelt
égövi vizekben. A természetvédők és az élelmiszerbiztonsági aktivista csoportok azonban levélben tiltakoztak az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletnél a halak engedélyezése ellen. A szingapúri kutatók szerint a halak m é g a
trópusi vizekben sem szaporodnának el, mivel kevésbé életképesek, mint nem
világító fajtársaik.
A génmódosított zebradániókat Tajvanon már árusítják. Az Európai Unióban
még n e m kérvényezték a
GloFish árusításának engedélyezését,
így
egyelőre
n e m árusíthatják a vöröslő
halakat Európában, tudtuk
meg az EU sajtóközpontjának illetékesétől.
A zölden és pirosan fluoreszkáló zebradániók világító génjeit úgynevezett promoterek kapcsolják be. Eddig két ilyen promotert találtak, az egyik a vízben található ösztrogénre érzékeny, a másik pedig a halat
érő
stresszhatásra,
amit
például a víz nehézfém- és
toxintartalma okozhat. A
különböző hatásokra a halak más-más színnel reagálnak.
A kutatók szerint n e m lehetetlen olyan halak kifejlesztése, melyek különböző
hőmérsékleten
más-más
színűek, így egyfajta élő
hőmérőként funkcionálnának.
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A JÁTÉK SZABADSAGGAL TÁRSUL

Mit szeretnének a gyerekek?
A játék szabadsághoz kötött, és benne maga a játszás
okoz élvezetet, ad élményt és örömet - s erre minden
gyerek (de még a felnőtt is) vágyik. A karácsonyi játéklesre, ajándékvásáriásra indulók, ha ezt szem előtt
tartják, átérzik, biztosan jói választanak.
A játékkínálat már most, adventkor, a karácsonyi vásár
kezdetén akkora, hogy felnőtt
legyen a talpán, aki a meglepi
keresése közben el nem csábul, s meg nem vesz mindenfélét, ami neki tetszik. Aztán sok felnőttet ér meglepetés, amikor a karácsonyfa
alatt kiderül, hogy a gyerekeknek nem is okoz vele akkora örömet. Mert hiába némely csillogó-villogó, automata, meg méregdrága játék,
nem garantáltan örömszerző.
Az is lehet, hogy a díszcsomagolású, univerzális Barbie-ház helyett jobb fogadtatásra talál egy apu és anyu
készítette egyedi, szeretettel
bélelt babalak. S lehet, hogy a
videojátéknál sokkal szívesebben venné a kisiskolás, ha tár-

sasjátékozhatna testvéreivel
és szüleivel. Mert abban ott
van az egymással foglalkozás,
az együttlét öröme is. Az a
plusz ajándék, amit semmi
más nem képes pótolni, az,
amire minden gyerek ösztönösen vágyik.
Grastyán Endre fiziológus, a
játék élettanát kutató kiváló
tudós elemzéseiben emlékeztet arra, hogy a játék szabadsághoz kötött. A gyereknek
sem parancsolható az, hogy
mivel játsszon, mert ha csak
kényszerűségből, szófogadásból tesz valamit, az számára
már nem játék. A játék ugyanis
önmagáért való. Ám az ember
mégis akkor ember (gyerekként és felnőttként is), ha játékos. S a játékban az élvezetet
az adja, hogy önfeledt, kísér-

Szórakozik és alkot
Játszóházak,
gyermekfoglalkoztatók szakembereinek tapasztalataira érdemes figyelni a
játékos meglepetésre készülőknek. Ők nagyon ajánlják karácsonyi ajándéknak a kicsik alkotókedvét, kreativitását kibontakoztató játékként a különféle
gyurmákat, a gyöngyfűzőt, a
méhviaszt, a sablonos, színes
papírkészleteket, a szövőrámákat, az agyagozót, az üvegfestés
kellékeit, a barkácskészletet.
A textilbábok, a puzzle-k, a színes fajátékok ugyancsak népszerűek, akárcsak az építőkockák, a légó, a kedvenc mesefigurás készségjátékok. A kislányok szívesen játszanak „eladópultosat" (főleg, ha a nagyi, a szülő
a vevő), babakonyhásat, a fiúk

Az édesanya figyeli, gyermekei melyik játékba „szeretnek bele".

pedig kedvtelve kisvasutaznak,
építenek, szerelnek. - S még a
kamasz is szívesen játszik, ha
nem is családi társasjátékot
(bár arra is rávehető), de
egy-egy kitalált figura, hős bőrébe bújva kalandos szerepjátékot
a barátaival (ha kap hozzá ajándékba egy szabálykönyvet).

letező, kreatív, általunk irányított, mégsem lehet kiszámítani, hogyan alakul, izgalmas,
s új meg új élményeket ad. - És
a gyerekek erre „vevők". Aki
úgy indul karácsonyi játékvadászatra, hogy ezen elgondolkodik, ráadásul ismeri a megajándékozandó gyereket, és
előre megpróbálja kipuhatolni (nem direkt kérdésekkel),
hogy mi a szíve vágya, az
könnyebben
boldogul
az
óriási kínálatban.
Annak pedig, aki mégis tanácstalan, súghatnak például
az óvó nénik, mi a kedvence
a kicsinek az oviban, vagy
mit emleget ott álomjátékként. Segíthet az is, ha az ünnep előtti napokban betér-

Az új Bond-lány?
Catherine Zeta-Jones azt fontolgatja, hogy talán mégis elvállalja az egyszer már viszsza- utasított szerepet - lehet, hogy ő lesz a következő
Bond-lány, ha megfogadja a
007-es ügynök egyik alakítójának, Sean Connerynek a tanácsát.
„Catherine komolyan gon-

Q-nform@tor

Hillary Rodham Clinton markáns egyénisége az amerikai
politikának. New York állam
képviselőjének a közelmúltban
jelent meg magyarul is a Geopen Könyvkiadó gondozásában
Bő történelem című könyve.
Hillary Rodham Clinton könyve, az Élő történelem egyrészről
tényfeltáró visszaemlékezés a
Fehér Házban töltött évekre,
másrészt krónika, jegyzet a Bili
Clinton feleségeként átélt tör-

H-6720 Szeged,
Tisza L. krt. 34.
www.fokuszonline.hu

kűnyvi

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTVÁRA
7% KEDVEZMÉNY!

^

%

0 Ft törlesztés az első 3 hónapban!*
^
^
06-40/50-40-50
* Az akció a 2 0 0 3 . december 31-ig, a 7 2 + 3 hónapra folyósított személyi kölcsönre vonatkozik.

SZABÓ MAGDOLNA

ténelemről, és beszámoló egy
harminc éven át tartó szerelmi
és politikai kalandról, amely túlélte a hűtlenséget, a politikai
ellenfelek állandó zaklatását és
a nyilvánosság kíváncsiskodását. Ő volt az első First Lady, aki
kiemelkedő szerepet játszott az
Egyesült Államok törvényhozásában.
A gazdag képanyaggal illusztrált könyv egy bensőséges, eleven és inspiráló erejű vissza-

HVB Személyi Kölcsön - Kezes és fedezet nélkül igényelhető

Akciós THM: 21,99%- 26,35%

(az ízlését csak szülői tiltással nem lehet befolyásolni).
Megszívlelendők a fentiek, de
a vásárláskor még másra is
ügyelni kell. Nézzék meg például, hány éves kortól ajánlják
az adott játékszert. Vigyázzanak a méretre, nehogy a pici lenyelhesse az ajándékát! A porallergiásoknak ne vegyenek hatalmas textilállatokat. Ne feledjék el, hogy valójában a sportszerek is játékok! A gyerek érdeklődési körének megfelelően
válasszanak. S jusson eszükbe,
hogy a kicsik ösztönösen vonzódnak a természetes alapanyagokból készült játékszerekhez, és azokhoz, amelyekkel
maguk „dolgozhatnak".

Hillary élő történelme

dolkodik azon, hogy jó döntés lenne-e elvállalni a szerepet, de persze a szerződést
csak akkor tervezi aláírni, ha
a forgatókönyvet rendben lévőnek találta. Szeretné azt is,
ha ő énekelhetné a film betétdalát és ha az általa alakított karakter egy Bond méltó
ellenfele lehetne" - tájékoztatta a sajtót egy jól informált forrás.
Michael Douglas walesi felesége nemrégiben cáfolta azon
értesüléseket, mely szerint már
alá is írta a kővetkező Bond-film
főszerepéről szóló szerződést a teenhollywood.com viszont
úgy tudja, hogy Sean Connery
tanácsát követve mégiscsak
megfontolja a dolgot.

Adunk Önnek 3 hónapot - ajándékba!

nek együtt a játszóházba,
hátha ott „beleszeret" a gyerek valamibe, amit az ünnepi
fenyő alá lehet neki varázsolni. A tanácstalan felnőtteknek azt javallják a gyermeklelkek búvárai, hogy igyekezzenek minél jobban tájékozódni, s próbáljanak az arany
középúton maradni. Az is
rossz megoldás, ha valamit
nagyon rá akarnak erőltetni
a gyerekre, csak mert éppen
nagyon divatos, „menő játék" (amivel mások előtt
esetleg fel is lehet vágni, ám
a kicsi szinte rá se néz). És az
is rossz, ha azért nem veszik
meg a gyereknek az általa
hőn áhított játékszert, mert
az a felnőttnek nem tetszik

FOTÓ: KARNOK CSABA

V

WWW.hvb.hu | A H V B G f O U p tagja

Telefon: (+36 62) 420-624
Fax: (+36 62) 424-789
e-mail: fokusz.szegedSlira.hu

emlékezés - napjaink egy rendkívüli asszonyát ismerheti meg
az olvasó.
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Magasak- e a lakbérek í

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
BERLET

CIPŐGYÁR

így kell támogatni a Volán zsebé- Nagy Istvánná, Fabó Béláné és
ből az önkormányzati SZKT-t, Ács Mihályné hálás szívvel száaz utazók 40%-ának zsebéből a molt be arról a rendkívüli segély60% utazási költségeit. A tisztelt ről, amelyet a szegedi önkorképviselőket is az ilyen áremelés mányzat biztosított a Mary cipő= kedvezményből támogatják? - , gyár dolgozóinak.
kérdezi K. I.
HAJNÓCZY UTCA
KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ

MILINKER LÁSZLÓNÉ

RÖRCSÖK N O É M I

MOLNÁRÉVÁ

FARKAS NIKOLETT

raktáros, Szentes:
- Nagyon magasak. Mi szerencsések vagyunk, mert nem kényszerülünk arra, hogy albérletben
éljünk, a lányomnak viszont
Egerben bérelt lakása van: az ottani és a szentesi lakbérekhez viszonyítva ugyan keveset fizet, de
úgy gondolom, a havi 20-30-40
ezer forint nagyon sok pénz.

várandós kismama, Szentes:
- Attól függ, hogy hol van az a lakás. Szentesen a lakbérek az ingatlanárakhoz viszonyítva reálisak, vagyis magasak. Az országban híresen itt kerül a legtöbbe egy
lakás. Mi cppen most költözünk
albérletből saját otthonunkba,
ami minőségi változást is jelent az
életünkben, nagyon örülünk neki.

középiskolás, Földeák:
- Városon igen, falun nem. Városban szerintem havi harmincezer alatt nem lehet találni kiadó
lakást, falun viszont nagyon olcsó
az albérlet: a barátnőm például
havonta csak tízezer forintot fizet
a szállásért, ebben persze nincs
benne a rezsi. Én szerencsés vagyok, mert a szüleimmel élek.

főiskolai hallgató, Szentes:
- Nagyon magasak. Gondoljunk
csak bele: a fiatalok életkezdéséhez képest például a minimálbér
mellett a havi harmincezres kiadás nagyon megterheli a pénztárcát. Ami marad, abból fizetni
a rezsit, megvásárolni az ennivalót, előbbre lépni szinte lehetetlen.

H0R0SZK0P
Q í * KOS: Hallatlan energiákkal rendeli k . i kezik a héten, s nagy felelősség hogy
mire használja. Olyan ötletei támadhatnak,
amelyeket már régen hordoz magában, csak a
megvalósításuk elé gördültek akadályok.
BIKA: Mindenáron sikert szeretne elk
rémi, de csak azért, hogy ezzel elnyerje
egy szeretett személy megbecsülését Ez nemes cél, azonban egymagában nem elég a sikerhez. Önmaga megbecsülését célozza meg!
IKREK: Barátja nagyon megbocsá1 tó. de ha mégis szakítani akar vele,
a közönségesség, a pénz herdálása boszszantja fel legjobban. Kritizálja őt úgy. ahogyan ő szokott másokat! A kritika az. amit a
legrosszabbul visel.
^ é P RÁK: A Merkúr uralmi helyzetben
^ ^ I van és növeli ambícióját, vállalkozási kedvét. Nem árt, ha pénzügyeit óvatosan
kezeli, és nem költekezik meggondolatlanul.
A J

OROSZLÁN: Ne riadjon vissza a
r
• változástól, amennyiben elhelyezkedne, vagy bármilyen továbblépésre nyílik lehetősége. Ha a változást kihívásként érzékeli,
hogy maga előtt bizonyítson, nőnek az esélyei.
SZŰZ: Munkahelyi vitája nem ol^ ^ dott meg semmit, csak elodázta az
igazi kitörést. Legalább kiderült, hogy egy
kollégája próbálja kitúrni állásából. Ez nem
olyan egyszerű, hiszen ön eddig jól végezte
a dolgát.
if\7\
MÉRLEG:Régi-új ismerőse m a
W w l közös programot ajánl. Hogy a kísértésnek ellenáll-e vagy sem, ez az ön titka marad. A családi békét azonban célszerű
fenntartani. Próbálja visszafogni költekező
kedvét!

