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TÉMÁINKBÓL
SZADDAM NEM AKAR
VALLOMÁST TENNI
Az elfogott egykori iraki elnök
nem hajlandó együttműködni a
kihallgatóival. Az amerikaiak
titkolják, hol őrzik Szaddám
Huszeint, de egyes információk
szerint továbbra is Irakban van.
George Bush elnök úgy véli,
nyilvános bírósági tárgyaláson
kell felelősségre vonni a volt
diktátort.
2. oldal
TERHES NÓ A CSONGRÁDI
BALESET ÁLDOZATA
Tegnap reggel Csongrád és
Bokros között frontálisan
összeütközött egy Trabant és egy
tehergépkocsi. A balesetben a
Trabant utasa, a férfi mellett ülő
terhes asszony életét vesztette.
3. oldal
TOVÁBB TERJESZKEDIK
AZ EGYETEM
Újabb épülettel gazdagodott a
Szegedi Tudományegyetem: a
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi
Szakközépiskola valamikori
főépületét vette meg a Jézus
Társasága Magyarországi
Rendtartományától. A 720
négyzetméteres főépület 225
millió forintba kerül, s
körülbelül 100 milliót kell
áldozni a felújítására.
3. oldal
OLIMPIAI KVÓTA
ÉS EZÜSTÉREM
Ezüstérmet és ezzel együtt
olimpiai kvótát szerzett a magyar
női kézilabda-válogatott a
horvátországi világbajnokságon.
A sikerhez két Csongrád megyei
játékos - a vásárhelyi születésű
Kirsner Erika és a makói kötődésű
Pigniczki Krisztina - is
hozzájárult.
15. oldal

www.delmagyar.hu

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Az égési sérülésekkel az intenzíven fekvő kisfiút még nem látogatták meg

Altatásban tartják Ádámot

A bíróság szerint kísérleti nyulakként, őket félrevezetve kezelte a hozzá forduló három nőt a
szegedi Zalányi Sámuel, akit
magzatelhajtás és foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés bűntettében találtak vétkesnek. A szülész-nőgyógyászt főbüntetésként három év börtönbüntetésre ítélték.

Egyszer már megműtötték a hét
végén megégett nagymágocsi
kisfiút. Lehet, hogy bőrátültetésre is szüksége lesz. A gyermeket altatják, hogy ne szenvedjen.
Megdöbbent Nagymágocs a tragédia hírére. A szomszédok szerint más normák szerint él a roma család, mint amit a községben lakó emberek többsége elfogadhatónak tart. így történhetett meg az is, hogy a súlyos baleset után nem riasztották azonnal a mentőket. A család a nevelőapa nagymamájánál lakik,
nemrég költöztek a faluba Orosházáról. A család egyik tagja
sem dolgozik, szociális juttatásokból élnek.
A szegedi gyermekklinika intenzív osztályára vasárnap szállították át a kisfiút a szentesi
kórházból. A gyermek testének
negyven százaléka megégett. Folyamatosan altatják, hogy ne
szenvedjen sérülésétől; lehet,
hogy bőrátültetést kell végrehajtani rajta. A négyéves gyermek
testfelületének negyven százalékát kezelni kell, és egy alkalommal már sebészeti beavatkozásra is sor került.
írásunk az 5. oldalon

Három év
börtön
Zalányinak

Több asszony is azzal kereste fel
Zalányi Sámuel szegedi nőgyógyászt
2000-ben
és
2001-ben, hogy segítsen nekik,
ne essenek teherbe. Az orvos, aki
akkoriban a Szegedi Vasút-egészségügyi Központban dolgozott
szülész-nőgyógyászként, de magánpraxist is folytatott, egy biztos védelmet nyújtó módszert
ajánlott pácienseinek, amit ő
maga fejlesztett ki.
A Szegedi Városi Ügyészség
szerint Zalányi Sámuel megsértette az orvosi hivatás szakmai
és etikai szabályait, elmulasztotta a páciensek kötelező tájékoztatását. Ezért háromrendbeli, súlyos testi sértést okozva elkövetett magzatelhajtás bűntettével
és foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetéssel vádolták meg
az orvost.
A klinikán igyekeznek enyhíteni a nagymágocsi kisfiú fájdalmain.

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás a 3. oldalon

Bútorok közé rejtették el a zárjegyes cigarettát

A szakszervezetek felajánlották a városnak a művelődési központot

80 milliós fogás
a nagylaki határon

Eladnák a Juhász Gyulát

MUNKATÁRSUNKTÓL

Huszonkétezer karton cigarettát találtak a vámosok tegnap
reggel egy belépésre jelentkező
román kamionban Nagylakon.
A fináncok gyanúsnak találták
a sofőr viselkedését. A jármű
ülőbútorokat szállított Romá-

niából
Németországba,
a
csempészett cigarettát, amelyet külföldi zárjeggyel láttak
el, az áru közé rejtették el. A
80 millió forint értékű dohányárut a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai lefoglalták,
a 35 éves gépkocsivezető ellen
eljárás indult.

A gondnok hallotta a pusztítás zajait, de nem mert kimenni

Beverték a Radnóti ablakait
A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium több ablakát is betörték
a hét végén. A vandáloknak az
üvegeket védő rács sem jelentett
akadályt, pezsgősüveggel és vasrúddal zúzták be az üvegtáblákat. Az iskola igazgatója felháborítónak tartja a rongálást.
Szombat éjszaka, nem sokkal éjfél után, egy fiatalokból álló banda betörte a szegedi Radnóti
Miklós Gimnázium több alagsori tantermének ablakát. A zajos
társaságra az épületben lakó
gondnok is felfigyelt, az üvegcsörömpöléseket is hallotta. A férfi
azonban nem mert kimenni az
utcára, sőt még az ablakon sem
mert kinézni. Mint mondta, a
14-15 éves gyerekek pezsgősüveggel dobták be az egyik ablakot, majd egy vasrúddal, amelyet
egyébként dolguk végeztével ott
is hagytak az iskola előtt, több
másik terem ablaküvegét is betörték.
A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium ablakait vasrúddal zúzták
b e a h é t v é g é n . Tfegnap m á r t a n í t o t t a k .

Fotó: Miskolczi Róbert

Folytatás a 4. oldalon

Az épület évtizedek óta szolgálja a kultúrát.
Eladó a Juhász Gyula Művelődési Központ, amit információink
szerint mintegy 130 millió forintért kínáltak a szegedi önkormányzatnak. A városnak nem kell az ingatlan.
A szegedi Juhász Gyula Művelődési Központ idén ünnepelte
fennállásának ötvenedik évfordulóját. Az épület 1953-tól harminckilenc éven át az állam tulajdonában és a Közalkalmazottak Szakszervezetének (jogutódja a Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmények Szakszervezete - a szerk.) fenntartásában
működött. Jóllehet 1992-ben
megalakult a Szakszervezeti,
Munkahelyi és Művelődési Intézmények Egyesülete, hogy az

valamilyen formában tovább
működtesse az országban található több száz, szakszervezethez
köthető intézményt, innentől
fogva bizonytalanná vált a Juhász Gyula sorsa. A szegedi művelődési központ igen szerény
körülmények között működött
és működik a kulturális tárca támogatásával. Hat évvel ezelőtt az
épületeket visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A Juhász Gyula
Művelődési Központot tizenhárom szakszervezet kapta meg. A

Fotó: Miskolczi Róbert

kilencvenes évek végétől már a
szakszervezeti tömörülés tulajdonában és a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének
(TEMI) fenntartásában működik
a szegedi intézmény, amely több
mint harminc művészeti csoportnak, zenekarnak ad otthont.
A közelmúltban a tulajdonosok felajánlották a szegedi önkormányzatnak megvételre és
működtetésre a Juhász Gyulát.
Az ingatlanszakértők „lakottan"
közel százharminc, üresen pedig
százhatvanmillió forintra értékelték a művelődési központot.
Folytatás az 5. oldalon
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A T. Háznak újra kellett volna tárgyalni a jogszabályt

Megsemmisítették
a kórháztörvényt
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kőrháztörvenyt,
mert a jogszabályt azt követően,
hogy a köztársasági elnök viszszaküldte az országgyűlésnek, a
képviselők nem tárgyalták érdemben újra, hanem még aznap
változtatás nélkül elfogadták.
BUDAPEST (MTI)

Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva semmisítette meg a kórháztörvényt, hogy az országgyűlés megsértette a jogszabály újratárgyalására vonatkozó alkotmányi előírást és az érdemi tárgyalást biztosító eljárási szabályokat.
A törvényt kevéssel elfogadása
után Mádl Ferenc megfontolásra
visszaküldte az országgyűlésnek,
a parlament azonban még aznap,
június 23-án, rendkívüli ülésén
változatlan formában fogadta el.
Az államfő ezt követően fordult
az Alkotmánybírósághoz: Mádl
Ferenc a törvényhozási eljárásban betöltött szerepének értelmezését kérte a testülettől.
Az Alkotmánybíróság tegnap
kimondta, hogy az országgyűlésnek biztosítania kell az államfő által visszaküldött törvény érdemi
újratárgyalásának feltételeit, ha
ezt nem teszi meg, akkor megsérti
az alkotmányt. - A parlament akkor is köteles az érdemi újratár-

gyalásra, ha az államfő észrevételei nem tartalmaznak új érveket és
szempontokat az országgyűlésben
már elhangzottakhoz képest mondta ki a bírák testülete.
Az Alkotmánybíróság tartalmában nem vizsgálta a jogszabályt, habár számos indítvány
érkezett pártoktól és szakmai
szervezetektől a törvényben foglaltak miatt is.
Az ellenzék, a Magyar Orvosi
Kamara, a Munkáspárt és az
Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete üdvözölte a tegnapi döntést, míg az
egészségügyi miniszter sajnálatát fejezte ki, hogy a kórháztörvény eljárási vita áldozatává vált.
- A kórháztörvény irányt szab
az egészségügy átalakításának,
és az Alkotmánybíróság által történt hatályon kívül helyezésével
fontos szakmai és pénzügyi garanciák esnek ki - közölte Kökény Mihály. Hozzátette, hogy a
határozat nem akadályozza az
egészségügyi reform folytatását,
és a kormány még a héten meghozza a szükséges döntéseket.
Szili Katahn, az országgyűlés
elnöke szerint az Alkotmánybíróság kórháztörvényről hozott
határozata után a parlament legfontosabb kötelezettsége, hogy
ésszerű határidőn belül a szükséges jogi lépéseket megtegye.

Bitvait 30 millióért
engedik szabadon
Harmincmillió forintos óvadék ellenében a K and H ügy újabb gyanúsítottjának szabadlábra helyezéséről döntött a Fővárosi Bíróság tegnap. Ritvai Miklóst, az Állami Autópályakezelő Rt. sikkasztással gyanúsított, előzetes letartóztatásban lévő egykori vezérigazgatóját korábban az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság 10 millió forintos óvadék ellenében szabadlábra helyezte és egyúttal elrendelte házi őrizetét. Az ügyészség fellebbezése nyomán a Fővárosi Bíróság másodfokon annyiban változtatta meg a kerületi bíróság végzését, hogy
az óvadék összegét 30 millióra emelte. A jogerős döntést a testület azzal indokolta, hogy a gyanúsítottnak felrótt bűncselekmény jellegére
és súlyára tekintettel a 10 millió forintos óvadék túlzottan alacsony.
Amint kifizetik Bitvai Miklósért a 30 millió forintot, hazatérhet.

Jogsértő volt a kérdőív
BUDAPEST (MTI)

Sérti a megkérdezettek személyiségi jogait az a kérdőív, amelyet
az egészségügyi minisztérium
megbízásából nemrégiben juttattak el háziorvosokhoz, védőnőkhöz, orvostanhallgatókhoz a roma népesség betegellátásban való helyzetének javitása érdekében. Ezt állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési

biztosa és az adatvédelmi biztos.
Lenkovics Barnabás és Péterfalvi
Attila a Magyar Orvosi Kamara
elnöke és más magánszemélyek
megkeresése alapján foglalt állást az ügyben. A két ombudsman álláspontja szerint a kérdőív számos olyan adat közlését kéri (mint például a kitöltők világnézete, politikai hovatartozás,
vallásosság), amelynek az elérni
kívánt célhoz semmi köze.
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Bush szerint az kaki exelnököt nyilvános tárgyaláson kell felelősségre vonni

Szaddám nem akar vallani

Szaddám Húszéin egykori iraki elnök Tikríthez közeli lakóhelyének konyhája és a kunyhó melletti verem, amelyben veszély esetén rejFotó: MTl/AP/Laurent Rebours, Efrem Lukackij
tőzött el.
Az elfogott egykori iraki elnök
nem hajlandó együttműködni a
kihallgatőival. Az amerikaiak
titkolják, hol őrzik Szaddám
Huszeint, de egyes információk
szerint továbbra is Irakban van.
Bush elnök úgy véli, nyilvános
bírósági tárgyaláson kell felelősségre vonni a volt diktátort.
MTI-H ÍRÖSSZEFOGLALÓ

Szaddám Húszéin elfogásakor
egyezkedni akart az amerikai katonákkal. - Szaddám Húszéin
vagyok, Irak elnöke, és kész vagyok a tárgyalásokra - idézte a
volt diktátor szavait Brian Reed
amerikai őrnagy, aki tegnap a
sajtó munkatársainak bemutatta
azt a földalatti rejtekhelyet, ahol
Szaddámot fellelték. Az amerikai katonák azt válaszolták a
meglepett elnöknek, hogy „Bush
elnök üdvözletét küldi".
Az elfogott iraki diktátort hadifogolynak tekintik és a hadifoglyokra vonatkozó genfi konvenció előírásainak megfelelően
bánnak vele - közölte az amerikai védelmi miniszter. Donald
Rumsfeld az amerikai CBS televíziónak elmondta, hogy megkezdődött a fogoly kihallgatása,

Végső búcsú
BAKU (MII)

Több mint egymillió ember kísérte utolsó útjára tegnap Azerbajdzsán fővárosában a múlt héten
elhunyt Hejdar Alijev volt elnököt. A politikus 81 éves korában
hunyt el egy egyesült államokbeli
kórházban, ahol nyár óta szív- és
veseelégtelenséggel kezelték.