V

SKORPIÓ: Az utóbbi időben egyre
k z l t ö b b értékes ötletet adott anélkül,
hogy ennek tudatában lett volna. Látja,
hogy odafigyelnek önre, még akkor is, ha ön
ezt nem akarja. Realista, így pontosan felméri pénzügyi lehetőségeit.
J k . NYILAS: Ha valakivel problémáJ ^ t ' j a van a környezetében, mondja
el neki! Ha nem ezt a megoldást v á lasztja, könnyen meglehet, hogy a kapcsolat m e g s z a k a d á s á i g fog fajulni a d o -

log.
Jt*

BAK: Szerencsés aspektusok hati nak ezen a héten mind a szerelmi,
mind a pénzügyi terveit támogatva. Új helyzet áll elő. Van egy rögzült képe a világról,
és emellett kitart minden új helyzetben is.
1

VÍZÖNTŐ: A hirtelen fordulatok
1 napja köszönt önre. A szerelemben
éppúgy megújulhat, mint hivatásában. Valaki nem várt áldozatot hoz az ön kedvéért
vagy remek ötlettel szolgál.
HALAK: Most elég túlhajszolt és
! hajlamos rá, hogy kirúgjon a hámból. A Mars vakmerő kalandokra csábítja,
ezért törődjön többet az egészségével, mint
máskor szokott. A megszokott hétköznapokat ünnepnapok váltják.

•

Á. I.-né csalódott a szegedi városvezetésben, hiszen a szennyvíztisztító hiányában Szegedet
sújtó környezetterhelési adó egy
jelentős részét át akarja hárítani
a lakosságra. A minden várakozást felülmúló, kemény döntés
ellen még több olvasónk tiltakozott. Véleményük szerint ez
együtt jár majd a távhőszolgáltatás és egyéb szolgáltatások árának emelésével is.

PANNON
fiz

P0STAB0NTAS

élvonal.

GSM

I. B. felháborítónak tartja, hogy
egyes fiatalok azzal szórakoznak,
hogy éjszakánként kiborogatják
az utcára kihelyezett leukák tartalmát a Hajnóczy utcában.
FÁSÍTÁS

A rókusiak szerint a környékükön
végzett fásítás előnyei között nem
utolsó szempont, hogy a zöld növények megnyugtatóan hatnak az idegekre, így - vélhetően - az ott lakóknak könnyebb lesz elviselni az önkormányzat, illetve a kormány szigorító, megélhetést nehezítő intézkedéseit, olvastuka 20/949-4772-es
telefonról érkezett SMS-ben.

Mitől függ az élet hossza ?
Az egészségügyben az egyes részszolgáltatások privatizációja, kimazsolázása már a rendszerváltás
után elkezdődött. A művesekezelés 86%-át, a fogászati ellátás közel 60%-át, a C T - , MR-vizsgálatok
36%-át végzik „magánzsebeken" keresztül. A kórházi berendezéseket működtető vállalkozók az Országos Egészségügyi Pénztártól, vagyis tőlünk, jelentós profitot eredményező díjat kapnak ellenértékként, amely összegeket más rendszerek működési költségeiből takarítottak meg.
Az egészségügy korábban a nemzeti jövedelem
3,5-5%-ából részesedett. Ma az a jellemző, hogy
az egészségügy költségvetése arányaiban messze
elmarad a költségek növekedésétől, működése
elégtelenné vált, s csőd közeli helyzetbe került. A
kórházak, rendelőintézetek magánkézbe adása
esetén a lakosságtól befizetett járulékokból magasabb finanszírozást kapnának például a laboratóriumok, tüdőgondozók az egyes diagnosztikai,
vagy a teljesítményfüggő pontrendszer alapján az
egyes szakrendelések és szolgáltatások. A régi-új
vállalkozó ezeket működtetni fogja. Nincs megoldás a veszteséges kórházi osztályok, szakrendelések, épületek stb. problémáira. A Munkáspárt ellenzi, hogy legyenek jó kórházak a gazdagoknak
és legyenek rossz kórházak a szegényeknek. Ahová a tőke, a rendszerváltó pártok jóvoltából, az elmúlt 14 évben a lábát betette, minden drágább
lett, az emberek nagyobb része pedig kiszolgáltatottá vált.
Ellenezzük a kórházak eladását azért is, mert a
közalkalmazotti munkaviszony megszűnte után az
orvos, a nővér és mások állása a profitnak lesz kiszolgáltatva. A Nemzetközi Valutaalap szerint ná-

lunk nagyon sok az orvos, a kórház. A Munkáspárt
nem akarja, hogy a profitérdekelt vállalkozó oldja
meg mindezeket. Magyarországon a 40-45 év között férfiak (növekvő számban a nők) infarktushalandósága Európában olyan magas, hogy országunkat jelölték ki ennek tanulmányozására. Ugyanakkor a megelőzés, kötelező szűrővizsgálatok megszervezése helyett a magánvállalkozás minden
érintett szintje a magasabb haszonra törekszik,
ezért - groteszk módon - a betegek számának növekedésében érdekelt.
A privatizáció által a hálapénz rendszere nem fog
megszűnni, mert az a hiányra épül. A kevesebb
egészségügyi intézmény, a több okból csökkenő
egészségügyi dolgozói létszám miatt mind nehezebb lesz bekerülni a gyógyitó helyekre, gyorsan kezeléshez jutni, s mindez a hálapénz újabb virágzását készítené elő.
Mindezek és még több mérőszám alapján az állam nem adhatja ki a kezéből az egészségügyi
rendszer irányítását, ha minden állampolgára
számára valóban biztosítani akarja a gyógyuláshoz való jogot. A Munkáspárt az ügydöntő népszavazás kiírását követelő aláírásgyűjtéssel azt
kívánja elérni, hogy egészségünk és a kórházak
sorsáról ne az agyonfizetett politikai elitek döntsenek, hanem a dolgozó emberek. Az egészség, a
kórház-privatizáció ügye nem ideológiai kérdés.
Most ne legyen igaza Moldova György sommás
megállapításának, hogy a kapitalizmus viszonyai
között „az életed hossza leginkább a havi jövedelmedtől függ".
NAGYVÁRI LÁSZLÓ,
A MUNKÁSPÁRT MEGYEI ELNÖKE

Mandulás angolna után színházba kell
Tessék mondani, a magyar politikai életben mi a fontosabb?
Dolgozni a haza javára, vagy lejáratni, megbuktatni az éppen kormányon levő koalíciót?
Szó se róla, egy kicsit drága volt
az a söjtöri ebéd. Kérem tisztelettel, azonban a másik fél is észrevehetné a saját szemében a gerendát. A hódmezővásárhelyi
önkormányzat működési költségek fedezésére hitelt vett fel - ezt
egyszerűen úgy mondják: tejre és
kenyérre -, ugyanakkor a budapesti Vigadóban színielőadásokat rendeznek Hódmezővásárhelyváros költségvetéséből. Arra
azért kíváncsi lennék, mindeze-

ken túlmenően a díszvendégek
és a képviselő-testületi tagok
költségeit miből fedezték.
Hódmezővásárhely Budapest
után a legnagyobb területű város.
Tehát ha valahol van telek, illetve lehetőség telek kialakítására
Magyarországon, az éppen Hódmezővásárhely. Azt nem kis
megdöbbenéssel olvasom az újságban, hogy a Tószegi-féle házat - Szántó Kovács J. u. 3. sz. - a
Görög palota udvarán lévő két
épületet, garázsokat, meg a Hódi
Pál u. 4. és 6. számú házakat el
akarja bontatni a polgármester
és a helyükre üzleteket és mélygarázst szeretne építtetni. Állító-

menni!?

lag ha jól pályázunk, kétszázmillió forintból megúszná a város.
Rendben van. Tehát kell a
mélygarázs, de tessék mondani,
ki tudja igénybe venni, megfizetni, ha havonta szűnnek meg különböző üzemek, gyárak? Esetleg
talán mihamarabb be kellene fejezni Kishomok környékén a
47-es út építéséhez szükséges területek kisajátítását. Ettől talán
némi remény csepereghetne Vásárhely ipari fejlődésébe. Egymás
örökös lejáratása helyett talán a
fejlesztésre kellene a fölös energiákat fordítani.
BORSODI IMRE,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Mégsem kellenek a középiskolai gh-sok ?
Immáron bizonyossá vált, hogy választási ígéretével ellentétben
- a város középfokú oktatási intézményei mégsem kapják viszsza önállóságukat. Továbbra is az
NGSZ - Nevelési-Oktatási Intézmények Cazdasági Szolgálata
- kiszolgálói leszünk, holott ennek állítólag fordítva kellene lennie. A „szolgasors" oka pedig az,
hogy a középiskolákban nincsenek meg a szakmai feltételek. Ez
az indok egyszerűen nevetséges

és iszonyúan dühítő, hiszen
csaknem valamennyi
intézményben sokéves tapasztalattal
és felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező gazdasági vezetők - pardon, az NGSZ létezése
óta „csak" gazdasági ügyintézők
- dolgoznak. A törvény ugyan
előírja a főiskolai végzettséget,
ám felmentést a felettes szerv
adhat, ennek ellenére „meglett
korú" gh-sok főiskolára is beiratkoztak azért, hogy az áhított gaz-

dasági önállóságot visszakapjuk.
Meggyőződésem - és állítom:
minden érintett egyetért velem
- , hogy itt megint politikai érdekek döntöttek (szolga)sorsunkról. Abban is biztos vagyok, hogy
ezzel a döntéssel rengeteg embert elveszítettek azok közül,
akik önökre szavaztak 2002-ben.
A csalódást pedig a 2006-os választásokig nem fogjuk kiheverni.
Egy középiskolai „gazdaságis"

Mára kérdeztük:
Magasak - e
a lakbérek?

Következő

kérdésünk:

Vesz-e petárdát I
szilveszterre?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szeri* történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
ROPOLI RAMÓNA MÓNIKA
December 1., 21 óra 11 perc, 3 7 8 0 g. Sz.:
Újszászi Mónika Anikó és Ropli Róbert Endre (Szeged).
ZSIGA KRISZTINA
December 2., 16 óra 50 perc, 2620 g. Szl:
Deák Katalin és Zsiga Attila (Szeged).
KRUZSLICZ RICHÁRD
December 2., 19 óra 20 perc, 3150 g. Sz.:
Szőke Annamária és Kruzslicz Attila (Szeged).
MÉSZÁROS KITTI KLAUDIA
December 3., 6 óra 4 0 perc, 3290 g. Sz.:
Süveg Erika és Mészáros György (Algyő).
Z E M E N K Ó T Ü N D E RITA
December 3., 8 óra 4 4 perc, 4 0 2 0 g. Sz.:
Lówenger Andrea és Zemenkó Károly (Klszombor).

MAKÓ
S Z Ű C S LILI
December 2., 13 óra 0 perc, 2 8 5 0 g. Sz.:
Beinschroth Tímea és Szűcs Gábor (Makó).
SÁFÁR SZABOLCS
December 2., 15 óra 30 perc, 3 8 0 0 g. Sz.:
Hódi Helén és Sáfár Péter (Makó).

SZENTES
ANTAL TÍMEA
FANNI
December 2., 9 óra 3 perc, 2 2 6 0 g Sz.: Sebők-Papp Ágnes és Antal Róbert (Szentes).
FÜRI LAURA
VIVIEN
December 2., 11 óra 25 perc, 3 1 0 0 g. Sz.:
Mészáros Andrea és Füri Géza Sándor
(Szentes).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, S E B E S Z E T I
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket

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

Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-

474-374 vagy 104.

szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi

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

ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u . 4 . ,

urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
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.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!
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szerelem: 14.45,17.15,19.45 óra.
Segftség hal lettem: 13 óra.
Nagydumás kiscsajok: 14.45, 17,
19.30 óra. Titokzatos folyó: 13.45,
19.15 óra. Bad Boys 2:16.30 óra.

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Némó
nyomában. Színes, m. b. amerikai
film; este 8 óra: Távol a
mennyországtól. Színes amerikai film.
SZENTES
SZÍNHÁZ
Du.fél6 ím: Olasz meló. Színes
SZEGED
amerikai akcióthriller; este 8 óra: A
NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Hat szereplő szerzőt keres - szövetség. Színes amerikai
akcióthriller.
színmű. Páger Antal-bérlet; este 10
SZEGVÁR
ím: Emigránsok. Bérietszünet
Este 7 óra: Boldog születésnapot!
De. 10 óra: Állatok farsangja. Lódító- Színes magyar film.
bérlet; du. fél 3 óra: Jancsi és futiska.
KÖZÉLET
Égig érő fa-bérlet
SZEGED
TAMÁSI ÁRON KLUB
A Móra Ferenc Múzeum
(Boldogasszony sgt 6.)
könyvtárában (Roosevelt tér 1-3.) de.
Este 7 óra: Szerelmem, Elektra 9 órakor
tragédia.
a Móra Ferenc Múzeum tudományos
lATErldub ¡Toldi u. 2.)
felolvasóülése Múzeumi kutatások
Este 9 óra: Álonso Alegría: Kötélen a
Niagara felett. Szereplak: Márkus ¡udit Csongrád megyében címmel.
és Janik László.
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)
du. 4 órakor.
MOZI
Akadémiai könyvszemle címmel
SZEGED
könyvbemutató sorozat. Az
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Akadémiai könyvszemle sorozatát ma
Du. 2 óra: Segítség hal lettem színes,
kezdeményezője, Telcgdy Gyufa
m. b. dán film; Du. fél 4,
háromnegyed 6 és este 8 óra: Igazából akadémikus, a SZAB elnöke nyitja
míg. Minker Emil professzor emeritus
szerelem. Színes, m. b. angol film.
Sztgsd egyetemének elődei című
BELVÁROSI MOZI
könyvét Kovács Gábor emeritus
FILMTÉKA
professzor mutatja be.
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Mióta Otar elment. Színes francia
A Méreyu. 9. szám alatti ezoterikus
film; estefél7 óra: FelHni-sorozat.
üzletben du. 5 órakor
BELVÁROSI MOZI
Pósa Ferenc dedikálja most megjelent
KAMARATEREM
Szerelmi zűrök, zűrös szerelmek című,
Du. 4 és este negyed 8 óra: Euréka.
valamint korábban megjelent könyvét.
Színes japán film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Bűn. Aponyi Noémi (EITE, A Millenniumi Kávéházban
filmelmélet szak)filmje,estefél6 óra:
(Dugonics tér 12.) du. 5 órakor
Éleámitááók Bevezetőt mond:
sakk-klub.
Weiner Sennyei Tibor; este 9 óra: Holt
költők társasága.
KONCERT
PLAZA C.INEMA CITY
SZEGED
Balhé: 15.15,17.15 óra. M Bili: 13,
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
19.15 óra. Kapitány és katona: 13.30,
Király Konig Péter Zeneiskolában este
16.15, 19 óra. Némó nyomában: 14,
6 órakor:
16, 18,20 óra. Amerikai Pite 3:16.15
Barokk zene. Vendég: a Harmónia
óra. Kegyetlen bánásmód: 14.15,
Consort. Közreműködnek a Király
18.15, 20.15 óra. Mátrix Revohition:
König Zeneiskola tanárai.
15,17.30, 20 óra. S. W A T: 13.15,
Háziasszony: Beslin Anita, a Körzeti
15.45,18,20.15 óra. Igazából
Rádió szerkesztője.

Az Old Ibner Music Clubban
(Brüsszeli krt-Dugonics u. sarok)
este 8 órakor
ReterRmDuo.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) megnyílt:
a „Napsugaras" Dél-Tisza menti
Kulturális Egyesület tagjainak
iparművészeti alkotásaiból rendezett
kiállítás. A tárlat megtekinthető:
december 10-éig hétköznapokon 8-tól
20 óráig
A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) megnyílt:
a Mester Tanoda Alapfokú Művészeti
Alapítványi Iskola Zománemúvesz
osztályának Műhelyek-Művek című
túzzománckiállítása. A tárlat
megtekinthető: december 4-éig
A mórahalmi Aranyszem
Rendezvényházban megnyílt:
Schmidt Andrea, a Lapcom
Délmagyarország Kiadó
fotóriporterének Ünnepeink - Erdély
című kiállítása. A tárlat
mígtekinthető: december 30-áig
naponta 9-től 18 óráig
A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériájában (Kárász u. 17.)
megnyílt:
Csendes Csaba festőművész kiállítása.
A tárlat megtekintehtő: december 9éig
A Démász-székház (Szeged, Klauzál
tér 9.) megnyílt:
Karsai Ildikó grafikusművész Makói
építészeti grafikák című kiállítása. A
tárlat megtekinthető: december 5-éig
hétfő-péntek 8-tól 19 óráig
SZENTES
A Péter Pál Polgárház pincéjében (a
Mikulás-ünnep alkalmából) du. 4
órakor nyflilc
a „(óvónkért" Alapfokú Művészeti
Iskola nyári táborának pincetárlata
(egyben tavaly elbúcsúzott tehetséges
diákok bemutatója). Megnyitja: Szirbik
Imre polgármester Közreműködnek a
gyermekek

r n t v

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik! 10.05
A Halhatatlanok
Társulata
Lehoczky Zsuzsa örökös tag (ism.)
11.00 Barangolások a kínai művészetben 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 A reménység folyója 14.00 Slovenski
Utrinki 14.25 Együtt Velünk élő
kisebbségek 15.00 Fogadóóra 15.25
Egy-másért 15.40 Élesben Közéleti
talkshow [16) 16.30 Labirintus Az
eligazodás magazinja (16) 17.00
Álomsuli 17.25 Mozi zongorára mikrokozmosz Operatőrök 17.30
Jelentés Tények és képek Magyarországról 18.00 Híradó. Gazdasági
híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti
híradók. Kulturális híradó 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
A megoldások show-ja [16)
21.05 Nő fehérben
22.00 Csütörtök este Benne:
Híradó
22.35 Heti menü Terítéken
a kultúra. Mélykúti Ilona
műsora
23.05 Molnár György-sorozat:
Anna filmje

ETsnvn
IAjEJ
5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
Laza© Szórakoztató, vidám reggeli
csevej 8.50 Stahl konyhája 9.00
Tripla vagy semmi 9.30 Maria Del
Carmen 10.40 Teleshop 11.30 Dadus 12.00 Kastélyszálló 12.50 Az
elveszett ékkövek titka 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre
15.30 Charlie - Majom a családban
16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow
[12] 17.30 Katalin bírónő 18.30
Tények Hírműsor
19.05 Aktív
19.35 Hárman párban
20.00 Tökkelütött trió 2.
Német vígjáték [12]
22.00 Folytassa, Claudia!
Kabaréshow Liptai
Claudiávai (12)
Közben: kenósorsolás
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 TbtalCar (ism.)
0.15 Veled is megtörténhet:
Örökké búcsúzunk
Amerikai film. Jeruzsálem.
2.10 Gyermeklélek 4.
2.50 Tfers éjfél után
K
I_ U
B
6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38
Találkozások - reggel 9.00 fátékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játéjtzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 58. 10.15 Játékzóna 10.20
Topshop 11.20 Játékzóna 11.30
Delelő Vidám show ebédidőben.
Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
13.05 Antenna Euroatlanti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék
1 4 . 2 0 Receptklub 1 4 . 3 0 J á t é k z ó n a

December 6-án minden gyermeket
ajándékcsomaggal várja a Mikulás!
1

Hol található a
« Reni-Tex áruház?

Most megnyerheti
a z i db

20000FWS

és a 3 db

10000FHis

vásárlási utalványt

Vásároljon a Reni-Tex áruházban minimum 1000 Ft értékben, a blokkot tűzze a kitöltött kuponhoz,
és dobja be az áruházban található urnába, vagy juttassa el címünkre: Délmagyarország Kiadó Szeged,
Stefánia 10. Sorsolás: 2003. december 15. Nyerteseink névsorát 2003. december 17-én közöljük.
DECEMBERI NYITVA TARTÁS: hétfőtől csütörtökig: 9.00-19.00, péntek-szombat: 9.00-20.00,
vasárnap: 9.00-17.00. Cím: Szeged, Vásárhelyi Pál u. (a Tisza Volán székházzal szemben)

21.30 Á propos...
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Közép-európai magazin
22.35 Váltó Gazdasági magazin
23.05 Esti kérdés
23.50 „A jazz születésétől
napjainkig"
0.30 Udvardi Erzsébet 0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.40
Örökbefogadás Magyar film 3.05
Kecskeméti animációk

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Panoráma |16| 9.35 Delta 10.00 Záróra
11.00 Fogadóóra Oktatási magazin
11.30 Népzenei magazin 12.00 Déli harangszó 12.05 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 90. 12.45
Nekem ne lenne hazám? Szabados
Tamás honismereti sorozata. Óh,
azok a régi telek! - Kőris-hegy
13.05 Mestersége színész Buss
Gyula 14.00 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 21. 14.45
Kárpáti krónika 14.55 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 15.25 Napnyugta 16.55 Riporter kerestetik!
17.55 Telesport
19.40 Esti mese Piros alma szép
meséi. Mathilde, a
gonosz, 8. Az óriás, aki félt
a gyerekektől. Süni és
barátai. Levél a Mikulásnak
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus Dombóvári
Gáborral
21.05 Egy-másért A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat
műsora. Cserhátsurány „Otthonra vágyva"
Alapítvány
21.15 Tárcatükör a közgazdasági
egyetemen Vendégek:
Hiller István, Halász János
22.05 A nagy csapat
23.50 Záróra
0.50 Egy-másért A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat műsora.
Cserhátsurány - „Otthonra vágyva"
Alapítvány 1.00 Megveszem ezt a
nőt 1.45 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral 2.10 Alaszka [apán
természetfilm-sorozat. Az ébredő
tundra 2.40 Jelfák Hervad már ligetünk 2.50 Századfordító magyarok
Latinovits Zoltán (1931-1976)
•
SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

06:30 Híradó (ism.) 07.00 Estelő
(ism.) 08.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00 Gyümölcskarnevál Nyíregyházán (h) 17.00 Egy
életen át - ismeretterjesztő film, 4.
rész (h) 17.30 A csömödéri kisvasút. Magyar ismeretterjesztő film (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (hj
18.15 UNI-JÓ 18.25 Máriás Bach
- Varnus Xavér orgonál (h) 18.30
Lélektől-Lélekig - vallási műsor
19.00 Híradó 19.30 IBA - erdők
és erdészek magazinja (h) 20.00
Estelő 21.00 Díjlovagló Világkupa
22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

"r^K

14.45 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya 15.10 Csak egy szavadba
kerül! 15.15 Kórház a város szélén
16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.25 Balázs - A szembesítőshow
¡12] 17.25 Mónika (12) 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Esti showder
22.45 Az utca törvénye
23.40 Találkozások - este
23.50 Híradó - Késő esti kiadás
23.55 Sportklub
0.05 Stella moziklub
Mozimagazin [12]
0.35 Hihetetlen, de igaz!
1.30 .hu Multimédia-magazin
2.05 Fókusz

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 8.30 Beszámol a polgármester 18.55-20.30 Városi Tv Szeged
műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel Tv ajánló 21.30 Tudomány
Egyetem 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

DUNA

6.00 Képújság 7.00 Makó Vtv Főcím (a szerdai adás ism.) 7.01 Műsorajánló 7.02 Reklám 7.05 Híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17
Mese-sarok 7.22 Reklám 7.24 Kincseink 7.30 Sportszerda 8.00 Reklám 8.03 Híradó 8.13 Mi csak kérdezünk 8.15 Mese-sarok 8.20 Reklám 8.30 Sportszerda (ism.) 9.00
Virágzó Magyarország: Szigetújfalu
9.30 IBA - természetfilm-sorozat:
a magyarországi fontos madárélóhelyek: Bihamgra 10.00 Napi műsorajánló és rövidfilmek 10.30 A Magyar Tudományos Akadémia 11.00
A csömödéri kisvasút 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek,
ajánlók 16.00 Gyümölcskarnevál
Nyíregyházán. Dokumentumfilm
17.00 Egy életen át, 4. rész 17.30
A csömödéri kisvasút 18.00 Makó
Vtv Főcím 18.01 Műsorajánló
18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama Kitekintő
8.30 A magyar történelem nagy csatái 8.50 Forrásbefoglalás 9.00 Vadaskerti gyerekek 9.40 Orfeusz és
Eurüdiké 11.10 Talentum 11.40
Bekezdések 11.50 Hírek 12.00 Déli
harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.25 Élő egyház
Vallási híradó 12.50 „Halló aus Berlin" 13.05 A leányvári boszorkány
Magyar játékfilm 14.25 Fejezetek a
magyar film történetéből 15.25 A
szenvedelmes kertész 16.05 Nyelvőrző 16.25 Mi dolgunk a világban?
16.30 Régiók Szabadka/Ungvár
16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.05 Örökbefogadás

®

VMwaramnó

7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45
Szemközt (ism.) 8.00 Képmutatók
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Körút 22.00 Szegedi
hírek (ism.)

Mi csak kérdezünk 18.17 Mese-sarok
18.22 Reklám 18.24 Kalendárium
18.30 Kézilabda-mérkőzés felvételről 19.00 Reklám 19.03 Híradó 19.13
Mi csak kérdezünk 19.15 Mese-sarok
19.20 Reklám 19.30 A kézilabdamérkőzés folytatása 20.00 Thalassa
- természetfilm-sorozat: A szaharai
kék menetelés (ism.) 20.30 Biztonsági zóna 21.00 ÉHjlovagló Világkupa a verseny közvetítése Kaposvárról,
felvételről 22.10 Thalassa - természetfilm-sorozat: Pacific Rim 22.30
Egészséghírek 23.00 Képújság

Qtv

VÁSMHEIY1VMCS THVÍZIÓ

10.00 Élő közvetítés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő-testületének közmeghallgatásáról kb. 12.00 Gyöngyvirágtól lombhullásig. Magyar természetfilm kb.
13.00 Közvetítés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselőtestületének közmeghallgatásáról
(ism.) kb. 18.00 Közvetítés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Képviselő-testületének közmeghallgatásáról (ism.) kb. 20.00 Közvetítés Hódmezővásárhely Megyei fogú
Város Képviselő-testületének közmeghallgatásáról (ism.) 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30 DélAlföldi Krónika 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.44>Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor 15.00
Media Markt slágerlista 16.00
Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Közélet
¡Zoltán Csaba) 22.00 Juhász
Kund 00.00 Éjszakai zenemix
v H i
" • iW

•—na

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventos@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
fuventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon: 063030-30-244 és 44-22-44
20.00 Euro-Express: Dénes Tamás 22.00 Inteam

Rádió 7 „ 1 7 , i
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: harmadik típusú találkozások a Rádió 7-ben. Vendég: Sós
Tibor UFÓ-kutató 12.00 Hírösszefoglaló 13.OO-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
18.15 Full extra 20.15 SMS
kívánságműsor, reggel 5 óráig
zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
0.15 Vied is megtörténhet:
Örökké búcsúzunk
Amerikai film
Wi

m

Fsz.: Tbm Hanks
Jeruzsálem, 1942. A fiatal
amerikai pilóta megsebesül,
és egy katonai kórházba kerül.
Szerelem szövődik közte és
Sarah, a szép zsidó ápolónő
között. A lány vallásos családja ellenzi a kapcsolatot, és
mindent megtesz azért, hogy
a két fiatalt elválassza egymástól. E világháborús Rómeó és Júlia történet férfi főszerepét Tom Hanks játssza,
akit 1994 márciusában a Philadelphia című filmben nyújtott kiváló alakításáért Oscardíjjal jutalmaztak.
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•
Alapítványok
Albérletet kínál
Állást kfnál
Autó
Bútor
Egyéb
Egészségügy
Élelmiszer
Elveszett
Építőanyag
Földterület
Gazdit keres
QópJ4rmüv«*t6-képzés
Hagyaték
Hirdetmény
Közlemény
Kert
Könyv
Magánház

M j Növény
1 Pénz, értékpapír
m

b

Régiségek

Ippi

Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika

m

Szolgáltatás
Tanfolyam

y

Téglaépítésü lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vendéglátás

1

Alapítványok

• EZÚTON Köszöni a Weiner Kamarazenekar kedves
Támogatói személyi jövedelemadójának a részünkre
leiajánlott 1%-át, mety öszszeget, összesen 65.138
Ft-ot a zenekar fenntartására fordítottuk. Adószámunk:
19090236-2-06
Várjuk
szeretettel további támogatásukat. (31006583)
• VÁRJUK ;illatszeretö magánszemélyek, cégek, vállalkozások természetbeni és
anyagi támogatását. Tappancs Állatvédő Alapítvány
Postabank és Takarékpénztár
Rt
1199800606289010-10000001. Tel.:
30/438-2828. (30803811)
2