Havazás és csúszós utak

Az ország több részén okozott fennakadást a közlekedésben a havazás, illetve az utak jegcsedése a
tegnap reggeli órákban. A felvételen traktor húz fel az emelkedőn egy pulykákat szállító kisbuszt
Bük és C s e p r e g között.
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Fotó: MTl/Czika László

BÚVÓHELY A FOLD ALATT
Egy koszos föld alatti búvóhelyen töltötte elfogása előtti utolsó
napjait Szaddám Húszéin, Irak volt diktátora. A menedékhelyet
egy vályogból és kőből épült ház szomszédságában, különös módon egy keresztény kegyhely közelében alakították ki, egy datolyapálma tövében. A búvóhely körül, a szomszédos ház udvarán rothadó ételmaradék és rongyok hevertek szerteszét. A téglákkal és
vastag deszkákkal megerősített rejtekhelyre egy közel két méter
mélyen haladó járaton át lehetett eljutni, amely éppen elég széles
ahhoz, hogy egy ember elférjen benne. Maga a „szállás" két helyiségből állt: egy alkalmi konyhából, valamint egy kis szobából.
Utóbbiban egy idei naptár látható Noé bárkájának képével. A hűtőszekrényben némi csokoládé és egy üveg amerikai márkájú limonádé maradt a volt diktátor után.
de az nem mutat készséget az
együttműködésre, egy sor dologról nem hajlandó beszélni. Újságírók magukat megnevezni
nem óhajtó illetékesektől azt a
tájékoztatást kapták, hogy első
kihallgatásán Szaddám Húszéin
tagadta, hogy tömegpusztító
fegyverekkel rendelkezett volna.
George Bush amerikai elnök
szerint a volt iraki diktátort nyilvános bírósági tárgyaláson kell
felelősségre vonni. - Amerika
együtt fog működi az irakiakkal,
hogy megtalálják a felelősségrevonás megfelelő módját, amely
megfelel a nemzetközi normák-

nak - jelentette ki Bush tegnapi
évzáró sajtóértekezletén. Hangsúlyozta, hogy az irakiakat be
kell vonni a bírósági eljárásba,
hiszen három évtizeden át kellett elviselniük a zsarnok rémuralmát. Az elnök kitérően válaszolt a kérdésre, hogy támogatja-e Szaddám Húszéin halálos
ítéletét. Úgy fogalmazott, hogy
megvan a személyes véleménye
erről, de nem az számít.
A bagdadi ideiglenes kormányzótanács elnöke Párizsban azt
mondta, a volt iraki diktátort halálos ítélet fenyegeti. Abdel-Azíz
al-Hakím a francia nemzetgyűlés

külügyi bizottságának elnökével
tartott megbeszélése után újságírói kérdésre válaszolva közölte,
hogy Szaddám Húszéin az ideiglenes kormányzótanács által
múlt héten létrehozott büntetőbíróság előtt fog felelni tetteiért.
Az iraki kormányzótanács
egyik tagja cáfolta azt a tegnapi
hírt, miszerint a volt iraki elnököt a szövetségesek elszállították
volna az országból. A CNN amerikai hírtelevízió előzőleg arról
számolt be, hogy a szombaton elfogott egykori elnököt Irakból
Katarba, egy ottani amerikai katonai támaszpontra szállították
át. Az amerikai középső parancsnokság illetékesei biztonsági
okokra hivatkozva csak annyit
közöltek, hogy a volt elnök az ő
őrizetükben
van,
hollétéről
azonban nem voltak hajlandóak
nyilatkozni.
Az irakiak még tegnap is viszonylag lelkesen ünnepelték
Szaddám Húszéin kézre kerítését, de örömüket beárnyékolták
az újabb halálos robbantások.
Bagdad térségében két rendőrőrsnél öngyilkos merényletet
követtek el, amelyekben tízen
meghaltak,
huszonnyolcan
megsérültek.

Az országgyűlés megerősítette az európai uniós csatlakozási szerződést

Össztűz a lakásrendeletre
Minden parlamenti frakció a lakástámogatási
rendszerrel kapcsolatos múlt heti kormánydöntést kommentálta tegnap az országgyűlésben, a
napirend előtti felszólalások során. A képviselők
megszavazták az európai uniós csatlakozási szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési előterjesztést.
BUDAPEST (MTI)

A napirend előtti vitában Lendvai Ildikó MSZP-frakcióvezető úgy vélte, hogy a lakástámogatási rendszer
változtatása kapcsán elhangzott Fidesz-reagálásokból kiderült: Orbán Viktor volt kormányfő nem ért
egyet egykori pénzügyminiszterével, fárai Zsigmonddal, aki most jegybankelnökeként támogatta a
kormány döntését. A szocialista képviselő szerint a
nemzeti bank elnöke nem is tehetett mást, mert a
jegybanki alapkamat emelése után ugyanabban a
mértékben növelni kellett a hitelkamatokat.
Az MDF-es Herényi Károly szerint a kormány
másfél éves működése alatt a forint gyengülését, az
ország adósságállományának drasztikus növekedését, a lakáshitelek kamatainak emelését érte el. A
frakcióvezető úgy látja, a kabinet utóbbi döntésével
családok tízezreit fosztja meg az első lakáshoz jutás
lehetőségétől.
Áder fános szerint a kormánydöntés kapcsán hiába hivatkozik a kabinet a lakossági hitelállomány
növekedésére, miközben az elmúlt másfél évben
2300 milliárd forinttal nőtt az ország adósságállománya. A fideszes politikus Gál f. Zoltán kormányszóvivő nyilatkozatát idézve kifogásolta, hogy a
kormány tízmilliárd forintos bevételnövekedésért

képes volt változtatni a lakáshitelezés rendszerén,
miközben, „100 milliárdot költ 30 ezer pártkatona
állami pozícióba való juttatására".
Veres János pénzügyi államtitkár az elhangzott
megjegyzések kapcsán elmondta, hogy a kormánydöntéssel egy finanszírozási problémát kívánnak
megoldani. Mint rámutatott, 2003 elején 550 milliárd forint volt a támogatott hitelek értéke, míg év
végére ez a szám eléri az 1400-1500 milliárd forintot. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az intézkedés a már felvett hiteleket nem érinti.
Az országgyűlés 353 támogató szavazattal, egyhangúlag fogadta el az európai uniós csatlakozási
szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot. - Az Európai Unió bővítésének
jelentősége, hogy végleg megszünteti Európa Jaltában született megosztását, Magyarország számára
pedig az életszínvonal, életminőség javulását eredményezi majd - hangsúlyozta Kovács László külügyminiszter a szavazást megelőzően. - A csatlakozás megnöveli Magyarország világgazdasági, világpolitikai súlyát, érdekeink érvényesítésének lehetőségeit, hazánk sokmilliárdos uniós forrásokhoz jut hozzá - tette hozzá.
A képviselők ugyancsak elfogadták az Európai
Parlament tagjainak választásáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály értelmében jövő júniusban
az Európai Parlament huszonnégy magyar képviselőjére pártlisták alapján szavazhatnak a választók.
Listát a bejegyzett pártok állíthatnak, a listaállításhoz legalább húszezer választópolgár aláírással hitelesített ajánlása szükséges. Mandátumot arról a
listáról lehet szerezni, amelyre az összes leadott
szavazat több mint öt százaléka jut.

F ő s z e r k e s z t ő S Z E T E Y A N D R Á S • F ő s z e r k e s z t ő - h e l y e t t e s Ö R F I F E R E N C • S z e r k e s z t ő k K O V Á C S A N D R Á S , SZÁVAY I S T V Á N , V. F E K E T E S Á N D O R • R u v a t v e z e t ő k : H E G E D Ú S S Z A B O L C S | r o c l l é k l e t e k | , M I S K O L C Z 1 R Ó B E R T (fotói, O L Á H Z O L T Á N {hír é s i n f o r m á c i ó ) ,
S U L I J Ó Z S E F (sport) • D é l v i l á g s z e r k e s z t ó s é g v e z e t ö . Ú J S Z Á S Z 1 I L O N A « K i a d ó é s s z e r k e s z t ő s é g : 6 7 2 0 Szeged, S t c l á n t a 10., S a j t ó h á z . L e v é l c í m : 6 7 4 0 Szeged, Pl.: 1 5 3 . T t l e f o n : 6 2 / 5 6 7 - 8 8 8 . S z e r k e s z t ő s é g i t i t k á r s á g : 6 2 / 5 6 7 - 8 0 0 . Fax: 6 2 / 5 6 7 8 8 1 S p o r t r o v a t : 6 2 / 5 6 7 - 8 8 2 . I n t e r n e t e i m :
w w w . d e l n u g y a r . h u • E - m a i l s z e r k e s z t ő s é g é i d e l m a g y a r . s z e g e d . h u • 6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S z e g f ű u . 1 - 3 . T H . / i a x : 6 2 / 2 4 1 - 9 0 5 . H i r d e t é s i t e l . / í a x : 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9 . 6 9 0 0 M a k ó , C s a n á d v e z é r t é r 3. l e l . : 6 2 / 2 1 3 - 3 9 1 , h i r d e t é s f e l v é t e l é s e l ő f i z e t é s : C s a n á d v e z é r t é r 3 . T e l / f a x 6 2 / 2 1 3 - 1 9 8
66(X> S z e n t e s , K o s s u t h u . 8 Tel : 6 3 / 4 0 1 - 0 2 4 . Tbi./Iax: 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 . 6 6 4 0 C s o n g r á d , K o s s u t h t é r 9 - 1 1 . ( V á r o s i G a l é r i a ) T e l . / f a x : 6 3 / 4 8 1 - 0 1 0 . • K I A D J A É S E L Ő F I Z E T É S B E N T E R J E S Z T I A D É L M A G Y A R O R S Z Á G K I A D Ó • K i a d ó i g a z g a t ó : P Á S Z T I N E M É S Z Á R O S É V A • K i a d ó i
titkársági fax 6 2 / 4 4 2 - 9 5 8 H i r d e t é s f e l v é t e l 6 2 / 5 6 7 - 8 3 2 , 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 . Fax: 6 2 / 5 6 7 - 8 8 5 • N y o m d a v e z e t ő : H O C Z PÁL. N y o m á s : 6 7 2 5 Szeged, Kálvária sgt. 6 7 . Telefon: 6 2 / 4 6 6 - 8 4 7 , • Thrjcsztési vezető: K Ó T I Z O L T Á N . T e r j e s z t é s : 6 2 / 5 6 7 - 8 6 4 . T e r j e s z t é s i z ö l d s z á m : 0 6 / 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1 .
E l ő f i z e t é s i d i j egy h ó n a p r a 1 3 5 5 F t ( D é l m a g y a t o r s z á g l , 1 2 5 5 F t ( D é l v i l á g ) « Á r u s t e r j e s z t é s : D é l h í r R t . • I S S N 0 1 3 3 - 0 2 5 X ( D é l m a g y a r o r s z á g ) , I S S N 1 4 1 6 - 0 0 9 9 ( D é l v i l á g ) • A D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó a L a p c o m Kft l a g i a . Ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó : S Z A M M E R I S T V Á N

« A K T U Á L I S »

KEDD, 2003. DECEMBER 16.

3

A jeges úton megcsúszott a Trabant, amely utánfutóval disznókat szállított

Médiaerőszak

Terhes nő a baleset áldozata

SULYOK ERZSÉBET

A fiatal pár Bokrosra vitte volna a disznókat, leadni.
Disznókat szállító utánfutós Trabant és egy
teherautó frontálisan ütközött hétfő reggel
Csongrád és Bokros között. A személyautóban utazó terhes asszony életét vesztette. Az út jeges volt.
Tegnap reggel Csongrád felől Bokrosra tartott
egy utánfutóval felszerelt Trabant, amikor a
rendkívül jeges úton megcsúszott, majd a vele szemben szabályosan közlekedő Renault
teherautóval frontálisan ütközött. A baleset
következtében a disznókat szállító személygépkocsi volánjánál ülő férfi súlyos sérülése-

ket szenvedett, a mellette ülő 23 éves, terhes
élettársa azonban a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A fiatal csongrádi férfit a szentesi kórházba
szállították.
Az ütközést karcolások nélkül megúszó teherautósofőr azt mondta, hogy csak a Trabant rendellenes mozgására lett figyelmes, az
ütközést elkerülni már nem tudta. A rendőrség a háromnegyed nyolckor bekövetkezett
szerencsétlenség után három órával tudta
feloldani az útzárat.
- A megengedett sebességnél jóval lassab-

Tovább terjeszkedik
a szegedi egyetem
Újabb épülettel gazdagodott a
Szegedi Tudományegyetem, a
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi
Szakközépiskola valamikori főépületével.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Valamivel több mint 225 millió
forintba került az épület, aminek
a felújítására még körülbelül 100
millió forintot kell költenünk.
Bízunk benne, hogy 2005 februárjában már rendeltetésszerűen
tudjuk használni - mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Szabó
Gábor rektor, amelyen Nemeszszeghy Ervinnel, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JMTR) képviselőjével ünnepélyes aláírták az adásvételi szerződést. A papírok értelmében az
egykori Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola 720

négyzetméteres főépületét vette
meg a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a rendtől.
Az SZTE tervei szerint a Gazdaságtudományi Kar (GTK) hivatala költözik a volt szakközépiskolába, valamint az oktatói
szobák kerülnek át a Honvéd térről. - Esetleg egy-két szemináriumi szoba is befér az épületbe, de
ezekről majd csak a sikeres tendereztetés után tudok felvilágosítást adni - tette hozzá Farkas
Beáta, a GTK dékánja.
A JMTR képviselője elmondta,
örülnek annak, hogy jó kezekbe
kerül az épület. - Hosszú idő óta
próbáltuk valamilyen módon
hasznosítani az épületet, de valamiért sohasem sikerült megfelelő megoldást találnunk. Külön
örülünk, hogy oktatási célra fogják használni a főépületet mondta Nemesszeghy Ervin.

A DKMT Kht. nyertes pályázatai

Ablak a szomszédra
Májusban alapították meg a határ menti magyar és román megyék a Vajdasággal közösen a
DKMT Kht.-t, amely beváltotta
a hozzá fűzött reményeket; uniós forrásokat is nyert munkájához.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két nyertes pályázatról adtak
hírt hétfőn a DKMT Kht. szegedi
taggyűlését követően a megyeházán. A májusban létrehozott
közhasznú társaság ügyvezető
igazgatója, Csókási Eszter bejelentette: támogatja a Phare CBC
az Ablak a szomszédra című projektjüket. A cél: tájékoztatni az
itt élő embereket a DKMT szerepéről és a már létező határ menti
gazdasági, kulturális kapcsolatokról, érdekességekről. Az újság
Határmenti Hírmondó címmel a
megyei napilapok mellekleteként jelenik meg jövőre nyomtatott formában, ugyanakkor a

Fotó: Objektív Hírügynökség

www.dkmt.hu internetcímen is
elérhetőek lesznek az információk. A kht. februárban sajtókonferenciát is rendez Aradon, a
DKMT területén működő sajtóvállalkozások
kapcsolatainak
erősítése érdekében. A másik pályázat a múlt héten, az Európai
Bizottságtól kapott támogatást:
az uniós csatlakozás időpontjához alkalmazkodva egy szegedi
rendezvénysorozat mutatja be a
tizenöt tagország kultúráját.
Marosvári Attila, a DKMT magyar nemzeti koordinátora azt
mondta, a kht. beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a taggyűlés meg is szavazta a jövő évi működtetéséhez szükséges 72 ezer
eurót, amelyet az eurorégiót alkotó megyék adnak össze. Döntöttek arról is, hogy elkészíttetik
a DKMT területére vonatkozó
fejlesztési koncepciót, amely jó
néhány területen - így a turizmus vonatkozásában is - konkrét projekteket is tartalmaz.

ban, harminccal kellett volna haladnia a
személyautó vezetőjének ahhoz, hogy biztonságosan elérje úti célját - nyilatkozta lapunknak Kozák Tamás, a Csongrádi Rendőrkapitányság közlekedési alosztályának vezetője. A hadnagy hozzátette: az utánfutón
szállított két disznó mozgása is előidézhette
a balesetet, hiszen szabályos jégpálya volt az
úttest.
Úgy tudjuk, a fiatal pár leadni készült a sertéseket, ezért indultak a korai órákban Bokrosra, ahol a 23 éves nő szülei várták őket.

Örülni kell, végtére egy gonosztevővel kevesebb - biztattam magamat. De az öröm nem jött. Néztem a képet, ahogyan egy rozoga, elhanyagolt öregember fekélyes arcán megnyílik a száj és a
visszataszító üregben egy kesztyűs kéz kotorászik. Már volt ilyen
érzésem. Megállt egy tank a bukaresti utcán, a mélyéből egyszer
csak előbukkant egy rozoga, elhanyagolt öregember, utána egy
asszony. A Ceausescu házaspár. A rossz érzés fokozódott abban a
jelenetben, amikor holmi tantermi asztalok és padok között lökdösték, „kihallgatták", verbáhsan és fizikailag is megalázták
ugyanezt a kettőt.
Hogyan jön össze Szaddám Húszéin Ceausescuékkal' Minden
egyéb hasonlóságtól - a saját népeik és mások ellen elkövetett bűneiktől - csak pillanatnyilag és kizárólag a gondolatkísérlet céljából eltekintve: ahghanem megalázónak érezzük, hogy teljes kiszolgáltatottságukban megalázzuk őket. A ragot nem tévesztettem el. Többes szám, első személy. Mi. Hiszen a képek elénk tolulnak, nem lehetünk kívülálló szemlélődök, a média belevon
bennünket olyan aktusokba, amelyeknek a végrehajtását elképzelni sem tudtuk magunkról. A gyomrunk forog, mégis arra kényszerülünk. hogy - mintegy T- turkáljunk egy visszataszító üregből
kiszedett roggyant öregember förtelmes szájában. Mintha tényleg
a miénk lenne, úgy használjuk a tőlünk idegen, egyszerre vérszomjas és léha szót: elkaptuk!
Ilyen pillanatokban az ember hiába hívja segítségül a józan
észt, hiába erősíti magát: tudom, amit tudok! Szaddámról, a nem
emberszabású gyilkosról•, a szövetséges katonákról, akik minden
percben érzik, hogy les rájuk a halál: az orvul lelőtt nebraskai fiú
anyjáról, aki bénult fájdalomban pergeti hátralevő napjait: a háború csillagászati áráról, ami megviseli Amerikát és az egész világot.
Mert mindennek a tudatában is pocsék dolog azt érezni, hogy
az ember az embernek nem farkasa, hanem rosszabb annál. A
farkas ismeri és méltányolja a megadás gesztusát: amikor két verekedő állat közül a gyengébb fölkínálja a nyakát, az eiősebb nem
harapja át. A háború vér nélküh véget ér.
Az ember - más. Lényegileg szemernyit sem változott azóta,
hogy lejött a fáról, fogott egy bunkósbotot és agyonütötte gyengébb társát. Csak most, nyilván a kollektív élvezet kedvéért, digitális kamerával megörökíti és közkinccsé teszi az aktust.

B. D.

A bíróság szerint a páciensein kísérletezett

Három év börtön Zalányinak
Folytatás az 1. oldalról,

A per fél év után tegnap tanúk és
orvos szakértők meghallgatásával folytatódott. Az egyik sértett,
Sz. Mariann külföldön tartózkodik, ezért vallomását írásban
nyújtotta be a bíróságnak. (Sz.
Mariann a kezelés után komoly
fájdalmak közepette lakásának
mellékhelyiségében elvetélt.) A
Szegedi Városi Bíróságon tegnap
a nő akkori élettársát is meghallgatták. Az ukrán állampolgárságú férfi elmondta, ő úgy érezte,
barátnője valakit meg akar büntetni a vetélése miatt. A vádlott
ezt hallva elmosolyodott, mire az
ügyész megkérdezte tőle: „Maga
mit mosolyog?" Az ügyész további kérdésére, mely szerint elfogadható-e az, hogy egy nőnek
gyógyszereket ad, hogy elvetéljen, majd hazaküldi és ilyen
szörnyű élményeknek teszi ki,
Z. azt válaszolta: igen, elfogadható. (Magyarországon egyébként nem engedélyezett a gyógyszeres magzatelhajtás.)

A szegedi nőgyógyász a vádlottak padján a tegnapi tárgyaláson.

V. Sándorné is Z. Sámuel módszerében bízva vetette alá magát
a beavatkozásnak 2000 márciusában, majd decemberben már
arról értesülhetett a szegedi klinikán, hogy hamarosan ikreket
fog szülni.
K. Mihálynén a vádirat szerint
2000 augusztusában végezte el a
„meddővé tevő műtétet" a hazánkban nem elfogadott, nem
engedélyezett eljárással, ami ezúttal sem bizonyult hatásosnak.

A 2001 márciusában az ismét teherbe eső nőnél újfent tudta és
beleegyezése nélkül vetett végett
a terhességnek.
Az első fokon eljáró Szegedi
Városi Bíróság tegnap bűnösnek
mondta ki Z. Sámuelt háromrendbeli súlyos testi sértést
okozva elkövetett magzatelhajtás és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettében. Ezért három év letöltendő

börtönbüntetésre ítélte, három
évre eltiltotta a közügyek, öt évre
a foglalkozásának gyakorlásától,
valamint kötelezte az eljárás során felmerült mintegy 110 ezer
forint bűnügyi költség megtérítésére.
A bírónő indoklásában úgy fogalmazott, hogy a vádlott kísérleti nyúlként tekintve pácienseit,
őket félrevezetve, nem a jogszabályoknak megfelelően valósí-

Fotó: Karnok Csalta

totta meg a terhére rótt cselekményeket, valamint nem megfelelően használta fel szakmai tudását, tapasztalatát.
Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, azt kérte, örökre tiltsák el
munkájától a nőgyógyászt. Z .
Sámuel védője pedig felmentésért, illetve enyhítésért nyújtott
be fellebbezést. Az ítélet nem
jogerős.
A. T. J.

Tizenegy drogdíler és -fogyasztó rács mögött
Kábítószer-terjesztőket fogtak el a rendőrök Szegeden. Húsz
személyt gyanúsítanak terjesztéssel és fogyasztással, közülük
tizenegyet letartóztatott a bíróság.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói az
utóbbi hetekben több kábítószer-terjesztőt és egy -fogyasz-

tót fogtak el, legutóbb egy szegedi és egy mórahalmi férfit
állítottak elő.
A felderítő osztály munkatársai a napokban újabb drogterjesztőkre és -fogyasztókra

csaptak le. A szegedi K. L. akkor került rendőrkézre, amikor marihuánát adott át a
szintén szegedi H. A.-nak.
Mind a ketten tanulók. A nyomozók felkutatták azt a férfit,
akitől K. a drogot vette. A
szerbia-montenegrói P. T. lakásán 200 gramm jó minőségű marihuánát foglaltak le. A

zsaruk végül eljutottak a kábítószer termesztőjéhez is. Az ő
lakásán több mint 700 gramm
marihuánát találtak.
A fogyasztókkal együtt öszszesen húsz fiatalt gyanúsítanak a rendőrök, közülük tizenegyet a Szegedi Városi Bíróság előzetes letartóztatásba
helyezett.
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KÖRKÉP
BAKS. A község
képviselő-testülete holnap
délután 1 órakor ül össze a
polgármesteri hivatal
házasságkötő termében. Balogh
Lajosné polgármester ismerteti a
testület 2004-es első felére
vonatkozó munkatervét.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
pedig beszámol a könyvtári és
közművelődési feladatok
ellátásáról.

CSÜTÖRTÖK,

Csonkolással csúfítják el a közterületre ültetett fákat

Taroltak a fenyőtolvajok

KISTELEK. A
rendezvényházban m ű k ö d ő
Vega-klub ma délután fél 6-tól
tartja soron következő
összejövetelét. A találkozó
témája: Melyek a valódi
szeretet tulajdonságai? A
közelgő karácsonyi és újévi
ü n n e p e k r e való tekintettel az
előadás, illetve a kötetlen
beszélgetések u t á n közösen
beiglit sütnek.
MÓRAHALOM. A Tisza Volán
Rt. mórahalmi
közönségkapcsolatok irodájában
- ami az Aranyszöm
Rendezvényház tourinform
irodájában működik - ma
ellenőrzik az éves átárazó
berendezést. Emiatt az idén már
nem vásárolhatnak itt az utasok
buszjegyeket, illetve bérleteket.
Az iroda 2004. január 3-án kezdi
meg ismét a januári bérletek
árusítását, munkanapokon 9 és
12 óra között.
PUSZTAMÉRGES.
Falukarácsonyra várják az
érdeklődőket holnap délután 4
órától a művelődési házba. Az
óvodások, az általános
iskolások, a gimnazisták,
illetve az Ószikék
Nyugdíjasklub tagjai ünnepi
műsorral lepik meg a
vendégeket. Ezt követóen Papp
Sándor polgármester
megköszöni a falu
lakosságának portájuk, illetve a
közterületek egész éves
rendben tartását, hiszen e m i a t t
értek el szép eredményt a
Virágos Magyarországért
versenyen. A rendezvény végén
borral és teával kínálják a
pusztamérgesieket.
RÖSZKE. Eddig ismeretlen
állampolgárságú férfi kívánt a
hét végén magyar területre
utazni a röszkei határátkelőnél.
Egy szerh-montenegrói
rendszámú Ford Mondeo
utasaként jött, de svéd útlevelet
adott át ellenőrzésre. Hamar
kiderült, hogy úti okmány nem
az ö tulajdona. Azt viszont nem
volt hajlandó elárulni, melyik
ország állampolgára. A férfit
visszaküldték
Szerbia-Montenegróba.
RÚZSA. A testület 2004-cs első
félévi munkatervét állapítják
meg elsősorban az
önkormányzati képviselők a
holnap délután íél 2-knr
kezdődő ülésükön. Ezenkívül
Papp János polgármester
beszámol a korábbi ülés óta
hozott határozatok
végrehajtásáról, Lábecz László
jegyző pedig ismerteti az
önkormányzat jövő évi
teljesítmény-követelményeinek
alapját képező célokat.
SZEGED. Az Impala Házban
(Zárda utca 9.) ma este 7 órakor
a Caffe-Café együttes
születésnapi koncertjét rendezik
meg. A hangversenyen
közreműködik az altszaxofonos
Stencli Tamás.