Albérletet kínál

• FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI. 1 +
fél
szobás
panellakás
30.000 + rezsiért kiadó. 0620/924-84-76. (31006756)
3

Állást kínál

TANDÍJMENTES
alapiokú számítógép-kezelői és
internet-tanlolyamoli indulnak S
december l-jén és 8-én!
-

érdeklődni lator City BL
Siqtd Aunyl «.711/13 06 »5/5/430
• BEDOLGOZÓKAT keresünk korlátozott számban,
otthoni munkára! Felbélyegzett válaszboríték ellenében
küldjük ingyenes lájékoztalónkatl S-S Bt. 8300 Tapolca. Egry J. U. 18 (30905794)

IM0X

NONSTOP

ROZSDAMENTES

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.:62/541-772

• A SZEGED M J.V Önkormányzat Kórháza (Szeged,
kálvária sgt. 57.) élelmezési
üzemébe hentes szakmunkást keres felvételre. Jelentkezés: Sós János osztályvezetőnél (telefon: 62/490590/143 mellék). (31006608)
• A TAUGÉP Kft Deszk.
Alkotmány u. 13. felvételt
hirdet esztergályos, CNCesztergályos, marós, CNCmarós, karusszel, CNCkarusszel esztergályos, lakatos, lakatos-szerelő, minősített ívhegesztő munkakörökre. Fizetés megegyezés szerint Érdeklődni személyesen a fenti elmen, 7 15 óra között, a kft. ügyvezető igazgatójánál. (30904837)
• BUDAPESTI stüdió sürgősen keres 16-36 éves
korig statisztákat a Barátok
közt, ill. a Szeress most c.
szappanoperákba.
videoklippekbe,
reklámfilmekbe
modelleket divat-reklámfotózásra, katalóguskészltésre.
show-műsorokba, divatbemutatókhoz.
Adatfelvétel,
fotózás, interjú: Szeged,
Forrás Szálló. Érd.: 06-7050-96-291. Profik, kezdők
jelentkezhetnek. (3)007096)
• ELEKTROMOS munkák
kivitelezésével foglalkozó bt.
építésvezetőt keres. Érdeklődni:
06-30/20-66-777,
06-30/555-7216. (31006657)
• EURÓPA egyik legnagyobb modell-, művész- és
rendezvényügynöksége keresi különböző
területek
művészeit,
hoszleszeket.
modelleket, személyi kísérőket kortól függetlenül. 62/
407-994. (30599975)
• GROUP 4 Falok Kft keres
kiemelt kereseti lehetőséggel. szegedi és szentesi
központtal változatos, mozgalmas, érdekes szakmai
területekre
személygépkocsival rendelkező személyés vagyonőröket. Jelentkezés.
időpont-egyeztetés:
06-20/984-7220,
06-20/
444^7891. (31006791)
• JÓ komunikációs készségű munkatársakat keresünk 4 órás, délutáni telefonos-marketinges munkára.
70/385-95-18, 30/613-2320 (Szeged). (3)006896)
• ÉPÜLETGÉPÉSZETI áruház tapasztalattal rendelkező munkatársat keres
Jelentkezéseket
"Profi
030904832" jeligére kérjük a
Sajtóházba. (30904832)

• GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keresek a kelebiai
gyógyszertárba (Szegedtől
45 km). Busszal is megközelíthető.
Készenlét,
ügyelet nincs. 06-30/9684610. (31006865)
• GÉPJÁRMÜTECHNIKUS1
felveszünk
autóalkatrészüzletbe. Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
december 6-án, szombaton, 10-kor. Szeged, Dorozsmai út 12., MOL-kúttal
szemben, a FEBI épületben.
(3)006897)
• KREABETON Bt góplakatos-hegesztő, pályakezdő
vagy tapasztalattal rendelkező munkatársat keres.
06-20/9255-954. (31006398)
• MŰSZAKI végzettségű
eladót keresünk 30 éves
korig. Jelentkezni: 62/424377. (31006992)
• NÉMET rt. magyarországi
képviselet nyitásához csoport- és felsővezető munkatársakat keres. 06-20/
351-6374, 06-30/852-6773,
06-70/507-6254. (30804618)
• NÉMETORSZÁGI ÖNTÖ
DEI MUNKÁRA GYAKOR
LATTAL RENDELKEZŐ
ÖNTVÉNYTISZTÍTÓKAT
keresünk kiküldetésre Munkakezdés: 2004. január 15.
Jelentkezés:
62/547-826,
8.00-16.30-ig. Mobil: 0630/24-99-623. (31006358)
• SZEGED Metró és Szeged Tesco Áruházban lévő,
fagylaltozó jellegű üzletünkbe megbízható, fiatal lányokat állandó munkára
eladónak (elveszünk. FÉNY
KÉPES önéletrajzokat a
1506 Budapest, PL: 71-re
várjuk. (30905569)
4

Autó

• PEUGEOT 307 SW eladó
(2.0 benzin, full extrás,
2003. 05. havi. 1200 km).
Érd.:
06-30/65-00-900.
(31006642)
• RENAULT Espace 2.1TD,.
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710.
Szeged. (31007043)

Születésnapotok alkalmából sok szeretettel gondol
rátok Édesanyátok és aki még nagyon szeret titeket
_

^ b o l d o g

JVévnapöt
BUBUKÁNAK
sok boldog névnapot
ívánunk!
JI

X /

MAMA

és a

család

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

Boldog
Születésnapot
Szeretettel

HORVÁTHNÉ

köszöntik

MARCITKÁT

Hódmezővásárhelyen,
az Eke utcában SO-dik születésnapján,
akik nagyon szeretik őt: Férje
és gyermekei: Ági, Laci, Gabi

KARÁCSONYI

•

62/567-835

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 4.
{ Qzenet r 8 g z ítS

• ANTIK BÚTOROK. RÉ
GISÉGEK. HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979.
Szeged. (309062)1)

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29.

a Fehértói
HALGAZDASÁGBAN

december 15-től 23-ig
mindennap
8-14 óra között
Ponty: 599 Ft/kg
Busa: 199 Ft/kg
Harcsa: 1200 Ft/kg
Amur: 449 Ft/kg
Kárász:310 Ft/kg |
A halakat térítés ellenéhen
megtisztítjuk,
filézzük.
Érdeklődni tehet a 62/461-444-es
telefonszámon.

7

Egészségügy

• PIKKELYSÖMÖR l e g ú jabb kezelése Gyógyközpontban! 62/431-422 (Szeged). (31006338)
8

Élelmiszer

^MEGNYÍLT
LENGYEL SÜTEMÉNY
NAGYKER!
30-40 lajla süteményből válogathat.

NYITÁSI KEDVEZMÉNY!
„VAB'VBt.
8

Szeged, Pálinkái u. 53. §
Tel 62/427-580,
06-30/953-7993,06-30004-2797
9

Gazdit keres

• A TAPPANCS közreműködésével gazdit keres egy
8-10 hónapos kopó, keverék szuka kutyus, akit a
Tömörkény
Gimnáziumnál
találtak. Érd.: 70/2666-887.
Szeged. (3)006735)
• FOGADJON örökbe egyet
a Tappancs Törpéi közül!
Közepes termetűre növő,
fekete és zsemleszínű, keverék kölyökkutyusok szerető gazdit keresnek. Érd.: 70/
380-2286. Szeged. (31006724)
• GAZDIT keres a T a p pancsnál Picúr, aki egy 1,5
éves, fekete szinü, ivartalanltott, snauzer keverék
szuka kutyus. Nagyon barátságos, kedves. Érd.: 70/
380-22-86.
Szeged.
(31006718)
• GAZDIT keres a T a p pancstól Lizy, akit egy forgalmas út mellett tettek ki
az autóból. 0 egy 7 hónapos, fekete, labrador-vizsla
keverék kutyus. Nagyon ragaszkodó, barátságos, szeretetre méltó. Érd.: 70/3802286. Szeged. (31006721)
13

Gép, szerszám

• HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
(3060)027)

Elveszett

• KÖSZÖNÖM, h o g y a
Tescóban talált táskámat az
áruház recepcióján leadták. (31006823)
10

Q

Építőanyag

BALTEX

BURKOLÓLAP SZAKÜZLET

TERRAKOTTA

Csempecentrum
Szeged, Bérkert u. 129.
Tel: 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133, 62-467-724. munkanapokon, Szeged. (30600338)

ZÁRTSZiLVEHYIK

• LÖVÖLDE utcai t v - t o ronynál 2380 nm-es földH H KÜLÖNL£GES MERETEKBEN terület eladó, lakásra vagy
autóra cserélhető. Nem belR 0 Ü CSIPKÉZETT, HULLÁMOS terület 2000 Ft/nm 06-70/
r Ü J VAGY AKÁR FAMINTÁS 380-45-10. (31006510)
MÉRETRE VÁGVA IS !

3
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Közülelek és viszonteladók részére

CSŐ és VAS

862/541-770

• SZEGED II. ker.. tápéi,
közel 2000 nm-es szántó
eladó. 5 AK, 700 Ft/nm.
Jövöre kiskertek, müútnál.
06-70/273-3367. (31006911)

HALVÁSÁR

Szeged. Kálvária sgt. 104.
Tel.: 62/444-508, tax: 62/543-865
E-mail: szeged@baltexhu

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

boldog
Születésnapot

HIRDETÉSFELVÉTEL:

S

is)

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

• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollneműt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116 Szeged (30905638)

Gratulálunk

D E T E

Apróbörze

Ü Z L E T H Á Z

ÉS S A V Á L L Ó
LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

TELEFONOS

H I R

HitDCTtsnirtni SAISO*
U6I6.HI.MI.

Állást kínál

Nemzetközi iskolahálózat keres szegedi
irodájába fiatalos, talpraesett,
határozott, jó kommunikációs készséggel
rendelkező munkatársakat
„
délutáni, részmunkaidős
telefonos tájékoztatói munkára.
Jelentkezni a megjelenés napján 14-20 óráig lehet
a 62/475-611 -es telefonszámon.

• 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, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.
(30905643)
• 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)
Hirdetmény
• OÉMÁSZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetösége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
12. 12-én 8.00-13.00 óráig
áramszünetet tart Csongrád-Bokros, Fóliatelep t r állomás ellátási körzetében
és környékén. Területileg
érinti Csongrád-Bokros Fóliatelepet és környékén elhelyezkedő tanyákat. Áramszünet lesz 2003. 12. 09-én
8.00-13.00 óráig Csongrád.
Pázmány P. u. egy részén
és környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértését. (31006749)

1 7 í Kert
• ÜLLÉSEN 0,7 ha gyümölcsöst vásárolnék. 06-30/
619-25-32. (31006833)
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Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÓNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (30906206)
1 9 ! Magánház
• CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást
keresek.
06-30/406-8012,
Szarka. (3)006636)
• MÁRIA utcában 240 nmes magánház eladó, esetleg
belvárosi, üzleti célra megfelelő házcsere is érdekel,
62-438-777, 06-30/9405283. (30804350)
• SZEGED KISKUNDO
ROZSÁN 320 nm-es családi ház 800 négyszögöl telekkel, melléképülettel, gázfűtéssel eladó 20.000.000
Ft-ért. 30/406-8012. Szarka.
(31006660)
20

Növény

• GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK
eladók. Alma, körte, meggy,
szilva, cseresznye, őszibarack. Szeged, Dorozsmai út
62/b.
06-30/9959-312.
(30804402)
• 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. (3)006285)
21

Pénz, é r t é k p a p í r

MÉGKBBKN
AZ ÉVBEN
INDULÓ
TANFOLYAMAINK

VÉGK1ÁRIISÍTÁSI
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Kiváló szőrmebundák,
sapkák, gallérok, boák
- 3 0 % - o s áron

Tanúsítási szám: 07-0041-02

Személyügyi
ügyintéző

SZŐRME BUTIKBAN
Szeged, Gutenberg u. 3U

OKJ 52 3442 01

CSAK
bronz-ezüst-arany
szombaton és vasárnap^
de.: 9-13-ig.
(december 6-7-én,
13-14-én, 21—22-én)

Személyügyi
gazdálkodó
OKJ 54 3442 01

Tb-szakelőadó

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

OKJ 52 3435 04

Adótanácsadó
OKJ 71 3437 01 f
Részletfizetés,

24 S z a k k é p z é s

ILIB

adókedvezmény

IPARI ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI K Ö Z P O N T
Akkreditál! intézmény

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK. 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)
• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (309056)3)
• RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(30193573)
Ruházat
• HASZNÁLTRUHA ÜZ
LETEK maradvány árukészletének felvásárlása. 62238-580. (30604278)

Szeged, Mérey u. 6/b.

MUKÖRÖMDÍSZÍTO
bemutató
S/egeden 2ÍMJ. dec. 14-én.

vusúrnup. K-I5 öriiig
korlálo/im réN/véioli lelietöséggol.
S/uiimiry Felicia
é\ Julias/ Barbara inertes
vendégelőadók rés/\ételé\el.
kiscsoportos foglalkozással.

TeL: 02/426452. 4X1-060
M ERŐSÁRAMÚ BERENDE
ZÉSEK időszakos felülvizsgáló-tanfolyam indul december 6-án. 06-0003-03
Novit Bt. Tel.: 06-20/9-664279. (31006813)

Jelentkezés, itnéihhi részletek: • MUNKAVÉDELMI techniS/ijii'd. Tisza I.. krl. S3. ^ kus tanfolyam indul januTel 62/555-595, .Ml/2697-692 § árban Novit Bt. Tel: 06-20/
OKÉV: 06-0017-02 n 9-664-279,
62/315-641
(31006761)
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Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP-, MONI
TOR-, NYOMTATÓJA VITÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft
62-458-567.
Szeged
(31006448)

• TŰZVÉDELMI e l ő a d ó
tanfolyamba még becsatlakozhat. 06-0003-03 Novit
Bt. Tel.: 62/315-461, 06-20/
9-664-279. (31006811)
28

PC DOKTOR
Számítógép-javítás

Szolgáltatás

2003. december l-jén
induló Szeged,
Madách u.-Párizsi krt.
sarkán épülő társasházban

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30905857)

irodák, lakások
és garázsok leköthetők.
165-180 E Ft/nm
szerkezetkész áron.