Vasrúddal verték be
a Radnóti ablakait
Folytatás az 1. oldalról

Mi ke Csaba, az iskola igazgatója
elképesztőnek nevezte a történteket. Mint mondta, a diákokat
arra tanítják, hogy becsüljék meg
az iskolát, hétfő reggel azonban
mindenki azzal volt kénytelen
szembesülni, hogy több alagsori
terem ablakát bezúzták. A gimnázium
felújítása egyébként
nemrég fejeződött be. Félmilliárd
forintot költöttek az épület rendbehozatalára, az igazgató ezért
különösen elkeserítőnek tartja a
történteket. Hozzátette: a falakat
is állandóan összefirkálják, las-

DESZK. A képviselő-testület
ma délután 2 órától tartja
soron következő ülését. Ezen
többek között megállapítják az
ivóvíz új díját, valamint
módosítják a települési szilárd
k o m m u n á l i s hulladékkal
kapcsolatos helyi szóló
rendeletet. A képviselők
tájékoztatót hallgathatnak
meg a helyi adók fizetésének
tapasztalatairól. Emellett a
testület jövő évi m u n k a t e r v é t
is megvitatják.
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san már számolni sem tudja,
hányszor festették le emiatt. Feljelentést azonban nem tesz,
mint mondta, úgysem tudják
megfogni a tetteseket.
A legtöbb ablaknak „csak" a
külső tábláját törték össze a vandálok, így a tanulóknak nem kellett fagyoskodniuk a termekben.
Ennek ellenére a gondnok már
felmérte a kárt, és még tegnap elkezdte a javítást.
A banda egyébként nem ismeretlen a gondnok előtt, hétvégenként ugyanis alig tud aludni tőlük, úgy ordibálnak az utcán.
T Í M Á R KRISZTA

Macskássy-képek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Vértó melletti dombról az összes örökzöldet ellopták.
Még be sem fejezték Szegeden
az utóbbi tíz esztendő legnagyobb növénytelepítési munkáit, máris mintegy félezer cserjét, fát és örökzöldet loptak el,
illetve tettek tönkre. A kár másfél millió forint.
Egyetlen éjszaka leforgása alatt
az összes frissen ültetett feketefenyőt ellopták a szegedi Vértó
melletti dombról. Harmincnál
is több fiatal fácskának kelt gyökér helyett lába. De nemcsak
Újrókuson, hanem a város más
részein is dolgoztak a növénytolvajok és a vandálok: összesen
csaknem félezer ősszel telepített
cserjét, örökzöldet és fát loptak
el, szaggattak ki és törtek derékba. A kár másfél millió forintra
rúg.
Gila Csaba, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási divízióvezető-helyettesének tájéhoztatása szerint
az utóbbi tíz év legnagyobb cserje- és növénytelepítési programját valósították meg, de még jóformán el sem készültek, máris
példátlan lopás- és rungáláshul-

Iám indult el. A szeptember végén kezdett, és a napokban befejezett ültetések során négy és félezer fát, másfél ezer örökzöldet,
és 14 ezer cserjét telepítettek.
A közel 40 millió forintos költséget önkormányzati forrásból, a
képviselői alapokból, valamint
az Európai Unió „Life"-programjának támogatásából fedezték; az
unió 18 millió forintot adott a
város levegőjét tisztító növények
ültetésére.
A környezetgazdálkodási kht.
kisebb erdőhöz hasonló ligeteket
alakított ki a Siha köz, Borbála
utca és Tölgyfa utca közelében,
fákat telepített többek között a
már említett Vértó köré, a Rókusi körútra, Mátyás térre, Csongrádi sugárútra, sok játszótérre; a
Belvárosban pedig pótolta a hiányzó fákat, így például a Mikszáth Kálmán utcában új gömbkőriseket ültettek betegség és
csonkulás miatt kivágott fák helyébe.
A fajtaválasztásnál a szakemberek igyekeztek visszahozni a
Szegeden valaha honos növényeket: így a díszcseresznye, -körte

Fotó: Miskolczi Róbert

és -alma virágzó egyedeit is nagy
számban ültették. Ugyancsak
sok virágzó cserje szépíti jövőre a
közterületek parkjait és más
zöldterületeit: így például a szép
nevű gyöngy- és aranyvessző, valamint kékszakáll bokraiban is
gyönyörködhetünk - ha a tolvajok és barbárok meghagynak belőlük valamit.
A megtámadott növények közel felét ellopták. Karácsony közeledtével elsősorban a fenyőkre
leselkedik veszély, ezért a parkfosztogatók első támadásai után
az örökzöldeket lekötözve, vagy
erősen megcsonkítva ültették el
- lenyesett ágakkal talán n e m kívánják meg őket az ünnepre készülő tolvajok.
A környezetgazdálkodási kht.
a rendőrség segítségét is kérte a
növények védelmében. A rendőrök sűrűbb járőrözést és fokozott figyelmet ígértek. Gila Csaba megjegyezte, hogy a londoni
Hyde-parkban sem jobb a helyzet, ott viszont megtehetik, hogy
éjszakánként fegyveres őrök vigyázzanak a fákra és bokrokra.
NYILAS PÉTER

Jótékonysági akció keretén belül
árverezik el azokat a festményeket, amelyeket a Szegedi Gyermekkórház fennállásának 100.
évfordulóján megrendezett ünnepségen adományozott Macskássy Izolda festőművész az intézménynek. A 30 képből kilencet
már értékesítettek, így a pénteken

16 órakor kezdődő árverésen 21
anya-gyermek, illetve karácsonyi
témájú alkotásra lehet licitálni. A
Dugonics téri Hanza Krugel Stúdióban minden festményt 30 ezer
forintos kikiáltási árért kínálnak.
Az árverés teljes bevételét a gyermekkórház alapítványa kapja,
amelyből műszereket és ápolási
eszközöket vásárolnak, valamint
az ellátást korszerűsítik.

William M a s t r o s i m o n e különös színművével, A pulóvergyűjtővel
vendégszerepel ma este 8 órától a M i u Miu étterem és varieté
(Szeged, Londoni krt. 3.) színpadán a budapesti Komédium Színház. A történet egy nő és egy férfi furcsa kapcsolatáról szól, amelyben az a kérdés: Ki a pulóvergyűjtő? A darabot két népszerű színész, Gáspár Sándor és Kerekes Éva (képünkön) játssza. Az előadást Taub János rendezte.
Fotó: DM

Még karácsony előtt beton kerül a kiásott árkokba

Veszélyes gödrök a Tárogató utcában

HÍREK

Tizenöt-húsz c e n t i m é t e r mély
gödrök akadályozzák a forgalmat az újszegedi Tárogató utcában. A csatornázás miatt
ásott árkokat az utca egyik végéről semmi sem jelzi. Már több
autó is megrongálódott, mert
tulajdonosuk későn vette észre
a hatalmas szintkülönbséget.

ÁTHELYEZETT MEGÁLLÓ
A szegedi Csongrádi sugárút és a
G é m utca sarkánál kialakított
autóbusz- és trolimegállót a
közelben folyó építkezés miatt
december 17-étől áthelyezik a
Berlini körút irányába, a
Csongrádi sugárút 21. számú
ház elé. Az átmeneti
változtatásért a Tisza Volán Rt.
és a Szegedi Közlekedési
Társaság az utasok megértését
kéri.

- Több mint nyolcvanezer forintért javították meg az autómat,
mert figyelmeztető tábla híján
nem vettem észre az egyik gödröt
és belehajtottam - mesélte az újszegedi Tárogató utca egyik lakója.
Az utcában
csatornáznak,
két-három hete az aszfaltot
mintegy ötvenméteres szakaszon feltörték és árkot ástak.
A lakosok és az arra járók leginkább azt kifogásolják, hogy a
munkaterületet táblával nem jelzik időben. Úgy tudják, már több
autós pórul járt. Ha a Belváros
felől halad az autós, akkor láthat
ugyan egy félpályás útlezárásra
figyelmezető táblát, de a másik
irányból, a Közép fasor felől csak
keresztbe tett léc jelzi, hogy ott
van „valami". Éjszaka egyik oldalon sincs kivilágítva a veszélyes
terület.
A napokban homokkal töltötték fel az árkokat, de a laza réteg
gyorsan leülepedett és ismét
10-15 centiméteres lett a szintkülönbség. - A csatornaprogram
keretében gerincvezetéket építenek az érintett utcában - tájé-

KARÁCSONYI KONCERT
A szegedi idegsebészeti klinika
idén is megrendezi
hagyományos karácsonyi
kamarahangversenyét, amelyen
föllépnek az intézmény
műkedvelő muzsikus
munkatársai is. December
19-én, délután 3 órakor, az új
klinika tantermében a Király
Kvintett Blockflöte
Kamaraegyüttes, a Bartók
Kamarakórus, dr. Kopniczky
Zsolt, dr. Kovács Zoltán Ambrus
és dr. Tarjányi János Josquin de
Csak az egyik oldalon jelzi korlát a munkaterületet az újszegedi Tárogató utcában.
Fotó: Miskolczi Róbert Pres, Vivaldi, Bach, Mozart,
Howe és Chopin műveit adja
koztatta
lapunkat
Vaskeba
munkát. A héten már újabb ut- addig is a lakók és az arra járók elő. A hangversenyre szeretettel
György, az önkormányzat város- cát nem kezdhetünk el, csak a ré- türelmét kérjük - tette hozzá az várnak minden érdeklődőt.
üzemeltetési irodájának osztály- giekben állítjuk helyre a burkola- építésvezető-helyettes.
vezetője. Az idén már nem dol- tot a jövő évi újrakezdésig - tudAzok az autósok, akiknek kára JOGÁSZOK ÉRTÉKELTEK
goznak tovább a munkások, je- tuk meg Szabó Zoltántól, a kivi- keletkezett járművükben, mert A közelmúltban tartotta év végi
lenleg tereprendezés folyik. A telező Hídépítő Rt. építésveze- árokba hajtottak a cég valame- értékelő taggyűlését a Magyar
megállapodás szerint a szilárd tő-helyettesétől. Az alvállalko- lyik munkaterületén, keressék Jogász Egylet Csongrád Megyei
burkolatú utcákban - amilyen a zók úgy nem hagyhatják ott a te- fel a Hídépítő központját (Do- Szervezete. A fórumon szó esett
Tárogató is - a munkálatok ja- rületet, hogy nem teszik rendbe.
rozsmai út 35., tel: 62/488-335). az idén július elsején hatályba
nuári folytatásáig vékony beton- A Tárogató utcában homok- Ha érdemben bizonyítani tud- lépett büntetőeljárási törvény új
réteggel kell lezárni a homokkal kal töltötték fel az árkot, amire ják, hogy valóban ez okozta a passzusairól. A témában Kónya
feltöltött árkokat. Ez a kivitelező mintegy 20 centiméter vastag bajt, akkor kárenyhítésre számít- István a Legfelsőbb Bíróság
feladata lenne.
büntető kollégiumának vezetője
betonréteg is kerül. Karácsonyig hatnak.
tartott előadást.
- A műszaki ellenőr leállította elkészül az ideiglenes burkolat,
K.T.

SÜTÖRTÖK,
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• A K T U Á L I S "

A szakszervezetek felajánlották a városnak

Dobra verik
a művelődés házát
Folytatás az 1. oldalról

Százhatvanmillió forintot kellett
volna fizetnie a városnak az ingatlanért, egyben vállalnia, hogy
máshol helyezi el a Juhász Gyula
művészeti csoportjait, szakköreit. - Erről a kulturális tevékenység védelméről szóló törvény
rendelkezik - mondta lapunknak Madurkáné Marton Erzsébet. A központ igazgatója közölte, ha eladnak egy művelődési
intézményt, akkor az érvényben
lévő jogszabályok és egy moratórium szerint a vevőnek máshol,
más épületben tizenöt évig biztosítania kell ugyanazt a kulturális
tevékenységet.
A városnak végül nem kellett a
Juhász Gyula. Pászti Ágnes kulturális és egyházi ügyekért felelős tanácsnok közölte, hogy az
önkormányzat jelen gazdasági
helyzetében nem tudja megvásárolni a belvárosi ingatlant. Pászti
szerint egyébként a művészeti
csoportokat el lehetne helyezni a
szomszédvárban, a Bartók művelődési központban és a Százszorszép Gyermekházban.
Néhány nappal ezelőtt úgy né-

zett ki, hogy a patinás szegedi intézményt azonnal dobra verik,
ugyanis december 31-ével lejár a
TEMI és a tulajdonosok által kötött üzemeltetési szerződés. Madurkáné tegnap arról tájékoztatta
lapunkat, hogy szándéknyilatkozatot írtak alá a felek, amely szerint 2004. június 30-áig meghoszszabbítják a megállapodást. A
szakszervezeti vagyont kezelő budapesti P4 Kft. ügyvezetője, Tóth
Béláné kérdésünkre, miszerint továbbra is eladó-e a Juhász Gyula,
azt válaszolta: erről a jövő év elején döntenek a tulajdonosok.
«
A Juhász Gyula Művelődési Központ tulajdonosai között található egyebek mellett a Földmunkagép Részegységgyártó Dolgozók
Szakszervezete, a Kúlúgyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete és a Gödöllői Harcjármű Szakszervezet. A szegedi intézmény tavaly 15 millió forint
támogatást kapott a kulturális
tárcától és ugyanennyi bevétele
volt a tag- és terembérleti-díjakból, valamint különböző pályázatokból.

sz. c. sz.