06-20/520-64-39
26

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

AZ IDE! ÉVI
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL
ÁFAMENTES
TELEKÁRRAL.
I n!

garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0630/9457 577, 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (30905228)

HÓRUKK-SP1ED BY.
Lomtalaníf?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
mindennap
M
Tel/fax: 62/555-603.
Rádiófel.: 70/311-7906
20/356-7058
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012. 30-9550-537. (Szeged) (30905500)
• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓVAL Csongrád megyében
62/401-318 62/555-796,
06-30/271-9697 (30905304)
• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása. 62-449029,
06-70-311-79-15.
(30702313)
• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged,
PULZ u. 46. Tel.: 62/425555. (30601719)

Közlemény

A D É M Á S Z Rt. S z e g e d i Déli Ü z e m e l t e t é s V e .T"
z e t ő s é g e értesíti Tiszasziget lakosságát, h o g y
* 2003. december 12-én és 15-én, 8-16 óráig Tiszasziget
egész t e r ü l e t é n á r a m s z ü n e t lesz.
F o g y a s z t ó i n k szíves m e g é r t é s é t és t ü r e l m é t kérjük.
1

Téglaépítésü lakás

l A L M l í t

otthonában is!

Mozgáskorlátozottak,
mozgássérültek,
megváltozott
munkaképességűek
K.M.M. támogatásúval
INGYENES, alapoktól induló
számítástechnikai,
szoftverüzemeltető
S
tanfolyamot indítunk Szegeden.

Jelentkezés:

"

20/44-41-058. 20/46-60-720
A sz.: 0125. OKÉV: 0 6 6 0 3 1 4 ) 2

Szeged, Z á r d a u . 16/A
Tel.: 62-442-385,

§

06-30/9380-931

|

E-mail: info@paller2001.hu
• SZEGED, H o l t - M a r o s
melletti telken épüló, 6 lakásos társasházban lakások
leköthetök. 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)
• SZEGED-BELVÁROS,
Mars térhez közeli, 70 nmes, kétszobás, I. emeleti,
gázfűtéses, részben felújított
lakás 10.200.000-ért. 0630/36-69-266. (31006748)

E

M

W

M

• PIRÍTANI való tökmag
eladó. 63/315-395. (31006625)
30

Tüzelőanyag

• MINŐSÉGI tűzifa eladó.
06-30/658-6098,
06-20/
583-7384. (Pécs) (30804590)
• TŰZIFA akciói 10.00013.500 Ft/köbméterig vágva
ingyen házhoz szállítva. 0630/580-7515. Pécs. (31006960)
31

A D É M Á S Z Rt. H ó d m e z ő v á s á r h e l y i
Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit
és a lakosságot, h o g y á r a m s z ü n e t
lesz hálózatépítési m u n k á k miatt
2003. december 20-án, 8 órától 16 óráig
Mártély, Fürst S. Tsz J u h h o d á l y , Szennyvíztelep, V í z m ű ,
Üdülőtelep, S z ú n y o g u., Vízkivétel tr.-körzetekben,
v a l a m i n t 8 órától 16 óráig
Mártély, Tisza u. végig, Petőfi u. végig:
!
9 órától 14 óráig
Mártély, Ófalu trk. egész területén, azaz Fő u. végig,
T á n c s i c s u. végig, D ó z s a Gy. u. végig, Rákóczi u. végig,
A d y E. u. végig, K o s s u t h u. végig.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

biztosított.

Csongrád megyei igazgatóság

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárán u. 8. 08-20/321-4489 • DUGULÁSELHÁRÍTÁS
22
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visszatérítési

Üzlethelyiség

• CSONGRÁD központi helyén, József Attila 3. alatt,
volt Tiszti Klub, mely beépítettsóge 500 m", hozzá
tartozó felekkel, vállalkozás
vagy lakóingatlan céljára eladó
06-30-9-380-445.
(31006628)

• SZEDED, Csongrádi 29.
alatt épülő társasházban
fszt., 75 nm-es, utcafrontos
üzlet eladó, 06-20/94600 8 3 . (31006360)

• KÖNNYŰ- és nehézgépkezelő tanfolyam indul januárban. Novit Bt. Tel.: 62/
315-461, 06-20/9-664-279.

• CSEPP a Tengerben Halászcsárda. Szeged, Szamos U. 4 , 62/552-012.

(31006815)

(30905450)

• KÖRNYEZETVÉDELMI
szakelőadó tanfolyam indul
januárban. Novit Bt. Tel.: 62/
315-461, 06-20/9-664-279.

• CSEPP A Tengerben Halászcsárda karácsonyi halászlé akciója, előrendelve
800 Ft. Szeged, Szamos u.
4 , 62/552-012 (31006658)

(310068)6)

OTP-GARANCIA
Biztosító Rt.
Csongrád Megyei
Igazgatósága

Van egy nyerő számsorunk: 222 000!
Játssza meg velünk az ősz legnyerőbb számsorát! A Daewoo őszi akciója keretében használt autóját új Kalos vásárlása esetén most akár 222 000 Fttal* többért számítjuk be. Az 5 ajtós, 1,2-es Kalos alapmodell ára továbbra is
nagyon kedvező: 1 9 9 0 0 0 0 Ft. SZÁMOLHATUNK ÖNNEL IS?

pályázatot hirdet

önkormányzati
referens
munkakör betöltésére.
Ön sikerrel pályázhat, ha:
- államigazgatási, üzleti
gyakorlattal
-dinamikus, sikerorientált
személyiséggel
~
. - saját gépjárművel
1
rendelkezik.

ALFA AUTÓHÁZ
www.daewoo.hu

Fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzát
dr. Kasza Levente
megyei igazgató nevére
címezve,
6701 Szeged, Pf.: 762-re
küldheti el
2003. december 15-ig.

Telelőn: (62) 246-568,
(62) 241-885
Telefax: (62) 242-939

Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149.
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•MEGYEITÜKÖR*

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 4.

Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.

CUKRASZ-FAGYIDISZKONT
ÜNNEPI AJÁNLATA:

Szolgáltatási Ajánlat!
•

f

f

Szeged, Bakay N. u. 24. T e l : 62/443-977 \

Ki végzi el a
•
'PISZKOS MUNKÁT"
*
Ön helyett?
*
•
Az S-MATTE KFT.
*
f
Próbálja ki INGYEN
f
^
szennyfogó lábtörlő' A
| szőnyegünket 2 hétig!
|
^
Önnek csak egy
^
.
telefonjába kerül.
.
^ Hívja képviseletünket, ^

Nyitva: h.-p.: 6 - 1 6 : szo.: 6 - 1 2

i

Marcipán Télapó
190 Ft/db
Szaloncukor 0,5 kg-os
350 Ft/cs.
Mák 1 kg-os
460 Ft/kg
Dióbél ipari, 1 kg-os
550 Ft/kg
Konyakos meggy 1 kg-os 960 Ft/kg
Kakaó holland, 1 kg-os 1360 Ft/kg
Kandírozott
gyümölcs 0,9 kg
730 Ft/db
Karácsonyi tortadíszek és kiszűrök

Darvasi László
Podmaniczky Szilárd
Bakos András
Grecsó Krisztián
Farkas Csaba

• Tel: 06-30-949-6005
t

*

f HOZZUK, VISSZÜK,
f
^ TISZTÁRA CSERÉLJÜK!^
f

Folyamatosan bővülő
prózagyüjtemény

70

f

EH
t

Bátyi Zoltán

Hirdetését
már

A

postahivatalban
is feladhatja!

f

www.delmagyar.hu

TELEFONOS HIRDETESFELVETEL

H

B

H

H

H

H

H

H

M

i

f

62/567-83
Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Megállt a szív, mely értünk dobogott. Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Ha elmentél is közülünk, szívünkben örökké élni
fogsz."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj,
legdrágább édesapa, nagyapa, déditata és testvér,
BALOGH LAJOS
életének 75. évében csendben elhunyt. Temetése december 5-én, 14 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor
a mórahalmi templomban.
031006996
A gyászoló család
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy drága
szerettünk,
AMBRUS FERENC
(volt Csomiép-dolgozó, Szeged,
Kelemen u. 11. alatti lakos) életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. december 8-án,
15 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójában.
Gyászoló családja

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy nagyon szeretett
férj, Édesapa, após, nagyapa,
DR. NAGY ISTVÁN
82 éves korában elhunyt. Temetése december 5-én, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család
031007066

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
VADÁSZ JÁNOSNÉ
KURUCZ MELINDA
életének 77. évében, 2003. november 26-án váratlanul elhunyt. Drága szerettünk temetése december 8-án, 14 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászmise december 8-án, reggel 6 óra, újszegedi templom.
A gyászoló család

Elment közülünk
BAKÓ ROLAND
7/b osztályos diák, a kedves osztálytárs, gyermek és a szorgalmas, becsületes, szolgálatkész tanítvány. Küzdött az életért, de a
betegség legyőzte. Emlékedet szeretettel megőrizzük:
a bordányi iskola tanulói,
szülők és nevelők közössége
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VARRÓ GYÖRGY
életének 76. évében elhunyt. Kívánságára csendben eltemettük.
031006892
Gyászoló családja
„Nélküled oly üres a ház, lelkünk
megnyugvást nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RACZ LAJOS
műköves,

Kistelek, Pacsirta sor 7. szám
alatti lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én
14 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
031007056
Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÓDI SZILVESZTERNÉ
KENEDICS ILONA
életének 89. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
december 8-án, 10 órakor lesz a
Belvárosi temető urnafalánál.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. SZELES MIHÁLY
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
o3ioo697i
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BAKÓ ROLAND
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a gyermekklinika orvosainak és ápolóinak
áldozatos munkájukért.
030905926
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik szerettünk,
HORVÁTH FERENC
ÉS FIA
búcsúztatásán megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a szegedi II. kórház sebészeti és onkológiai osztály orvosainak és ápolóinak az áldozatos
munkájukért, amit éveken át végeztek férjem,
SÁNDOR FERENC,
kiskunhalasi lakos élete meghosszabbításáért.
Gyászoló család
n i i nn-nnT
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YVETTE)

ONSTO
SZENTES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
CSÁSZÁR JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
031006663
Gyászoló szerettei
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik kedves szerettünk,
TOMBÁCZ V I N C É N É
SZAKÁLL A N N A
temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönetet
mondunk háziorvosának áldozatos munkájáért.
,«0905904
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
GÉMES MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
031007032 Gyászoló család, Baks

MEGEMLEKEZES
Szívünkben szeretettel emlékezünk Édesanyánk,
KALMÁR ANTALNÉ
SÜLI TERÉZIA
halálának 3.,
Édesapánk,
KALMÁR ANTAL
halálának 9. évfordulóján.
Gyermekei

GYÁSZHÍR
A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
DR. LAKOS SÁNDOR,
a szentesi Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott tanára
2003. év december 2-án, szentesi otthonában csendesen örökre
megpihent. Hamvasztás utáni
búcsúztatásáról a későbbiekben
intézkedünk.
031006997
A gyászoló család

MEGEMLEKEZES
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Ö
- szeretett, s mi úgy szerettük,
•• ahogy csak lehetett. Elment
tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké
ott marad."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
GYOLLAI ÁRPÁD
ELEK
halálának első évfordulóján.
•• „Csillag volt, mert szívéből

Szerető felesége
és gyermekei

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV KATONA
JÁNOSNÉ
BÁNFI ERZSÉBET,
Mindszent, Köztársaság tér 17.
szám alatti lakos 84 éves korában
elhunyt. Temetése december 5én, délelőtt 10 órakor lesz a
Mindszenti temetőben,
na,™*™,
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, 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.
Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 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. Tel.: 62/423-869
Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 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.
Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605, 62-248-775,

Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 63/400-889.

f

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a
kéz, mely értünk dolgozott. Fáradt tested megpihent már, de emléked szívünkbe
zár. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, drága édesapa,
volt férj és rokon,
IFJ. OLASZ BÁLINT,
Hódmezővásárhely, Róka u. 46.
szám alatti lakos váratlan hirtelenséggel, 43 éves korában elhunyt. Búcsúzunk Tőle 2003.
december 5-én, 14.30 órakor a
katolikus temetőben.
031007130
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondok köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek,
barátoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak és mindazoknak, akik szeretett testvérem,
CZAKÓ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmam enyhíteni
igyekeztek.
031006825
Gyászoló testvére

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk,
NAGY DEZSŐNÉ
SZŐKE IDA ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet az onkológiai osztály
dolgozóinak, háziorvosának lelkiismeretes munkájukért.
031007050
Gyászoló család
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A szegedi Szénási András mastersként lett ismert versenyző
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Az egészségért is lapátol

K e t GTI

S

" aranyerem
más búcsúztatta a tizenhat között. Ezután Boros legyőzte klubtársát, Gajdát, majd Zsiga vereséget szenvedett az első kiemelt
Kovácstól. Boros ellenállhatatlannak bizonyult, az elődöntőben a főváros Kovácsot verte 6:3,
6:4-re. A döntőben is sziporkázott Hajnal István tanítványai,
az utánpótlás-válogatott teniszező Juhászt győzte le 7:6, 6:1 -re. A
12 éveseknél egy ezüst- és két
bronzérmet kasszírozott a GTI.
Kurucsai Martin a fináléban
nagy csatában szenvedett vereséget (6:1, 7:6) a fővárosi Szabótól,
míg Gyüge Kristóf és Szabó Levente harmadik lett.
A lányoknál is szaporodott az
Gellért Tfenisziskola éremkollekciója. A 14 éveseknél a legjobb
nyolc közé három Tisza-parti
versenyző, Filipovski
Aleksandra, fíapp Nikolett és Susányi Zsófia verekedte be magát, és a vásárhelyi Hernádi Anett
is a
nyolcba került. Innen már csak
Susányi
tudott
továbblépni,
azonban négy között vereséget
szenvedett az első kiemelt Argyelántól: 7:5, 2:6, 6:4-re. A 12 éveseknél már nem hibázott. Susányi a döntőben klubtársát, Zeller

TENISZ
Az év utolsó rangos versenyét
rendezték az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban. A HcadPenn-kupán az utánpótlás-teniszezők vitézkedtek. A viadal remek hazai sikerrel zárult: Boros
Martin és Susányi Zsófia szerzett aranyérmet.
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Szénási naponta vízre száll a fiatal szegedi kenusokkal.

KAJAK-KENU
A szegcdi kenus életben van egy
olyan sportember, Szénási András, akiről még aktív korában
nem sokat lehetett hallani. Szeniorként azonban sikert sikerre
halmoz akár itthon, akár a világban.
Ha valaki jobban figyeli a Démász-Szegedi VE kenusainak
mindennapjait, feltűnhet neki,
hogy a sok tehetséges ifjúval
gyakran készül együtt egy fiatalnak korántsem nevezhető sportoló. Szénási András azonban,
bármit is csináljon Kása Ferenc
és csapata, nem lóg ki közülük.
- Örök életelemem a sport,
mindig vízen voltam, így nem
csoda, hogy sűrűn látnak a fiatalokkal - mondta az 54 éves Szénási András, aki éppen negyven
éve kenuzik. - Ezúton is köszönet jár nekik azért, mert velük
edzhetek, készülhetek.
És hogy ezt nem eredménytelenül teszi, arra bizonyíték, hogy
hosszú évek alatt a masters, vagy
ahogy inkább ismertebb, a szeniorok mezőnyében nagyon régen kapott ki a nemzetközi versenyen.

- Még 1997-ben volt, hogy a
négy számból az egyikben kikaptam. N e m akárki vert meg: Foltán László. Az sem meglepő,
hogy fiatalabb koromban nem
lettem ismertebb sportoló, hiszen Foltán mellett Wichmann
Tamás is a korosztály ieles, elismert, olimpiai bajnok képviselője volt - emlékezett vissza a kiváló sportember.
Szénási 2003-as eredményei
sokatmondóak: a velencei szenior sík vízi Világkupán három
számban (Cl 500 és 200 m, C2
500 m) nyert, aztán a spanyolországi Valladolidban az ifikkel és a
felnőttekkel együtt szerepelt a
maratoni világbajnokságon.
- Bár nem kedvelem a leghoszszabb szakágat, mindenképpen
kihívást jelent számomra a 22
km-es táv legyőzése. Futószakasz
süppedős
homokkal,
amelyben háromszor kellett fordulni - nem volt egyszerű feladat. Szerencsére megoldottam,
és nyertem - tudatta nevetve
Szénási, hogy neki mekkora élményt jelentett a spanyol viadal.
A négy masters vb-arannyal és
három ezüsttel büszkélkedő kenus gondolataiban még nem vetődött fel, hogy abbahagyja a
sportolást. Összetartó társaság,
akik keresik, hívják egymást,
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Fotó: Karnok Csaba

igazi sportos család - miért is
tenné? Ráadásul Szénási szerint
a szenior korosztály elismertsége, a versenyzők száma növekszik.
- Az egyesületek most már komolyabban vesznek bennünket,
az összesített pontversenybe pedig beleszámít a mi produkciónk
is. A célom, hogy minél tovább
csináljam a lapátolást, egészséges maradjak, emellett pedig segítsem a versenysportot. A szegedi klubnak kiváló bázist jelent a
Dózsa-iskola, amelyet egy kuratórium révén is támogatunk. Érdemes még megemlíteni, hogy a
masterseknél két fiatalabb kenus, Beder Krisztián és Hackler
Erik is jól teljesített idén. Igaz, ők
még bőven a húszas éveikben
járnak, de a szabályok adta lehetőséget kihasználva már most
méltó utódoknak tűnnek.

a

Három napon át kőkemény csatákat vívtak a fiatalok az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban,
a Head-Penn-kupán. Az év utolsó nagy utánpótlástornájára rengetegen érkeztek.
Különösen a fiú 14 évesek mezőnye volt erős, a legjobbak eljöttek a szegedi viadalra. A 32-es
táblán a Gellért Tenisziskola
nagy létszámmal képviseltette
magát, míg a Hód T C együtteséből Zsiga Márton állt rajthoz a
kupán. A legjobb nyolc közé két
Tisza-parti játékosnak sikerült
beverekednie magát, a harmadik
számú kiemelt Boros Martin és
Gajda Attila vette simán az első
két kört. Zsiga is remekelt, hiszen az ötödik kiemelt Bátyi Ta-

Vivient verte meg 6:0, 6:2-re. Ebben a korosztályban is jutott egy
GTI-s bronzérem, Gundl Viktória lett harmadik.
Hajnal István vezetőedző elégedett volt a tanítványai szereplésével:
- Különösen a fiú 14 évesek produkciója tetszett - kommentálta a
tréner a versenyt - , hiszen ebben a
korosztályban a jövő évi legjobbak
csatáztak. Külön öröm, hogy Boros
Martin megnyerte ezt a tornát, nagyon bíztatóan teniszezett. Susányi Zsófia is kiegyensúlyozott, jő
teljesítménnyel rukkolt elő, simán
nyerte a fiatalok vetélkedését, és
ha nagyok között egy kis szerencséje van, akkor döntőt játszhatott
volna.
A Head-Penn-kupa
végeredménye, fiúk, 14 évesek: 1. Boros
Martin (Gellért Tfenisziskola). 12
évesek: 1. Szabó (Hűvösvölgyi
TC), 2. Kurucsai Martin, 3. Gyüge Kristóf és Szabó Levente
(mindannyian GTI). Leányok,
14 évesek: 1. Király Pálma (Dunakeszi), 3. Susányi Zsófia
(GTI). 12 évesek: 1. Susányi
Zsófia, 2. Zeller Vivien, 3. Gundl
Viktória (mindannyian GTI).
SÜLI RÓBERT

MÁDI JÓZSEF

•

A napokban írta alá a szegedi
polgármester, Botka László azt a
szerződést, amely alapján a Démász-Szegedi VE versenyzőinek
az olimpiai felkészülését a város
újabb kétmillió forinttal segíti.
Ezzel az említett célt szolgáló városi támogatás 2003-ban már
meghaladta a harmincmillió forintot.

Boros M a r t i n , a G T I játékosa nyerte az év utolsó versenyét, a Head-Penn-kupát az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban.

Fotó: Karnok Csaba

KAMARAI TAGOK, FIGYELEM!

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG HÉTVÉGI KIADÁSA

ÚJ HELYSZÍNEN AZ ADO 2004 RENDEZVÉNY!
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a december 4-én, 10
órai kezdettel a Megyeháza nagytermében meghirdetett ADÓ

2004 című rendezvény a jelentkezők nagy számára tekintettel új
helyszínen kerül megrendezésre.
A D V E N T I J Á I K K - 4 . rész

Részlelek az igvenesen hívható
zöldszámunkon: 06/80821-821

AZ ÚJ HELYSZÍN:

IFJÚSÁGI HÁZ
NAGYTERME
(SZEGED, FELSŐ
TISZA-PART)
A meghirdetett program és az időpont változatlan.
«j«rm

FIZESSEN EL0 a Délmagyarország Vasárnap Reggelre,
|és vasárnap is házhoz megy a kézbesítő!
:

:

«». info: 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

„FELE-FELE"
HITELLEVÉL ESETÉN*:
•

Végre változtathat autóvásárlási szokásain: a Postabank-Leasing Hitellevél függetleníti a gépjárművásárlást és a hitel ügyintézését így ö n már az autó kiválasztása előtt egy kész pénzügyi konstrukcióval
a zsebében jelentkezhet márkakereskedőjénél álmai autójáért. Kezdje a vásárlást képviseleti irodánkban, v a g y hívja kék számunkat: 06 40 391 391. Helyi fiókiroda: Szeged. Hld utca 6. Tel.: 06-62«50-785

Több erö vart Önben, mint
(fík

gondolná.

•
•
•
•
fi
fi

(THM 7,17-29.26%)

17.021 Ft/hó minden
1 000 000 Ft után.
6,94% ügyleti kamatláb.
Max. 8 millió forintig.
72 havi futamidőre
CHF alapú finanszírozás,
7.17% THM mellett.
Több. mint 400 márkakereskedőnél beváltható.

wwvv.pbleasing.hu

PnctaRanHr

SZEGED2004

<«s

, fűtésszerelők, villanyszerelők.

FIGYELEMJ
EZEN A HÉTEN 20% < «
kedvezménnyel adhatják fel hirdetéseiket a Délmagyarországi Cégregiszter legfrissebb számába!

0

Hívja most:
cegregiszter@delmagyar.hu
LMAGVARORSZÁGlcégreglSZter - hogy legyen válaszlása!
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Bajnokság a Ságváriban
MUNKATÁRSUNKTÓL
Első alkalommal ad otthont a
szegedi Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola december 6-án
a Rolló-kupa akrobatikus rock
and roll leány formációs magyar
bajnokságnak és a páros regionális viadalnak. Előbb 9 órától
az utóbbi kategória indulói ver-

senyeznek, majd 13 órától a leány formációs bajnoki elődöntők következnek. A finálé várhatóan 18 órakor kezdődik a hat
(children kis- és nagyformáció,
junior kis- és nagyformáció, felnőtt kis- és nagyformáció) kategóriában. A látványos nap házigazdája a G M Művészeti Iskola
Egyesület.

S P O R T »
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Ismét összeálltak a régi birkózósztárok

REFLEKTOR

Negyedik a Szegedi VSE

CSEH-NAP
A női kosárlabda Euroligában:
Brno (cseh)-Pécs 87-78, Blex
Praha (cseh)-Orsi-Sopron
57-87. A férfi Európa-kupában:
Kaposvár-Jicin (cseh) 96-90.
ÖTÖDIK KALAP
Frankfurtban elkészítették a
2006-os foci-vb európai
selejtezőinek beosztását. A
magyar csapat a hét kalapból az
ötödikbe került Grúzia, Ciprus,
Macedónia, Észak-Írország,
Észtország, Litvánia és
Fehéroroszország mellé. A
csoportok sorsolását pénteken
tartják.

Bravúros döntetlen
SAKK
MUNKATÁRSUNKTÓL
A negyedik fordulót rendezték a
férfi sakk OB I-ben. Az újonc
Makói SVSE gárdája hazai környezetben a Budapesti Honvéd
ellen ült asztalhoz. A Maros-parti versenyzők remekül
kezdtek a többszörös magyar
bajnok ellen, 4:2-re elhúztak.
Ekkor úgy tűnt, hogy sikerül
nyernie az MSVSE-nek, hiszen
négy partiban is nyerésre álltak
a hazaiak. Sajnos két játszmában is időzavarba kerültek, így a
végén a vendégek döntetlenre
mentették a találkozót.
MAKÓI SVSE-BUDAPESTI HONVÉD 6:6
A makói győzelmeket szerezték:
Farkas Tibor, Grünberg Florin, Szalai
Kornél, Kovács Zsolt. Döntetlent játszottak: Szuhanek Rankó, Butunoi
Alexander, ifj. Balázs Tibor, Restás
Péter.
További eredmények:
ZTE-Vasas 10:2, Tabáni Spartacus-Hajdúböszörmény 3,5:8,5, Paks-BEAC 8:4, Szombathely-Miskolc

4,5:7,5, Nagykanizsa-Statisztika 8:4
A bajnokság állása: Miskolc 39,5
pont, 2. Nagykanizsa 30, 3.
Honvéd 25,5, 4. Statisztika 24,5,
5. Hajdúböszörmény 23,5, 6.
BEAC 22, 7. Szombathely 19, 8.
Paks 17,5, 9. Makói SVSE 17,5,
10. Tabán 16,5, 11. Zalaegerszeg
16, 12. Vasas 12,5.
Az OB I/B-ben a Hódmezővásárhely idegenben aratott győzelmet,
a
Mátra
Gyöngyöst
6,5:5,5-re győzte le.
A győzelmeket szerezték: Tatár Kis Szabolcs, Horváth László,
Papp László, Koszté Csaba, Blázsik Zoltán, Bárányi Ernő. Döntetlent játszott: Ádok János.
A bajnokság állása: 1. Sárospatak 29,5, 2. Nyíregyháza 28,5, 3.
Dunaharaszá 27,5, 6. Hódmezővásá hely 25.
Az NB II-ben: Makói SVSE
iI-Karcag 8,5:3,5, Maróczi Szeged-Orosháza
5,5:6,5,
Gyula-Szentesi Spartacus 8,5:3,5.
A bajnokság állása: 1. Kiskunhalas 35 pont, 2. Tákisz 29, 3.
Gyula 28,5, 4. Makói SVSE II.
26, 5. Maróczi Szeged 25, 7.
Szentes 22.

HANSÁGI-KUPA
Péntektől vasárnapig tart a
szegedi Fodor szakközépiskola
tornacsarnokában a
Hansági-kupa kispályás
labdarúgótorna. A 17 fiúcsapat
mellett hét leányegyüttes is
indul.

Látványos akciókban nem volt hiány a birkózók csapatbajnokságán Szegeden.

BIRKÓZÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi VSE Kossuth Lajos
sugárúti sportcsarnoka adott
otthont a felnőtt birkózó-csapatbajnokság
csoportküzdelmeinek. Ebbe az ötösbe a házigazdák mellett a Vasast, a Túr-

kevét, a Kecskemétet és a Pécset sorolták be. A házigazda
piros-kékek közül a rutinos
Tóth János és Elekes
Endre
százszázalékos
teljesítményt
nyújtott. Az előbbi birkózó
négy alkalommal, utóbbi háromszor lépett szőnyegre és diadalmaskodott aktuális ellenfelével szemben. Az érdeklődők
látványos akciókat, színvonalas küzdelmeket izgulhattak

fotó: Gyenes Kálmán

végig. A B csoport küzdelmeinek Szigetszentmiklós adott
otthont.
Az SZVSE eredményei: Szegedi VSE-Vasas 12:13, - T ü r k é vé 11:17, -Kecskemét 6:22,
-Pécs 18:7. A csoport végeredménye: 1. Vasas, 2. Túrkeve, 3.
Kecskemét, 4. Szegedi VSE
(edzők: Savanya Ferenc, Benkő
Gyula és Birkás László), 5.
Pécs.