5

Szülei még nem voltak a súlyosan megégett gyermeknél

Altatásban tartják Ádámot

A kisfiú felső teste sérült meg, bőrének negyven százalékát kezelni kell.
Folyamatosan altatják a megégett nagymágocsi kisfiút a szegedi klinikán. A gyermeket egyszer már megműtötték, elképzelhető, hogy később bőrátültetéssel pótolják az elhalt felületet. Édesanyja és nevelőapja még nem látogatta meg.
A szegedi gyermekklinika intenzív osztályán
ápolják azt a négyéves nagymágocsi kisfiút,
akit a hét végén súlyos égési sérülésekkel
szállítottak át a szentesi kórházból. A gyermek deréktól fölfelé súlyosan, egész testén
körben megégett. Altatják, hogy ne szenvedjen sérülésétől. Ha magához térne, szörnyű
kínokat élne át.
Túri Sándor professzor, a klinika igazgatója
elmondta: lehet, hogy bőrátültetést kell végrehajtaniuk, ha a fiú állapota megkívánja. A

4 éves gyermek testfelületének negyven százalékát kezelni kell, és egy alkalommal már
sebészeti beavatkozásra is sor került. A fiú
mindennap megkapja az általános kezelést,
nem várják meg annak hatását, újra és újra
ellátják a kisfiú sebeit - nyilatkozta lapunknak a professzor.
Információink szerint a gyermek édesanyja és nevelőapja a klinikán még nem látogatta meg a kisfiút, eddig csak a vér szerinti apa érdeklődött állapota felől, ő is csak
telefonon.
Mint megírtuk: édesanyja nem akart mentőt hívni a súlyos, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett gyermekéhez, mondván,
majd meggyógyul magától. Segítséget végül a
mostohaapa kért a házukkal szemben lévő
rendőrőrsön.

Fotó: Karnok Csaba

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset
úgy történt, hogy a gyerek néhány percig magára maradt a házban. Valószínűleg egy öngyújtóval játszva gyújtotta meg saját ruháját.
Lángra kapott a pulóvere, de még ki tudott
szaladni nagyanyjához, aki eloltotta a tüzet.
Végül a rendőrök hívták ki a mentőket, akik
életveszélyes állapotban vitték a szentesi
kórházba a kisfiút. A gyermek olyan súlyosan megégett, hogy hajnalban át kellett szállítani a szegedi gyermekklinikára.
A fiú életét gyakorlatilag mostohaapja
mentette meg. Édesanyja ugyanis megtiltotta, hogy segítséget hívjanak. A nyomozók
szerint a balesetért a gyermek anyja felel. A
nagymágocsi nő ellen kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult.
M. B. I.

A kisfiú családja csak egy hónapja él a faluban

Döbbent csend Nagymágocson
A nagymágocsiakat megdöbbentette az égési sérüléseket
szenvedett kisfiú története. A
falubeliek tudják, hogy arról a
hétgyermekes, nehéz körülmények között élő romacsaládról
van szó, amelyik nemrégen költözött ide.

Az é p ü l e t s z á m o s r e n d e z v é n y n e k a d o t t o t t h o n t .

Fotó: Miskolczi Róbert

Czabarka János polgármester
úgy tudja, a szerencsétlenül járt
kisfiú családja alig egy hónapja
költözött Orosházáról Nagymágocsra. A falu első embere úgy tapasztalta, a falu lakói megdöbbentek a tragikus esemény hallatán. Az önkormányzat gyermek-

jóléti szolgálatának vezetője, Hegedűsné Nagy Anikó tegnap járt
a család otthonában. A Szentesi
út 31. szám alatt a megégett kisfiúval együtt összesen hét gyermeket nevelnek. A négyéves kisfiú anyjának első kapcsolatából
született négy gyermek egyike.
Jelenlegi élettársa - aki értesítette a rendőrséget - két gyermeket
hozott az új kapcsolatba, tavaly
született első közös gyermekük.
A gyermekjóléti szolgálat vezetője azért tett látogatást a családnál, hogy felmérje életkörülményeiket. Mint mondta, egyik
szülő sem dolgozik, a család szo-

Dobó a kormány ifjúságpolitikájáról
A szocialistáknak nem fontos a
fiatalok otthonteremtése - fogalmazta meg tegnap a parlamentben Dobó László fideszes
képviselő.

Medgyessy-kormány múlt heti
döntése, amely a lakástámogatási rendszer újabb, drasztikus
csorbítását eredményezte. Otthonteremtésüket és családalapí-

MUNKATÁRSAINKTÓL

Dobó László szegedi országgyűlési
képviselő tegnap a parlamentben
a Fidesz-frakció nevében A Fiatalok sikeres életkezdése támogatásáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vétele miatt szólalt fel.
A képviselő beszédében hangsúlyozta: szerintük újabb bizonyítékát adta a baloldali többség annak,
hogy a szocialistáknak nem fontos a fiatalok otthonteremtése.
Hozzászólás nélkül leszavazták a
parlamentben a fideszes törvényjavaslatot, mely támogatást nyújtana az albérletbe szorultaknak.
Dobó kijelentette: egy országos
kutatás alapján a 25 és 29 év közötti fiatalok több mint fele szüleinél, rokonaiknál lakik. Számukra sem jelenthet örömet a

A VITA HELYE
A BIZOTTSÁG
- Nem folyt tartalmi vita Dobó László felszólalásáról,
ezért nem reagáltunk rá. Dobó ugyanis egy törvényjavaslatot terjesztett elő, és erre, ha
akartunk sem tudtunk volna
felelni. A vita helye ugyanis a
szakbizottság, jelen esetben
az Ifjúsági és Sportbizottság."
A Fidesz törvényjavaslata
egyébként teljes szakszerűtlenségről, hozzá nem értésről
tanúskodik - értékelte képviselőtársa szavait Újhelyi István, szociahsta országgyűlési
képviselő.

tásukat az a tény sem könnyíti,
hogy a 29 év alattiak körében sose látott mértéket öltött a munkanélküliség, amely az idén meghaladta a 17 százalékot.
- A Medgyessy-kormány félreértésben van egy nemzedékkel!
A 2004-re várható áremelések köztük a víz, a gáz és a villamos
energia drasztikus drágulása növeli az albérleti díjakat is. Jelentősen drágítja az albérletbe
szoruló fiatalok életkezdését, súlyosan megnehezítve a családalapítást, otthonteremtést - jelentette ki Dobó László, aki hozzá
tette: a törvényjavaslatot azért
nyújtották be, mert adataik szerint soha nem látott csúcson van
a fiatalok körében a munkanélküliség, és soha nem várt lejtőn
az otthonteremtés biztonsága.
A képviselő meglepőnek nevezte, hogy felszólalására sem a kormányoldal, sem a Medgyessy-kabinet jelen lévő tagjai közül senki
sem reagált.

Az országgyűlés 353 igen szavazattal egyhangúlag megerősítette az április 16-án, Athénban
aláírt 15 jelenlegi és 10 leendő
tagállam vezetői által aláírt dokumentumot az unió kibővítéséről. A parlamenti szavazáson két
Csongrád megyei fideszes országgyűlési képviselő nem volt
jelen. - Körülbelül fél perccel
késtem le a szavazást - nyilatkozta lapunknak Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere.
- Egy nagyon fontos önkormányzati tárgyaláson voltam, ami egy
kicsit tovább tartott a kelleténél.
Bartha László, Szeged korábbi
polgármestere pedig Szegeden
tartózkodott a szavazás napján. Igazoltan voltam távol az üléstől.
Egy bírósági tárgyalásra idéztek
be tanúként, ezért nem voltam
ott a szavazáson - mondta Bartha.
Mindkét képviselő hangsúlyozta, amennyiben jelen lettek
volna, természetesen az igen
gombot nyomták volna meg.

ciális juttatásokból él. A polgármesteri hivatal már adott segélyt, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmüket pedig nemrégiben nyújtották
be. Hegedűsné Nagy Anikó elmondta: az ötvenszázalékos égési sérülés önmagában elég tragédia a gyermek számára, de az a
tény, hogy az anya nem akart
mentőt hívni, fölveti a felelősség
kérdését. Nem biztos, hogy a nő
alkalmas a gyermek nevelésére.
Tudomása szerint a kisfiú vér
szerinti apja be is jelentette, hogy
ő szeretné nevelni a nő valamennyi, tőle származó gyerme-

két. A szolgálat vezetője a baleset
óta is beszélt a kisfiú anyjával,
aki nem mutatott készséget
az együttműködésre, elvárásait
azonban megfogalmazta.
A nevelőapa nagymamájánál
lakik a népes család. A szomszédok szerint egészen más normák
szerint élnek, mint amit a társadalom döntő többsége elfogadhatónak tart. Az utcabeliek azt sem
tudták megmondani, hogyan
hívják a család tagjait, hiszen a
közelmúltban költöztek ide, s
nem tartanak a szomszédokkal
közelebbi kapcsolatot.
BLAHÓ GABRIELLA

A Rózsavölgyi adta ki Gárdián Gábor gordonkaiskoláját

Szegedi zenetanár
sikersztorija
Országszerte sikert aratott, sőt
Kanadában és Brazíliában is
használják a szegedi Gárdián
Gábor Gordonkaiskola című
kötetét, amelynek második részét ma 18 órakor mutatják be a
Bartókban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Tábor utcai Király-König
Péter Zeneiskola csellótanára,
Gárdián Gábor 1992 őszén
magánkiadásban
jelentette
meg Gordonkaiskola című füzetét, amely az elmúlt évtizedben nagy sikert aratott. Nemcsak idehaza vált a hangszert
tanulók nélkülözhetetlen segédanyagává, hanem Kanadába, az Egyesült Államokba és
Brazíliába is eljutott. A hiánypótló kiadvány mára hiánycikké vált, ezért hamarosan újra

megjelentetik. Az ismert szegedi zenetanár, aki oktatómunkája mellett 28 éve a Szegedi Szimfonikus Zenekar állandó kisegítője, most a folytatással is előrukkolt: a Zeneakadémia tanárával, Borgulya
András zeneszerzővel közösen
készítették el a gordonkaiskola folytatását. Az ú j kiadványt
- amelynek állandó szereplője
Ádám László grafikusművész
kedves hörcsögfigurája - az
1850-es alapítású patinás Rózsavölgyi és Társa jelentette
meg. Az ú j gordonkaiskola
hangzó bemutatóját ma 18
órakor tartják a Bartók Béla
Művelődési Központ dísztermében. A szerzőkkel Meszlényi László beszélget. Közreműködnek: Gárdián Gábor és
tanítványai, zongorán kísér
Fliszár Vivien.
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CSÚCS A BANKOKNÁL, A FÖLDHIVATALOKBAN

K A R Á C S O N Y ELŐTTI S L A G E R T E R M E K E K

Aki még tudja, elintézi
lakáshitelét

Halból, sörből több fogy

Dráguló
kölcsön

Az elmúlt héten szerdán született kormánydöntés arról,
hogy jelentősen szigorodik a
lakástámogatás rendszere. A
döntésről szóló rendelet az elmúlt pénteken látott napvilágot, így a bankok, az ügyfelek,
az érintett hivatalok hétfőn
reggel tudtak konkrétumot a
módosítás részleteiről.

Az ajándékvásárláson túl a
karácsony előtti egy hét az
ünnepekre szükséges élelmiszerek beszerzésének időszaka. Ilyenkor a legnagyobb forgalomnövekedés majonézből,
sörből és szénsavas üdítőitalból tapasztalható, de a hal, a
szaloncukor, a szeszes italok

A kereskedelmi bankok tájékoztatása szerint az elmúlt
évben az átlagosan felvett
hitelösszeg 4 millió forint körüli volt. Egy gyors átlagszámítás jól szemlélteti a kölcsöndrágulás mértékét: aki
egy éve 4 milliós kölcsönt
húsz évre vett fel, az banktól
függően jellemzően 28-29
ezer forintos havi törlesztőrészlettel számolhatott. Aki
december 22-e után venne
fel szintén 4 milliós kölcsönt,
annak a havi törlesztőrészlete nagyjából 33 és 35 ezer
forint között változhat. A kereskedelmi bankok a hitelek
átárazása után mindenkinek
konkrét információkkal szolgálnak majd a feltételekről
és a havi törlesztőrészletek
nagyságáról.

is a szezon slágertermékei.
Fenyőfa, fényfüzér, díszek,
gyertyák hal, hús, néhány
üveg bor, szaloncukor, édesség - külön-külön ugyan apróságnak számító tételek, decemberben azonban alig egy
hét alatt egyszerre kell költenünk ezekre a termékekre. A
legelőrelátóbb háztartást is
sokkolják a karácsony előtti
kiadások, az esüst- és aranyvasárnap: becslések szerint e
két hétvégén 70-100 ezer forintot költ egy magyar család.
Az idei karácsonyi időszak
eddig érzékelhető tendenciája, hogy tovább szűkült a vásárlási periódus, a kereskedők
a korábbi két hónapos szezonnal szemben néhány éve
még az utolsó három, majd
két hétben tapasztalták a csúcsot. Idén az élelmiszer-vásárlás nagy rohamára az utol-

Az ünnephez szükséges élelmiszerek beszerzése az utolsó napokra
só napokban számítanak, s
ehhez hozzájárul, hogy az ünnep most a hét közepére esik.
Tavaly decemberben közel
160 milliárd forint vándorolt
ki a pénztárcákból egy hónap
alatt, s így lesz az idén is.
Ilyenkor a legnagyobb növekedés majonézből, sörből é s
szénsavas üdítőitalból tapasztalható, s keresettebb a táblás

Mit mennyiért?
Pontyot 650-800 forintért kapunk, s néhány éve kedvelt lett az
afrikai harcsafiié 1000 forint körüli árával. A halbelsőség drágának
mondható, 800-1200 forint kilója. A lazac nimbusza jobb, mint az
íze, ám a luxusra vágyók megveszik a filézett, rózsaszín szeleteket
2500-2700 forint közötti áron. A szaloncukrok egy hónapja várakoznak a polcokon, s az árak igen szórtak. Van kilónként 750 forintért, ám a 800-1100 forintosból fogy a legtöbb. Széles a kínálat a
különleges, 1500-2000 forintos prémium kategóriából is, aki pedig igazi csemegére vágyik, annak lehet, hogy megéri a kézi készítésű, meggyes-marcipános-konyakos 2800 forintos áron is. A fenyőszezon az elmúlt hét végén indult: egy másfél méter körüli lucfenyő 1500-2000 forint, az ugyanekkora ezüstfenyő 2500-5000 forint között kapható. A selyemlevelű, tartós északi fenyőért többet
kérnek, egy-másfél méteres fácska 3000-8000 forint.