A magyarok kikaptak a németektől a női vb-n

Szenvedtek, vesztettek
Háromgólos előny után hárommal kikapott a németektől a
horvátországi női kézilabda világbajnokság második napján a
magyar válogatott.
NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG
30-27 (14-17)
Magyarország: Pálinger - Lovász 3, Radulovics 11/4, Pigniczki 2, Farkas, Feriing, Kirsner 3. Cserék: Sugár (kapus),
Görbicz 4, Kulcsár 3, Siti 1, Szrnka, Bohus.
Hétméteresek: 5/2, illetve 5/4.
Kiállítások: 14, illetve 6 perc
Azok után, hogy a németek szerezték az első gólt, az első félidőben fej fej mellett haladt a két
együttes. Felváltva vezettek a csapatok, a mieink közül Radulovics
volt igen eredményes, hiszen
11-10-es magyar előnynél például már hat gólnál járt. A dániai légiós, Farkas Ágnes abszolút formán kívül kézilabdázott, de a
szünet előtt négy találattal
(17-13) így is elhúzott a magyar
együttes, ebből a németek a lefújás előtt egyet ledolgoztak. A pihenőt követően 21-21-nél utolérték a németek Mocsai Lajos tanítványait, és aztán már nem is

engedték ki a kezükből a sikert. A
hajrá a kapkodásról, a buta szabálytalanságokról szólt, és hiába
védett jól Pálinger, valamint Radulovics is hozta magát, a németek keményen, sokszor talán túlságosan agresszíven is védekeztek, a magyarok pedig nem tudtak velük mit kezdeni. Farkasék a
második félidőben mindössze tíz
találatot voltak képesek dobni.
Mocsai Lajos: - A védőjátékban alapvető elemeket nem tartottak be a játékosok. Nem volt
meg a kellő kollektivitás sem. Bízom abban, hogy a szlovénok ellen sokkal taktikusabban
játszunk majd. A német csapat egy
komplett jó szerkezetű
együttes,
akik mostanra értek be.
A csoport további meccsén:
Szlovénia-Elefántcsontpart 32-28.
•
A férfi kézilabda NB I-ben:
Győr-Nyíregyháza 21-19, Százhalombatta-Csömör 28-34, Békés-Pestszentlőrinc-Elektromos
28-29,
Tatabánya-Dunaferr
28-27, Pécs-Fotex 26-43. Kedden játszották: Szigetvár-Pick
Szeged 16-26.
M. J.

Dorozsmai diadalok
KÉZILABDA
A kézilabda NB I/B-ben szereplő Csongrád megyei csapatok közül a két dorozsmai gárda
győzött, míg a Makó KC férfiegyüttese vereséget szenvedett.
SZEGED-KISKUND0R0ZSMA KSEVÁC II. 36-23 (16-13)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 néző.
Vezette: Pech, Vágvölgyi.
SZKKSE: B0R0SNÉ - Horváth 2, Szabó
V. 4, KOCSIS 5, JANCSAR0VA 9, FÜLÖP 5,
Vadászy 2. Csere: Tóth 0. (kapus), Takács 1, Sipos 4, Bodó 2, Terhe 1, Pocsai
1, Hódi. Edző: Prónay Gyula, Giricz Sándor.
Az első félidőben jól tartotta magát a vendégegyüttes, s a házigazdák nem is tudtak jelentős
előnyre szert tenni. A fordulás
után szellemes és eredményes
támadójátékot produkált a Kiskundorozsma, s a 44. percre
27-16-ra elhúzott. Ilyen különbségnél a Prónay, Giricz edződuó

Totópárbaj
IME. ATIPPJEIK
IX
Bremen (2.}-8ayern (4.)
1
Dortmund (5.)—Hertha (17.)
X2
Frankfurt (16.)-Hannover (9.)
X
Freiburg (lO.)-Bochum ((.)
IX
1860 München (8.)-Rostock (13.)
1
Stuttgart (1.)—Hamburg (12.>
IX
Wolfsburg (7.)—K'lautern (14.)
1
Schalke (11.)—M'gladbach (15.)
2
Köln (18.)-Leverkusen (3.)
2
Empoli (17.)—Milan (2.)
IX
Lazio (6.)-Juventus (3.)
2
Lecce (14.)-Parma (5.)
IX
Sampdoria (7.)—Siena (9.)
2
Chievo (lO.)-Roma (1.)

már a fiatalokat, a ritkábban szerepelt játékosokat is bevethette,
akik általában góllal hálálták
meg a bizalmat.
MIKSI & MIKSI D0R0ZSMACEGLÉD KKSE 24-21 (12-11)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző.
Vezette: Babiczky, Dudás.
Dorozsma: P0R0BIC - Miksi, ÖRDÖGH
12, Szepes 3, Pusztaszeri 1, Szabó Tönki
5, Sutka 1. Csere: Mikus (kapus), Oszlánczi 1, Fekete Szabó, Bessenyei, Lázár
1, NAGY, Balogh. Edző: Ördögh József.
Az első fébdő hajrájában kicsit
megléptek a haziak (12-9), de
két eladott labda miatt minimálisra olvadt az előny a szünetre.
A pihenő után Ördögh zsinórban
négyszer mattolta a ceglédi hálóőrt, s a 35. percre alaposan elhúzott a dorozsmai
alakulat,
18-13. Ezután ismét rákapcsoltak a ceglédiek, de a biztos hazai
sikert már n e m tudták megakadályozni.
ÓZDI KC-MAKÓ KC 29-27 (13-12)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Ózd,
200 néző. Vezette: Kékes Cs„ Kékes R

Hetedszer sem talált legyőzőre
totópárbajunkban Alexa
Szabolcs. Az egykori sprintért a korábbi hat rivális után Petrovics
Kálmán sem tudta megállítani.
Alexának ezúttal hat helyes tipp
is elég volt a sikerhez, lévén a
Démász-Szegedi VE igazgatója,
Petrovics mindössze öt találatig
jutott. A heti szelvényen a Bundesliga első osztályának összes
találkozója szerepel, de az igazi
rangadónak az olaszoknál a róElőző heti tippelőink
közül
mai Lazio-Juventus mérkőzés Alexa Szabolcs hat, Petrovics
ígérkezik.
Kálmán öt találatig jutott.

I.P.

Módosított időpont
MUNKATÁRSUNKTÓL

IX
1
X2
X
1
1
IX
1
2
2
X2
X2
IX
2

Makó KC: NAGY Z . - V i s y 2, Katonai,
MINIK 7, Szepesi 1, Halász 3, Gera 2.
Csere: Avramov (kapus), Dombegyházi
1, Balázs, Cselovszki, Madár, IGNACZ10.
Edző: Szabó László.
A pontszerzés reményében utazott Ózdra a Makó KC, de az első félidő első fele n e m azt mutatta, hogy ez sikerülhet - a hazaiak ugyanis 1 3 - 7 - r e elhúztak. A rossz passzokat, labdaeladásokat és védekezési hiányosságokat maximálisan kihasználta a borsodi csapat. Az
utolsó 10 percben azonban rákapcsolt a Makó, s egy gólnyira
felzárkózott. Ezt követően fej
fej mellett haladtak a csapatok,
sőt a Maros-partiak a 46. percre fordítottak: 2 1 - 2 3 . A nemzetközi bírókettős, Kékes Cs.,
Kékes P. azonban n e m hagyta
annyiban: zsinórban jöttek a
vendégek ellen megítélt kiállítások és hétméteresek. De n e m
lehet m i n d e n t a játékvezetőkre
kenni, az MKC játékosai sok
ziccert hagytak ki - elsősorban
ebben kell keresni a vereség
okát.

Meglepően gyorsan felvette a
kapcsolatot a Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjének két résztvevője, a Pick Szeged és a francia
Kócsó Zoltán - csakúgy, m i n t
Montpellier. Hétfőn még abvetélytársa, Alexa Szabolcs - a
ban egyeztek meg, hogy a szeszegedi Madách Imre Altalágedi találkozó december 13-án,
nos Iskola diákja volt. A foci
szombaton 18 órakor lesz. A
mindig közel állt hozzá, az
visszavágóra pedig 21-én, vaegykori Radnóti-hétfőkön a
sárnap 17 órakor kerül sor
Santorinban játszott. A külfölMontpellierben. A Magyar Tedi labdarúgásban az angol futlevízióval folytatott tárgyaláball, a Manchester United és a
sok miatt azonban módosítani
Liverpool a favorit. A pluszkellett a szegedi első mérkőzés
mérkőzés kapcsán Kócsó naidőpontját. Ezért n e m szombagyon bízik abban, hogy a róton, h a n e m december 14-én 17
mai középpályás és l^ajnjester,
Francesco ?£ílfffeTdötotí:aJtal.á;h 7 órakor méri össze erejét a Tisza-parti gárda a BL-címvédőkozót.
BVIÖIÖI 1 o J b \ 1
vel. A találkozót a Nacsevszki

macedón testvérpár dirigálja. A
mérkőzésen cseh ellenőr lesz.
A franciaországi visszavágón
pedig portugál ellenőr felügyelete mellett a litván Liachovicius, Paskevicius duó fújja a sípot.
Rea Attila, az egyesület marketingreferense közölte az elnökség
döntését, hogy a belépő ára egységesen 999 forint lesz.
A Pick Szeged kézilabdacsapatára tehát a jövő héten két
fontos erőpróba vár. Szerdán a
bajnokság megkezdése előtt
még dobogós álmokat szövögető, s három volt szegedivel Szotyori, Rosta István és Kuzma - felálló Tatabánya látogat
18 órakor az újszegedi sportcsarnokba.

SZEZONZÁRÓ
A megyei I. osztályban szereplő
Kiskundorozsma
labdarúgó-szakosztálya
december 6-án 19 órától
szezonzáró összejövetelt tart a
dorozsmai Szélmalom (Fényes)
vendéglőben. Jegyek
igényelhetők Kiss Antalnál és
Ottlik Sándornál.
A megyei I. osztályú ifjúsági
focibajnokságban a
kiskundorozsmai fiatalok
telelnek az élen.
A BAJNOKSÁG ALLÁSA
1. Kiskundorozsma
1514
2. SZVSE
1514
Sándortalva
1512
Makói Spartacus 1510
Balástya
Kistelek
Kiszombor
8. Gyálarét
9. Tápé
10. Röszke
6
11. Bordány
4
12. Mórahalom
3
13. Deszk
2
14. Szöreg
3
15. Mindszent
2
16. Tiszasziget
0

0 1 82- 14 42
1 72- 12 42
1 2 45- 22 37
1 4 43- 24 31
1 5 43- 30 28
0 6 37 - 30 27
2 5 58- 35 26
1 6 67- 25 25
1 8 41- 3319
0 9 34 - 66 15
3 8 37- 4115
3 9 29- 5112
4 9 38- 49 10
111 26 - 57 10
211 20 - 48 8
015 9-144 0
0

NAGYKŐRÖSÖN TÁNCOLTÁK
Nagykőrösön táncversenyt
rendeztek. A megyei klubok
eredményei, junior I., standard
és latin: 4. Tóth Márk, Auth
Alexandra (Szeged TSK).
Ifjúságiak, standard C: 2. Szél
István, Markó Ágnes
(Hódmezővásárhelyi Promenád
SE). Ifjúságiak, latin B: 2.
Potyina Péter, Tószögi Nikolett
(Promenád). Ifjúsági országos
bajnokság, standard: 4. Katonka
Zoltán, Kovalik Zsófia (Szeged
TSDK). Felkészítő: Móczó
házaspár.
HÁRMAS HOLTVERSENY
A szegedi városi amatőr
tekecsapat-bajnokság legutóbbi
két fordulójának eredményei, 7.
forduló: Phoenix-Santé 1:7,
Euroteke-Kipufogó Szerviz 7:1,
Szilléri Biztonságtechnika-Béke
Tanszék 1:7, Benitel-Tápé 6:2.
8. forduló: Tápé-Phoenix 4:4,
Béke Tanszék-Kinizsi 3:5,
Santé-Yamaha Motor 2:6,
Kipufogó Szerviz-Szilléri
Biztonságtechnika 6:2. A
bajnokság állása: 1. Yamah
Motor 10 (33:15), 2. Kinizsi 10
(30:18), 3. Benitel 10(30:18), 4.
Tápé 7 ponttal.
ÉLEN AZ ÚJSZEGED
A szegedi Gellért
Szabadidőközpontban zajló
Rádió 88-kupa kispályás
foci torna eredményei, 3. forduló:
Domaszék-Új szeged 1-2, RETT. Hús 7-6, Charlton-Lucia
10-3, Vilbek-J. Totózó 5-2. Az
állás: 1. Újszeged 9 (14-4), 2.
RET 9 (22-16), 3. T. Hús 6
(23-11), 4. Vilbekó (16-8), 5.
Charlton 3 (15-12), 6.
Domaszék 3 (6-12), 7. J. Totózó
0(5-16), 8. Lucia 0(12-33)
ponttal. A mai párosítás, 18:
Domaszék-RET, 19: J. TotózóLucia, 20: Charlton-Vilbek.
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Várni a havat

Máskor várta a havat, de a varjak nem akartak
fölbukkanni. Ráadásul nem is volt elég hideg. így
nehéz lesz. ezzel 6 is tisztában volt, de azért tovább reménykedett.
Nevettek rajta, annyit beszélt a hóról délután. El is bizonytalanították,
pedig akkor még nagyon hitt magában.
Hajnalban,
még félálomban meghallotta a leengedett rolón
keresztül, ahogy a nagyapja vesszősőprüvel söpri
a járdát az ablak alatt. A vesszősőprüvel
pedig
csak havat szoktak söpörni.
Máskor elővette a szánkót, smirglipapíri kért,

Még enyhe idő

DZSAKARTA (MTI/APA/DPA/AFP)

BAKOS ANDRAS
Úgy látta, a nagyapjának sokkal jobban áll a kucsma, mint a nyári sapka. Meg is mondta neki, nem
érti, miért kellett a múltkor lecserélni a kucsmát.
A góréban beszélgettek, kukoricamorzsolás
közben. A gyalulatlan lécek közöft átfújt a szél,
amelynek hideg füstszaga volt. Hirtelen egészen
közelről varjúkárogás hallatszott. Nagyapja kinyitotta a góré ajtaját, kinézett, és akkor ő is meglátta a varjakat: jobbra-balra csapódtak repülés közben, mint amikor újsúglapot kap fel és hord a
szél. Azt mondta a nagyapja, mindjárt esik a hó,
mert a varjak játszanak repülés közben. Ó örült
volna neki, de nem hitte el, hogy ilyen összefüggés lehet a koromfekete varjak és a hó között.
Meglepődött, amikor másnap reggel hideg érintésre ébredt: nagyapja az arcúhoz érintette a havat, kicsit hozzá is dörzsölte, és megmagyarázta,
erre azért van szükség, hogy ne legyen beteg.

CSÜTÖRTÖK, 2003. D E C E M B E R 4.

hogy ledörzsölje a talpakról a rozsdát. De ez nehézkes munka volt. Végül addig húzgálta a szánkót a betonon, míg szigorúan rá nem szóltak,
hogy most már tényleg elég fényes az, hagyja abba. Odatámasztotta a szín ajtaja mellé, hogy kéznél legyen. És akkor karácsonyig nem esett hó.
Nem esett szilveszterkor sem. Végül januárban
valaki megsajnálta, megint fölrakta a szánkót a
padlásra, és akkor másnap már le is lehetett venni.
Aztán sokáig eszébe sem jutott, hogy várja a havat. Pedig azt várni kell. A laktanyában, ahová fél
Magyarország katonaságát összezsúfolták,
vastag
dér borította a fák ágait. A délszláv háború első
évében jártak, és egy délelőtt arra utasították
őket, hogy szereljék össze az éles aknákat a gyújtóikkal. Erre korábban nem volt példa, csöndesen
dolgoztak, és közben egymás arcát figyelték. Aztán fölültek az autók platójára, az aknák mellé, és
várták az indulást. Valaki tudni vélte, hogy a jugók már átjöttek, és valahol út közben kell őket
megállítani. Történjen már valami, mondta az
egyik katona, és ő akkor meglátta az első pelyheket. Nem is a levegőben, hanem a füvön: mintha
apró, fehér virágok nyílnának a gyepen szerteszét,
egyszerre. Hirtelen eredt el, sűrűn hullott, a szél
befújta a ponyvák alá, az arcukra rakódott, de
nem söpörték le, pislogtak egymásra. Ennyi történt csak, szerencsére.

Halálra taposott egy megvadult
elefántcsorda egy indonéz parasztot, aki törvényellenesen
akart földet foglalni egy nemzeti
parkban. A gazda több társával
együtt szombaton hatolt be Jáva
szigetén a védett Dél-Bukit Barisan Nemzeti Parkba, ahol az állatok élnek - mondta Tamen Sitorus, a park igazgatója. A parkigazgató szerdai beszámolója
szerint a hét megvadult elefánt
ezt követően támadta meg a parasztokat, akiknek egyike halálos sérüléseket szenvedett.

Változóan, helyenként erősen felhős, párás idő várható. A déli. délkeleti szél időnként. kissé megélénkül. A csúcshőmérséklet 5,6 tok körül valószínű
Szeged
Hódmezővásárhely

PULTRÓL A PÉNZTÁRCA
Az egyik szegedi piacon vásárló
nő csak egy pillanatra tette le
pénztárcáját az elárusító pultra,
ám ez a rövid idő is elég volt arra,
hogy egy tolvaj felkapja és elvigye. A kár 90 ezer forint.
FÜVES HATÁRSÉRTŐ
Állítása szerint gyógynövényeket
keresett az a szerb-montenegrói
szellemi fogyatékos férfi, aki a
kutatás közben a zöldhatáron át
Magyarországra tévedt. A 47
éves férfit a mórahalmi határőrizeti kirendeltség munkatársai
fogták el a Mórahalomtól öt kilométerre lévő Kissor környékén.
Az eltévedt férfit átadták a szerbia-montenegrói hatóságnak.

Szegedi karácsonyi vásár és esti kivilágítás advent első hetében.

Sejtért csapatot vált
MANCHESTER (MTI/REUTER)
Életmentő sejtadományáért cserében arra kötelezte bátyját egy
brit férfi, hogy a jövőben a Manchester United focicsapatnak
drukkoljon. Az 50 éves Martin
Warburton vidám hangvételű
szerződésben kötötte ki, hogy
sejtdonorságáért cserében: 59

éves bátyjának, Paulnak először
is fel kell hagynia azzal, hogy az
MU ősi ellenlábasáért, a Manchester City csapatáért lelkesedik, másodszor pedig szívvel-lélekkel a United tizenegyét kell a
jövőben éltetnie. A báty, aki a leukémia egyik fajtájától szenved,
boldogan és mosolyogva írta alá
a szerződést.

A nyelvet is mosni kell
STOCKHOLM (MTI)
A fogmosás bizony nem elég: a
szájhigiénia részévé kell válnia a
nyelvmosásnak is - állítják svéd
kutatók. A világon a svédeknek
vannak a legjobb fogaik, a magas
fokú szájhigiénia és a gyakori
fogorvosi kontroll miatt. Svéd
kutatók szerint nemcsak a fogak
állapota miatt érdemes rendszeresen orvoshoz járni, hanem
azért is, mert a szájüregi rákok

Jackpot
M®NAC®

CASINO
KÁRÁSZ U.

1 O.

első jeleit is a fogorvosok fedezik
fel - állítja a svéd Tandlakartidningen című szaklap. A világon
egyre inkább növekszik a nyelvrákban megbetegedők száma. Ez
a betegség részben megelőzhető
lenne, ha a nyelv barázdált felületét is megtisztítanák az emberek a lepedéktől. Külön nyelvmosó eszközt is árulnak már egyes
stockholmi patikákban. Ennek a
fontos szervnek a megtisztításához nyelvkaparót ajánlanak.

Női, férfi irhabundák,
női elegáns szőrmebandák
termelői áron!
HA NEM TUÍL MÁSÁRA.
ELKÉSZÍTJÜK.
TovátMva Is vállalok javítási.
(Toscátát 200 awe) Dókvs
Tal.: 08-W9456-367
Nyitva: k.-p.: >-17. tm.: 9-1J-H
Kist- is avaaysasároe: 9-17-ly

Fotó: Schmidt Andrea

A NAP VICCE
Egy fuldokló férfit nagy nehezen
kimentenek a Tiszából. Hosszú
élesztgetés után végre nagy nehezen megszólal:
-Merci...
A mentőorvos nem hagyja szó
nélkül:
- Inkább úszni tanult volna
meg, mint franciául!

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 .
B: 2 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 2 1 , 2 3 , 2 6 .

BORBÁLA, BARBARA
Borbála a Barbara régi, magyaros
módosulata. A Barbara görög
eredetű, jelentése: idegen, külföldi nő. A világon valószínűleg legismertebb „nő", aki ezt a nevet
viseli, a Barbie baba, amelynek
népszerűsége évtizedek óta töretlen. A néphagyomány szerint
Szent Borbála a védőszentje a bányászoknak, a tüzéreknek és a
váraknak. Ezen a napon kellett
vízbe tenni a cseresznyeágat,
amely, ha karácsonyra kivirágzott, a lányoknak a férjhez menést jelentette. Egyéb névnap:
Ada, Adelina, Adelinda, Alinda,
Boriska, Boróka, Emerita, Mór,
Móric, Péter, Reginald. Ada vagy
héber eredetű, és akkor jelentése:
szép, vagy germán, és az Adelkezdetű nevek önállósult rövidülése. Adelina a német Adele latinos változata, Adelinda pedig
ugyancsak német eredetű név latinos változata, jelentése: nemes
kígyó, vagy nemes pajzs. Az
utóbbi név germán alakváltozata
az Alinda.
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ban Boileau L'art poétique című művéből idézünk.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: E, S, A, L, Á.
11. Buta és gyermeteg. 12. Megtörtént dolog. 13. Idősebb hölgy
durva megszólítása. 14. ...rám; elintézem ! 15. Veretes fémlap.
16. Német filozófus (Immánuel). 17. Akarás fele! 18._Régebbi
altatószer. 20. Sekély vizű part menti tengeröblök. 23. Űrmérték
röviden. 24. Aroma. 26. Becézett Ronald. 27. Morse-jelek. 29.
Tisztiszolga régi szóval. 32. Baranyai község. 34. Sánta része!
36. Előzményei. 38. Legmélyebbre jutó. 39. Hello... (musical).
41. Éjszakai mulatóhely. 42. Csúszós (ékezetfölösleggel).
FÜGGŐLEGES: 1. Részben mentik! 2. Fogyasszon alkoholt! 3.
Szabadságát tölti. 4. Homokdomb. 5. A megfejtés második sora.
Zárt betűk: E, T. 6. Nyakalni kezd! 7. 0. Ű. 8. Hatóanyag a teában. 9. Mindenkinek juttató. 10. Félig bezárt! 14. Közvetlen. 16.
Vajaz. 17. A megfejtés harmadik sora. Zárt betűk: K, Á, T. 19.
Felitatja a szaftot. 21. Képmás. 22. Szabad területre. 23. Lovaglásra használt állat. 25. Nehéz fizikai munkát végez. 28. Klaszszikus taneszközök. 30. Szedd a lábad! 31. Bibliai férfinév. 33.
Állóvíz névelővel. 35. BeszédhTO? ^ ^ « á ® a f y i f i
nyv
fele!
áflományábój t ö r d W
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Bolond ütközik ketszer egy Kooe

5°

Ö

További kilátások
Pénteken eleinte változóanfelhős,párás idő várható, majd az élénkülő szél hatására egyre nagyobb területen tisztul ki a levegő. A hétvégén egy markáns hidegfront én
el hazánkat ensszéllelaz itt lévőnél jőval hidegebb levegő áramlik térségünkbe.
Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max: 7°
Mki:-r
Változó

Max:7°
Min:-2°
Szeles

Max:?
Min:-3°
Változó

Max.?
Mki:-6°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 124 cin (hőfoka 7,0 C 3 ), Csongrádnál -31 cm,
Mindszentnél 53 cm. A Maros Makónál -55 cm.
A Nap kel: 7.14, nyugszik: 15.53, Hold kel: 14.49, nyugszik: 2.28

Az Ecstasy ölni tud
A szervezet helyrehozhatatlan
túlmelegedését okozhatja, akár
halálhoz vezethet a diszkókban
világszerte használt Ecstasy tabletta - figyelmeztetett a Nature
című lap legfrissebb számában
az ohiói Északi Egyetem kutatócsoportja. Megállapításuk szerint létezik az emberi szervezetben egy fehérje, amely erős ösz-

szefüggésben áll a testhőmérséklet túlzott emelkedésével. A kísérletek azt bizonyították, hogy
kevésbé melegszik fel azoknak az
egereknek a testhőmérséklete,
amelyeknek szervezetéből az
UPC-3-nak nevezett fehérje hiányzik. A tabletta nagyobb adagban, egyszeri használat esetén is,
jelentősen megemeli a testhőmérsékletet, vese- és szívelégtelenséget és végül halált okozhat.

Ostoba kijelentések
L0ND0N (MTI/DPA)
A 71 esztendős Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszternek ítélték oda az idén az év legértelmetlenebb kijelentését jutalmazó brit díjat. A díjazott
igencsak filozofikusnak tetsző
kijelentése
sajtóértekezleten
hangzott el és a következő volt:
„Én mindig érdekesnek találom
az olyan jelentéseket, amelyek
azt mondják, hogy valami nem
történt meg, mert mint tudjuk,
létezik ismert, amelyet ismerünk. Léteznek dolgok, amclyek-

Korlátolt, butább, legostobább
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., f ü g g ő l e g e s 5 . és 17. számú sorai-
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CLEVELAND (MTI)

ISTEN ÉLTESSE!

Mórahal om

5°

Szentes

KEREKEKET LOPTAK
Szegeden egy Lomnici utcában
parkoló Fiat, valamint egy Puskás és Olajos utcában leállított
autó két-két hátsó kerekét szerelte le és lopta el valaki. Egy
Pentelei soron álló Polski Fiatnak pedig a pótkerekét vitte magával a tettes.
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ról tudjuk, hogy ismerjük őket.
Tudjuk azt is, hogy létezik köztudomásúan ismeretlen. Vagyis
tudjuk, hogy léteznek dolgok,
amelyeket nem ismerünk. Létezik azonban ismeretlen is, ami
ismeretlen - olyasmi, amiről
nem tudjuk, hogy n e m tudjuk,,.
Rumsfeld legerősebb ellenfele az
új kaliforniai kormányzó, Arnold Schwarzcnegger volt. O ezt
a mondatot fogalmazta meg:
„Úgy hiszem, hogy a melegek
házassága olyasmi, amit fenn
kellene tartani egy férfi és egy nő
részére".

Bikaspermaárverés
MIAMI (MTI/REUTER)
Ötezer adag bikaspermára tette
rá a kezét az adóhatóság az
USA-ban. A temérdek hímivarsejt kalapács alá kerül. A bikaspermát a hatóság kábítószerrel
kapcsolatos
bűncselekmények
miatt foglalta le: a volt tulajdonosok narkó- és pénzmosási
ügyekbe keveredtek, és a törvénytelen haszonból vásárolt javak elárverezhetók. Általában
sportkocsik, motorcsónakok, villák kerülnek így kalapács alá, a
bikasperma üdítő kivétel. Az
adagok árai eltérnek a bikák minőségétől függően: a „mezei"
csupán 3 dollár, míg egy kiváló
minőségű több százat ér.