Pannon Vállalati
Mobilhálózat a Mólnál
Több mint kétezer mobilkészüléket kapcsol össze a
Pannon GSM Vállalati Mobilhálózata az ország legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező cégénél, a Mol
Rt.-nél. A két vállalat hagyományos együttműködését űj
alapokra helyező PVM-rendszer mellett további különleges, személyre szabott szolgáltatásokkal is segíti a vállalaton belüli kommunikációt
a Pannon GSM.
A Mol Rt. a GSM-technológia magyarországi megjelenésének első napjától, 1994.
március 31. óta a Pannon
GSM ügyfele. A régióban
piacvezető olajipari vállalat
több mint 2000 dolgozója

rendelkezik jelenleg vállalati
Pannon
GSM-elöfizetéssel,
és ez a szám - a most bevezetett Pannon Vállalati Mobilhálózat minden igényt kielégítő
szolgáltatásainak é s
rendkívül versenyképes költségeinek köszönhetően
akár a többszörösére is emelkedhet. A Mol ugyanakkor
már a jelenlegi felhasználószámmal is Magyarország
legkiterjedtebb vállalati mobiltelefon-hálózatát tudhatja
magáénak: az eddigi legnagyobb létszámú (1600 munkatársat összekötő) alkalmazást magánál a távközlési
szolgáltatónál,
a Pannon
GSM-nél vezették be idén
áprilisban.

csokoládé, a gyümölcslé és a
tejföl, ám nagyon kevés fogkrém, száraztészta, olaj és felvágott fogy. A hal, a szaloncukor, a szeszes italok a szezon slágertermékei. A hazai
halfogyasztás év közben nem
kiemelkedő, ilyenkor azonban
megugrik a forgalom. Karácsony előtt az édesvízi halak
kedveltebbek, nyilván, mert a
tradicionális halászlét és rántott pontyot nem lehet másból
készíteni. Az import és tengeri
halféleségek is kelendőek, ám
az áruk általában visszariasztja a vevőt.
Szaloncukorból minden évben óriási és megújuló kínálattal találkozhat a vásárló: decemberben 80 milliárd forint
értékű szaloncukor kerül ki a
gyárakból, s a fogyasztók 7-8
millió kilónyit aggatnak a fenyőfákra.
Fenyőt csak decemberben
veszünk, de akkor sokat: hárommillió kisebb-nagyobb fenyőfa kerül a fűtött szobákba.
Pár éve a faiskolák kínálnak

A HÉT
KÉRDÉSÉ
VOLT:

marad.

FOTÓ: KARN0K CSABA

olyan fenyőket, melyet előző
évben is cserépben neveltek,
így van esélyük a túlélésre, ám
a fenyőkínálat java része vágott fa. Az elmúlt hét végén
indult be igazán a szezon, s
két-három éve már nem méterre, hanem darabra adják
meg az árat a kereskedők.
Szezonalitás jellemzi az
elektromos háztartási készülékek piacát is: az éves forgalom 35-40 százaléka decemberre esik, s míg tavaly a hűtőszekrény vitte a pálmát, az
idén a mosogató- és takarítógépeké, valamint az olcsó
mikrosütőké lehet a főszerep.
Év végéig még tart a számítógép-vásárlási, azon belül
pedig a Sulinet-láz, és az adókedvezmény miatt a roham
most tetőzik. Szórakoztató
elektronikában tavaly a videorekorder, a hifitorony és a
DVD volt a sláger, az idén a
DVD mellé felzárkózhatnak a
füzet vékonyságú LCD-s és
plazmatévé-készülékek.
0 . K. K.

HA TEHETNÉ. KIHAGYNÁ
A KARÁCSONYI VÁSÁRLÁST?
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hitelek

A hitelfolyósító
bankok
egyébként elkezdték a hitelek
átárazását, s bár mindenütt
drágul a kölcsön, elképzelhető, hogy a pénzintézetek a kezelési költség 1-2 százalékos
díjából faragnak le az ügyfelek
megtartásához.
Annyi azonban most is biztos, hogy megfordul az eddigi
tendencia, és a jövőben lakáshitelért folyamodók körében az
éves kamatperiódusú kölcsönök lesznek népszerűbbek.
Ha a jegybanki alapkamat
csökken, akkor a banki hitelkamatok, így a lakáskölcsönök
is esnek. Aki most lakáshitelen
töri a fejét, érdemes vizsgálódnia a nem támogatott hitelek körében, hiszen euróalapú lakáshiteleket, vagy más
piaci kondíciók szerint működő kölcsönöket a támogatottakétól nem jelentős eltéréssel találhat a palettá n.
KATKÓ K R I S Z T I N A

www.anlirteszamla.hu
irtfo@oniirtaszamla.hu
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CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY 1 VAGY EGY N BETŰ.
A kérdésekre a választ a

Az űj rendszer a rendelet
kihirdetését követő 10. napon
lép életbe, vagyis december
22-étől. Akiknek december
12-éig érvényes adásvételi
szerződésük volt, akár használt, akár új lakásra, azok a
régi feltételek szerint kapják a
kölcsönt, ám csak akkor, ha űj
ház esetében érvényes építési
engedéllyel is rendelkeznek.
Az előszerződéseket így értelemszerűen nem fogadják el a
pénzintézetek.
A már érvényben lévő vagy
december 22-éig a bank által befogadott szerződéseket
visszamenőlegesen nem érinti
a döntés, s a rendelet világosan tartalmazza, hogy a régi
ügyfeleknél a kamatforduló
után sem változnak a feltételek, így az ügyfélkamat plafonja a kamatfordulókor is a régi
marad, azaz használt lakásoknál 6, újaknál 5 százalék, a kölcsön futamidejének végéig.

A földhivatali teendőket sokan félreértették: a jogszabály,
mely a támogatott hitelek plafonját csökkenti, azt írja elő,
még a korábbi feltételek mellett vehetnek igénybe lakáshitelt a december 12-éig megkötött és ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés-

• KÖVETKEZŐ KÉRDÉSÜNK. MELYRE VÁRJUK VÁLASZAIKAT:
Ön szerint megállhat a multinacionális
cégek magyarorszagi betelepülese
az unios
V+á^jÉ
csatlakozással?
J f e
Valaszóf SMS-ben küldje el a

sel. Ezt több ügyfél ügy értelmezte, hogy december 12-éig
be kell adnia a földhivatali papírokat is. A rendelet szerint a
földhivatali beadás határideje
a kihirdetéstől számított tizedik nap, azaz december 22-e,
melynek éjféli órájáig akár
postán is elküldhetők a földhivatalba a szükséges dokumentumok. A rohamra tekintettel az ország valamennyi
földhivatala a megszokottnál erősebb ügyiratforgalomra számít, de soron kívüli nyitva tartást nem terveznek.

Határidők

Roham a

NEM

GEN;

A kormány döntése értelmében a támogatott hitelek határa
űj lakásnál 15 millió forint marad, a használt lakások esetében 15 millióról 5 millió forintra csökken. Az űj lakások hiteleinek kamata a jelenlegi 5-ről
8 százalékra, a használtaké
6-ról 9,6 százalékra nő. Az ügyfelet terhelő kamattámogatás
űj lakás vásárlására fordított hitel esetén az ötéves állampapírok hozamának 60 százaléka
lesz, használt lakásoknál 40
százalék a mérték. Az eddig
maximált kamat mozogni fog,
azaz eltörölték afix5, illetve 6
százalékos kamatplafont.

.

S z á m l á z z o n

bárhol,

bármennyit!

A m e n n y i b e n zárt b o r í t é k b a n visszaküldi c í m ü n k r e a z alábbi k u p o n t ,
féi évig d í j m e n t e s e n használhatja r e n d s z e r ü n k e t .
Nevem:
Címem:
Telet o n s z á m o m :
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onlineweb

Kft. WjfSP*
www.mlincweb.hu
6728 Szeged, fonógyári ut 8. tel.: 62/540-302 fax: 62/540-303 info@onUneweb.hu

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA INFORMÁCIÓS OLDALA
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Védjegy a kamarától
A kamarai tagok igényeinek
eleget téve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége
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döntött a Kiváló Minőségű
Szolgáltatás MKIK Tanúsító
védjegy bevezetéséről. Ennek
jegyében kidolgozták a tanúsító védjegy dokumentációját
(szabályzat, jelentkezési lap,
követelmények), elsőként az
ingatlangazdálkodás és az informatika területén. A Tanúsító
védjegyet pályázati formában
lehet elnyerni. Információ és
dokumentáció letölthető a
www.pbkik. hu/tanusitovedjegy weboldalról, vagy a kamarában kérhető.

SZERI ISTVÁN: AZ UNIÓS CSATLAKOZASSAL FELERTEKELODIK A TERSEG SZEREPE

Eljön az igazság pillanata
Már csak néhány hónap van hátra az
ország európai uniós csatlakozásáig. Nő
az izgalom a vállalkozók körében is vannak, akiket felkészülten, vannak, akiket készületlenül ér a változás. A schengeni határok kitolódása miatt felértékelődhet Csongrád megye szerepe. Szeri
István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke se nem optimista,

Ötmilliós a hitelkeret
Alig több mint egyesztendős
a Széchenyi-hitelkártyaprogram. A korábbi, nem minden
esetben kedvező tapasztalatokat felhasználva,
júliustól
megújult a konstrukció. Az
ügyfelek jelzései, kérései, felvetései alapján olyan változ-

tatásokat hajtottak végre a
programon, amelyek könynyebbé, jobbá, hasznosabbá
teszik a Széchenyi-kártyát a
vállalkozók számára. A legfontosabb változás, hogy a hitelkeret felső határa 5 millió
forintra nőtt.

Információk első kézből

A kamara közel száz rendezvényt szervezett ebben az évben. A
szervezők arra törekszenek, hogy ezek a programok
aktuálisak,
magas színvonalúak legyenek, lehetőség szerint a
vállalkozások által határidőre elvégzendő feladatokhoz, s
természetesen az európai uniós csatlakozáshoz
kötődjenek.
Legutóbb a visegrádi országok szakértőinek
közreműködésével
szerveztek nemzetközi közlekedési konferenciát Szegeden.

Itt a kedvezménykártya
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hamarosan indítja Kamarai Kedvezmény
Rendszerét
(KKR),
melynek célja, hogy a CSMKIK
tagjai a mindennapi üzleti
életben alkalmazható szolgáltatásokat, termékeket kedvezményesen vásárolhassák meg.
A kártyát a kamara ügyfélszolgálatán lehet kérni. Az első
időszak 2004. március 31-éig
tart, addig a kártya ingyenesen
igényelhető. Ezt követően az
érvényessége minden év április l-jétől következő év március 31-éig tart. A kártya mellé

az igénylők tájékoztató kiadványt kapnak a kedvezményadókról és kedvezményekről.
Kedvezményadó
bármely
vállalkozás lehet, amely szándéknyilatkozat
aláírásával
csatlakozik a rendszerhez. A
kedvezményadók adatai és a
kedvezmények leírása folyamatosan elérhető a www.
csmkik.hu, valamint a http:
//kamara.intelligensregio.hu
oldalon a KKR-logo alatt, illetve félévente nyomtatásban is
megjelenik. Bővebb információ: a 62-486-987/131 vagy a
181-es melléken.

Heti elektronikus hírlevél
A kamara brüsszeli forrásokból információs központot
hozott létre.
Az Európai Információs Központ (EIC) segítségével évek
óta szervezi európai uniós felkészítő rendezvényeit. Vagy
negyven különféle kamarai kiadvány és folyamatosan bővülő házi könyvtár is segíti a vállalkozók felkészülését. Több
ezren használják már a központ ingyenes elektronikus

hírlevelét, melyet e-mailen
kapnak meg heti rendszerességgel az érdeklődők. A hírlevél főbb témakörei: tájékoztatás a kamara és az EIC aktuális
rendezvényeiről, tanfolyamairól, uniós hírek, pályázati lehetőségek, hasznos internetcímek, üzleti partnerközvetítés,
könyvajánló.
Hírlevél
igénylése:
tel.:
62/486-987/143, e-mail: szekeres.ildiko@csmkik.hu

Az oldal a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara támogatásával készült.
Szerkesztette: Őrfi Ferenc
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se nem pesszimista, realista.
- Elnök úr, hogyan állnak a felkészüléssel a Csongrád megyei
vállalkozói?
- Ellentmondásos a kép. Míg a vállalkozások jelentős része évek óta tudatosan készül a csatlakozásra, mások főleg a kis- és mikrovállalkozások közül egyáltalán nem, vagy csak alig fordítottak
energiát az uniós ismeretek, technikák
elsajátítására, esélyeik, lehetőségeik feltérképezésére. Pedig 2004. május elsején
mindenki számára eljön az igazság pillanata. Amelyik vállalkozás felkészült, képes alkalmazkodni a változásokhoz, be
tud kapcsolódni a kooperációs rendszerekbe, beszállítói programokba, az megmarad, aki erre képtelen, bajba kerülhet.
- Mit tudott tenni a kamara
azért,
hogy a csatlakozással járó kihívások ne
érjék váratlanul a
vállalkozókat?
- A kamara évek óta hívja, várja a
vállalkozókat felkészítő rendezvényeire.
Most szeptemberben például a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium országjáró
európai
uniós
felkészítő
roadshow-jára, melyet a megye hét kistérségében szerveztünk meg. Az EU házhoz jön címmel meghirdetett fórumokon
az előadók rendre olyan- speciális tudnivalókról, elvárásokról beszéltek, amelyek az adott térség jellemző ágazatait,
szakmacsoportjait a leginkább érintik. Az

Szeri István
egyhetes rendezvénysorozaton mintegy
ezer vállalkozás képviseltette magát.
- Az európai uniós csatlakozás
milyen esélyeket,
lehetőségeket
kínál
Csongrád megye
számára?
- Földrajzi elhelyezkedésünk predesztinálja ezt a térséget arra, hogy az európai
uniós csatlakozással felértékelődjék a
szerepe. Tényleg Európa kapujában, közlekedési csomópontjában vagyunk, ott,
ahol hamarosan a schengeni határok húzódnak. Reményeim szerint itt rövid időn
belül logisztikai központok működnek,
virágzik a szállítmányozás, a raktározás, a
kereskedelem, a vám- és pénzügyi forgalom, vagyis határszolgáltatások rendszere. Már most komoly érdeklődés mutatkozik raktárak, irodák iránt. Ebben a térségben rendkívüli szerep vár a biotechnológiára épülő élelmiszeriparra is. Tavaszszal alakult meg a kutatási-fejlesztési
programokat összefogó Szeged-Biopolisz
Élettudományi konzorcium, amire máris

olyan innovációs cég alakult, mely összekapcsolja a tudományt a gazdasággal. Az
innovációs iparban az informatikának is
komoly dimenziói vannak Szegeden.
- Az utóbbi időben a kamarában
is
megnőtt a vendégforgalom,
nagykövetek, gazdasági diplomaták
adják egymásnak a kilincset. Jellemzően
miket
kérdeznek?
- Mindenekelőtt az infrastruktúra fejlettsége érdekli őket. Ha az M5-ös átok
nem ülne rajtunk, semmivel nem lennénk rosszabb helyzetben, mint más térségek. Visszatérő téma a munkaerő minősége, szerkezete, alkalmazkodóképessége a változásokhoz. Vendégeink rendre
igen élénken érdeklődnek a befektetést,
beruházást ösztönző állami, s még inkább önkormányzati politika iránt.
- A befektetési lehetőségeken, a közvetlenül pénzre váltható értékeken túl
más nem érdekli a külföldieket?
- Dehogynem. Rendkívüli módon érdekli vendégeinket, hogy milyen itt az élet
minősége, milyen a települések feelingje.
A szolgáltatások színvonalától kezdve az
egészségügyi ellátáson át a kulturális és
szórakoztató programokig mindenre kíváncsiak. Rendre megkérdezik, miképpen
viszonyulnak az itt élő emberek az idegenekhez, a külföldiekhez. Befogadó emberek vagyunk - mondjuk mindig büszkén
- , amire a határmentiség és az egyetem
régóta megtanított bennünket. Nem szívesen mondom, de mindig szóba hozzák
a politikai kultúra színvonalát, a döntéshozó személyek, testületek demokratikus
képességét, s a korrupciós jelenségeket is.
E tekintetben nem túl jó Magyarország
híre a világban. Ezen mi nem nagyon tudunk változtatni, de azt mindig gyorsan
elmondjuk, hogy Csongrád megyében
sokkal magasabb a politikai kultúra színvonala az országos átlagnál.

A SZAKKEPZESBEN KÖZELÍTENI KELL A GAZDASAG IGÉNYÉIHEZ

Egy életen át kell játszani
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(CSMKIK) tevékenységének
egyik legfontosabb vonulata a
szakképzéshez kötődik. Zoltán
Péter oktatási igazgató minőségről, eladható munkaerőről,
új típusú tantervekről, életen
át való tanulásról beszél.
Zoltán Péter kritikus ember, elmondja, nem ismerik eléggé a
piac igényeit, viszont már látják, milyen az eladható munkaerő: nem túl szerencsés angol fordítással minőség-, környezetvédelem- és munkavédelem-tudatos. Ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az illető mindig úgy és olyan színvonalon végzi a munkáját, ahogy
azt elvárják tőle - akkor is, ha
nincs ott a főnöke. Alapvető
ma már a számítógép ismerete, kezelése, különféle programok használata, s persze állandó nyitottság az új ismeretek befogadására. Aztán a
nyelvtudás - a piac azt a munkaerőt keresi, amelyik képes
egy vagy két nyelven kommunikálni. És mindezzel párosul
az élethosszig való tanulás képessége. Ez a kultúra Csongrád
megyében még hiányzik, noha
a komolyabb befektetők éppen az ilyet keresik - jegyezte
meg a kamara oktatási igazgatója.
Zoltán Péter szerint a szakképzés folyamatában alapvető
változásokat kell elérni, hogy a
friss munkaerő már a piacnak
megfelelő tudással, képessé-

Zoltán Péter
gekkel és nagyon jó hozzáállással rendelkezzen. A problémák már ott kezdődnek,
hogy korszerűtlenek a tanmenetek; hibás az elméleti és a
gyakorlati képzés aránya, az
utóbbi rovására; míg az egyik
szakmából túlképzés van, a
másikban állandósul a hiány.
Alig van információ a képzés
hatékonyságáról - az elhelyezkedési arányok továbbra sincsenek befolyással az iskolák
támogatására. Az oktatási
igazgató problémának látja
azt is, hogy túl sok gazdája van
a szakképzésnek, így könnyen
elvész a felelősség.

A kamara több csatornán is
megpróbálja a gazdaság igényeinek megfelelően befolyásolni a szakképzést: állami jogosítvánnyal szervezi a tanulószerződéseket, ellenőrzi a
gyakorlati képzőhelyeket, s
szakértőket delegál a vizsgabizottságokba. Új feladatként
az oktatási minisztérium 16
szakmában a kamarát bízza
meg a szintvizsgák megszervezésével. És folyamatosan
pályáznak, hogy az európai
uniós követelményeket, módszereket be tudják hozni a
szakképzésbe. Rájöttünk arra,
nem érdemes várni az országos nagy megoldásokra, nekünk itt, helyben kell megtennünk, amit csak lehet fogalmazott az új elvekről Zoltán Péter. A kamara a munkaügyi tanáccsal és a munkaügyi központtal közösen indított egy programot, amelyben a piaci igényeknek megfelelő tantervvel kívánják ellátni az egyes szakmákat, iskolákat. A pékekkel és a húsfeldolgozókkal kezdik.
A kamara oktatási tevékenységének másik jelentős ága a
felnőttképzés. A CSMKIK az elmúlt hónapokban 18 új képzési
programot hirdetett meg.

Mesternek hívják őket
A kamara szervezésében hét szakmából harmincegyen tettek
sikeres mestervizsgát ebben az esztendőben Az avatóünnepséget
követően egy autóvillamossági szerelő, három autószerelő, öt
asztalos, hat cukrász, öt nőiruha-készítő, hat kozmetikus valamint öt szobafestő-mázoló és tapétázó viselheti szakmája legmagasabb „rendfokozatát", a mester címet.

Ő.F.

Déli szél
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Magyar - Szerb
és Montenegrói Tagozatának
szervezési feladatait a Csongrád megyeiek látják el. A tagozat főbb célja a két ország
közötti kereskedelmi forgalom élénkítése, termelési típusú kooperációk létrejöttének segítése és a magyar vállalkozások ösztönzése a szerbia-montenegrói
privatizációban való részvételre.

Klubélet
A tagság és az érdeklődő vállalkozások speciális igényeinek kielégítésére, a szakemberek összefogására, szakmai
fejlődésük segítésére a kamara
továbbra is hat klubot működtet. Ezek jellemzően európai uniós, informatikai és
logisztikai, számviteli, kommunikációs és reklám-, marketing* és humánkérdésekkel
foglalkoznak.

Békéltető testület
Kevesen ismerik, hogy a fogyasztói érdekvédelem jogorvoslatának új rendszerében
független békéltető testület
működik a kamara mellett.
Feladata,
hogy
elősegítse,
megkísérelje a felek közötti
megegyezést. A megyei testülethez a legnagyobb arányban
építkezéssel, tatarozással, lakásszereléssel valamint használt gépkocsik javításával és
biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kifogások érkeztek.
Évente 20-30 bejelentés érkezik az Arany Jánosné dr. Dobler
Katalin vezette testülethez.
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AMERIKÁBAN A CSEKK ÉS A HITELKÁRTYA TERJEDT EL, EURÓPA MÁS UTAT JÁRT BE

JANUARTOL: HORGÁSZÁT A M E D E N C E S KIKÖTŐBEN IS

Kártya teszi az embert

Hétmillió forintból

A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a hitelkártyától ma még
mindig idegenkednek a magyarok, a betéti kártyát viszont megszerették - erről beszélt nemzetközi kitekintést is
adva Pozsonyi Gábor, a CIB
Bank ügyvezető igazgatója
Szegeden.
Miközben Magyarországon
egyre népszerűbbek a különböző bankkártyák, és ezzel
mi, magyarok simulunk az
úgynevezett európai bankkultúrához, Amerika még
mindig egészen más utat jár
be. Pozsonyi Gábor, a CIB
Bank ügyvezető igazgatója
nemrégiben, Szegeden tett
látogatása alkalmából elmondta, az amerikai gyakorlat ma még mindig az, hogy a
folyószámlához „papír alapú" csekkel férnek hozzá az
emberek. A betéti kártya
nem terjedt el. A bankok
nagy összegeket költenek arra, hogy ezeket a csekkeket
feldolgozzák, az iparágra
speciális „gyárak" jöttek létre. Bármennyire hihetetlen, a
csekkrendszer az amerikai
kultúra részévé vált, s hiába
az elektronika fejlődése, nem
váltja fel a kiépült infrastruktúrákat.
Amerikában ugyanakkor a
hitelkártya sokkal elterjedtebb, mint bárhol a világon,
igaz, ennek a plasztiklapocskának is eltérő funkciója ala-

Pozsonyi Gábor
kult ki, mint Európában. Az
amerikaiakat ugyanis, mint jó
vásárlót, azonosítják ezzel a
plasztiklappal, így akinek
nincs hitelkártyája, az például
nem bérelhet autót. A szol-

FOTÓ: MISK0LCZI RÓBERT

gáltató joggal feltételezheti,
ha az illető „arra nem volt jó",
hogy egy bank hitelkeretet
nyújtson számára, akkor nem
lehet jó adós.
Az átlag amerikai - a hi-

telepítettek

telkártyás vásárlásokat leszámítva - nem költ el olyan
pénzt, ami nincs, vagyis nem
vesz igénybe folyószámla-hitelkeretet. Ezzel szemben
Angliában megnyitják a hitelkeretet, igaz, nem azonnal. De
abban a pillanatban, ahogy
megnyitják az ügyfél számláját, külön folyószámla-hitelszerződés nélkül mínuszba
engedik az egyenlegét - természetesen
monitorozzák,
hol tart -, de ez ott a világ
legtermészetesebb dolga.
Magyarországon azonban
sajnos ma még nem mindenki tudja, mi a különbség a
betéti kártya és a hitelkártya
között. Míg betéti kártyája
majdnem mindenkinek van,
addig a csak néhány éve piacon lévő hitelkártyával nehezebben barátkoznak meg az
emberek. Ráadásul kezdetben több bank csak elit ügyfeleinek ajánlotta a hitelkártyát. Igazi változást hozott a
piacon a CIB Bank Bevásárlókártyája, amelynek 100
ezer forintos hitelkerete,
mindössze 3 ezer 500 forintos éves díja olcsó, értelmes
és tervezhető „eladósodást"
tesz lehetővé. Ha okosan
használja az ügyfél, akár kamat nélkül is kedvére vásárolhat. A CIB Bevásárlókártyájának bevezetése óta eltelt
rövid idő mindenesetre igazolta az előzetes várakozásokat- jelentős igény mutatkozik a termék iránt.
FEKETE KLÁRA

A Szegedi Hermán Ottó Horgászegyesület kezelésébe került a medencés kikötő halászati joga. Januártól már látogathatják is a vizet
a horgászok. A vízre óriási igény mutatkozott a szegedi halfogók
között. Az idén 7 millió forintot költött halasításra az egyesület.
A medencés kikötő halászati jogát FVM-pályázaton nyerte a
Szegedi Hermán Ottó Horgászegyesület. Január l-jétől ad ki
területi engedélyt a szervezet, korlátozott számban. Az új víz
évente 250 ezer forint költséget jelent, de az itt horgászni szándékozóknak semmiféle egyéb pénzt nem kell fizetniük a területi jegy árán kívül - hívja föl a figyelmet Szabó György egyesületi elnök. A kikötő továbbra is üzemi terület, így az általános
szabályokon túlmenően külön szabályozás is érvényes rá, a
tudnivalókat feltüntetik a januártól kiadandó engedélyeken.
Az egyesület, az évadzáró közgyűlési döntés értelmében kétezres létszámban határozta meg taglétszáma felső határát, és
június 30-ától zártkörűvé válik. Erre a minőségi horgászat lehetőségeinek megteremtéséért van szükség. Az említett időpontig
még fölvehet az egyesület új tagokat, azután már csak üresedés
esetén, illetve belépési díj ellenében. (Mindez felnőtt horgászokra vonatkozik, ifjúságiakra és gyermekekre nem.) A tagok az
éves területiengedély-árakból 50 százalékos kedvezményt kapnak az egyesület minden vize esetében, és megszűnik a 3500 forintos vízkezelői hozzájárulás díja - betöltötte szerepét, további
fönntartására nincs szükség s megszűnt a társadalmi munka
kötelezettsége, így annak pénzbeni megválthatósága is. Az idén
összesen 7 millió forintból telepített halat a szegedi egyesület.
Méretes pontyból 70 mázsát, növendékből 15 mázsát, ivadékból
200 ezer darabot, ezen túlmenően keszegfélékből 150 mázsányi,
süllőivadékból 20 ezer darab jutott a hermanos vizekbe.
F.CS.

Regisztrált termelők
NYÍREGYHÁZA (MTI)

Magyarországon 98 százalékos arányban befejeződött az
agrártermelők európai normák szerinti regisztrációja, az
összeírás során eddig 234 ezer
gazdálkodót vettek nyilvántartásba - közölte a földmű-

velésügyi és vidékfejlesztési
miniszter. Németh Imre hozzátette: a következő egy hónapban újabb fontos teendő
vár a termelőkre, akiknek térképen kell bejelölniük földterületüket a későbbi támogatások igénybevételéhez.

Velünk ünnep az ünnep
MMS +60 perc
most minden új Westelesnek
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gyümölcse
Samsung C100 ¡Jet,

A jó befektetés előbb vagy utóbb meghozza gyümölcsét.
Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárba teljesített befizetés hosszú távú
befektetés, mégis hamar hasznot hoz: Ön már ez évi adójából visszakaphatja a befizetett összeg 30%-át.*

előfizetéssel

Or

Ráadásul, a belépés után máris élvezheti kedvezményeinket:

induló résitettel - 1 2 havi
kamatmentes részlettel

• Praktikus tagsági kártya.
• Kedvezményes A-hiteldíj.
A megtakarítás örökölhetősége pedig további érv a belépés mellett.

Gyümölcsöztesse pénzét az OTP Önkéntes

Nyugdíjpénztárban!

"Azok számára, akik 2020. január 1-je előtt érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetőleg idén nyugdíjazzák,
maximum 130 000 Ft az ennél fiatalabbak és a nyugdíjasok számára maximum 100 000 Ft igényelhető vissza.

www.otpnyugdij.hu

OTP Nyugdíjvonal: (06 1) 3 6 6 6 7 7 7

OTP ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

LNYUGDÜ
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EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN

KEDDEN
NAPI MELLEKLF*™

GYOGY-IR
S Z E R K E S Z T I : D R . D É Z S I C S A B A A N D R Á S , LÉVAY G I Z E L L A •

Szerda RNNDEVU
Csütörtök BOLHÁSÁN
Péntek MELMAMR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A BEL SPORTJA
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LAZÍT A MEDITATIV Z E N E , AZ OLAJOK ILLATA ÉS A FÉLHOMÁLYBAN PISLÁKOLÓ MÉCSESEK FÉNYE

Lávaköves arc- és testmasszázs
A meleg lávaköves arc- és testmasszázs kiválóan oldja a
test feszültségeit, a stresszt, megújítja és energetizálja
a szervezetet. A keletről származó eljárás ötvözi a
masszírozó technika áldásos hatását és a magas energiaszinttel rendelkező vulkáni kőzetek jó
tulajdonságait.

Mai robotoló, feszült, időben
és energiában kíméletlenül
beosztott világunkban aranyat ér, ha valaki meg tud
újulni: igényeihez és lehetőségeihez mérten megtalálja
az ellazulás és stresszoldás
leghatékonyabb módját. Már
csak azért is, mert enélkül
hosszú távon nem képzelhető el a feszített munkatempó,
a gyorsaság, a kreativitás, és
természetesen az egészség
sem. Első hallásra talán nem
is tűnik ördöngösnek a relaxáció bármilyen formájának
az elsajátítása és gyakorlása,
de ha mindezt hét közben, az
ünnepváró napok felgyorsult
forgatagában, a munkahelyi
és családi kötelezettségek
L É Z E R E S

között kell meglelnie, akkor
bizony sokan csak fáradtan
legyintenek. Pedig megoldható a dolog, mi most a
számtalan lehetőség közül
egy különleges módszert
emelünk ki.
A meleg lávaköves relaxációs
arc- és testmasszázs kiválóan
oldja a stresszt, megújító és
energetizáló hatású. A keletről
származó eljárás ötvözi a
masszírozó technika áldásos
hatását és a magas energiaszinttel rendelkező vulkáni
kőzetek jó tulajdonságait. A
kezelés során tizenkilenc különböző méretű és speciálisan
előmelegített lávakövet használnak, melyek Kanada vulkanikus területeiről származ-

WHumanistic

>

Oktató

BŐRFIflTflLÍTÁS

0» Szolgáltató

nak. A testen minden kőnek
megvan a maga helye és rendeltetése: az egészen aprókat
a lábujjak közé helyezik, míg a
nagyobbakat - az intim területeket kivéve - a többi területre, például a hasra, a derékra illesztik. - A masszázs
előtt stresszoldó növényi kivonatokkal, például zöld teával, gingkóval, gránátalmával
bemasszírozzuk a bőrfelületet
- részletezi az eljárást Daróczi
Andrea kozmetikus, az egyik
szegedi szépségszalon vezetője. Mint mondja, ez a kényeztetés erősíti a bőr ellenállását,
fokozza a regenerációját és
nedvességtartalmát. Ezután a
meleg, lecsiszolt lávakövek
szinte siklanak a testen: a
masszírozás a meridián pontok, az energiapályák mentén
halad.
- A magas energiaszinttel
rendelkező kövek pedig pozitív áramlást hoznak létre,
melynek segítségével könynyen nyugalmi vagy meditációs állapotba lehet jutni fogalmaz Daróczi Andrea. Az
ázsiai eredetű, speciális masz-

• Tanulástechnikai tréning
• Pszichodráma önismereti
csoport
• Pszichológiai tanácsadás
• Gyógypedagógiai,
logopédiai rendelés
• Gordon szülői suli
Szeged, Deák F. u. 4. Tel.: 452-569
www.humanistic.hu

rt>ll 4SI
tartós szőrtelenítő módszer
FORRfiS
MfiGfiNKLINIKfi
PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

L.G.

A kezelés során
tízenkilenc,
speciálisan
előmelegített lávakövet

OLASZ fodrász
Dl CINGOLANI

<$> D r . H A R T A I

használnak.
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

PRAXIS

Kot/ont

— Egy hely az emberi dolgoknak —

V1SSZÉRKEZELÉS

szírozó mozdulatsor során
először kézzel oszlatják szét az
olajat, majd apró, finom lépésekben a kővel masszírozzák végig a testet. Az egy, másfél órás kezelés alatt a lazítást
még fokozza a közben hallható kellemes, meditatív zene
és a félhomályban pislákoló
kis mécsesek fénye. A tapasztalatok szerint a lágy mozdulatok sora, az olajak kellemes illata, a keleti zene harmóniája és a mécsecsek kis
lángjai a kezelés végére lassan
kioldják a feszültséget, a
stresszt a testből és a meridián
pontok mentén történő maszszírozás pedig energiával tölti
fel a szervezetet.

kozmetika

Hogyan alakul életutam 2004-ben?
Egészségem
szerelem, érzelmi kapcsolataim
munkahely, vállalkozás,
pénzügyi helyzetem
„!
az élet küzdelmei, tanításai | |
Meditatív önismereti tréning: §
egyiptomi rajzteszt, numerológia,
tarot segítségével.

Ha érdekel
az olaszos nőiesség
és stílus, gyere
a Klauzál tér7.-be
(Wagner-udvar)!

audiológus

Hódmezővásárhely,
Kinizsi u. 2.

GYÓGY-PALOTA
Szeged, Szent F. u. 8.

(Árpád fejedelem patikával szemben)
Rendelés: kedd, csütörtök 16-17 óráig
Bejelentkezés: 20/247-3668

Rendelés:
szerda 16-18 óráig
Bejelentkezés: 62/550-797

Dr0 Szemerédi

Orvosi

Szakrendeléseink:
I Háziorvoslás: dr. Szemerédi
litván
Pszichiátria-neurológia: dr. Szemerédi István
I Belgyógyászat:
dr. Kocsis Zsuzsanna, dr. Fekete Etelka
Bőrgyógyászat dr. M. Mehrdad
Urológia: prof. Scuftéty Sándor
Nőgyógyászat dr. Bánfalvi Attila
I Szemészet dr. Vincze Katalin
Fogászat dr. Grünberg
Gábor
Fül-orr-gégészet foniátria: dr. Vincze Ágnes
Ultrahang-diagnosztika, aspirációs citológia:
dr. Zagorac Nikola, dr. Tószegi Anna,
dr. Hajnal-Popp
Rozália
Foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás):
dr. Szemerédi István

774, 06-30/998-42-69

Kft.

Hermann Optika
(Tesco)
(62) 557-040

Komplex
szűrővizsgálatok,

Szeged, Rókusi krt. 42-64.

'Karácsonyi ajándékunk:
INGYENES
a szemvizsgálat
ERETEKRE
30-40% ENGEDMÉNY,

MENEDZSERSZŰRÉS
„egy helyen
- egy időben"
2004. januártól
vállalatok, cégek
részére
elsősegélynyújtó
tanfolyamok 3x2
órában, elméleti és
gyakorlati képzés oktatás,
gyakorlatielméleti vizsga.
Kérjük előzetes
bejelentkezésüket
Részletes felvilágosítás:

62/444-493

Laborvizsgálatok, Holter (24 órás vérnyomás - EKG), szűrő hallás- és
légzésvizsgálat EKG, jóindulatú bőrelváltozások elektrocoagulatios kezelése.
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3 klfmás Ergoline szoláriumgép (2 fekvő,
1 álló) profi csövekkel várja vendégeit.
MASSZÁZSAKCIÓ
Minden hétfőn és
szombaton
svédmasszázs
900 Ft.
INTERFERENCIÁS
ALAKFORMÁLÁS
INGYEN
KIPRÓBÁLHATÓ.

EGÉSZSÉG AJÁNDÉKBA:

.

6725 S Z E G E D , K O R D A U. 18.
TelJfax: 62/444-493
E-mail: drszemeredi@mail.tiszanet.hu
Web: www.tiszanet.hu/~drszemeredi

• szolárium
• masszázs
• alakformálás

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

osztályvezető főorvos

MAGÁNRENDELÉSÉT MEGNYITOTTA!

napozda

Szeged, Gutenberg u. 3.

Nyitva: 8 - 2 2 . T e l . : 62/452-330.

T A M Á S

Fül-orr-gégész,

Belvárosi

ha most vásárol szemüvegkeretet!,

• >¡101 !N'Í %i<

:

Karácsonyi akció a HERBÁRIA szaküzleteiben!
MINDEN SCHOLL ŐSZI-TÉLI LÁBBELI VÁSÁRLÁSAKOR
1 DB SCHOLL SZAGTALANÍTÓ SPRAY-T ADUNK AJÁNDÉKBA.
Omron vérnyomásmérők 17 990 Ft-ért,
ajándék adapterrel vagy lázmérővel.
Őszi-téli kényelmi cipők 0% árengedmennyei
HERBÁRIA kozmetikumok a városban a legolcsóbban kaphatók!
Aj

Scholl masszírozók, ajándékcsomagok nagy választéka.

Üzletek: Szeged Tesco, Rókusi krt. 42-64., h.-szo.: 9-20, vas.: 9 - 1 9
Szeged,Tisza L. krt. 57., h.-p.: 9-17, szo.: 9-13.

300 m2-en

• Multivitamin, magnézium, kalcium,
C-vit., Ca-kovaföld pezsgőtabletta
1 9 9 Ft
• C-vitamin caps. 300 mg,
15 és 60 napi adag
2 9 9 é s 8 9 9 Ft
• Flavin koncentrátum 15 napra
(alkoholmentes)
5 5 9 9 Ft
• Naturland Inno Rheuma ajándékcsomag
3x100 g (árnika, körömvirág, svédkeserű) 1 6 3 9 F t
• Snoreeze spray (horkolásgátló) 60 ml
3179 Ft
• Mázas cserép párologtató és illóolajok 5 1 9 F t - t ó l
• Almicare samponok (4-féle illatban) 1 liter 3 9 9 F t
• Leheletfrissítő spray (classic, mentolos)
1 4 9 Ft
• Dr. Hutás Bio Rend gél 100 g
(izom-, ízületi bántalmakra)
1729 Ft
• Holt-tengeri kozmetikumok (fürdősó,
éjszakai-nappali krém, tusfürdő, sampon,
iszappakolás, fekete szappan)
4 Aldo Vandini kozmetikumok,
ajándékcsomagok
829 Ft-tól
• Konyhai és fürdőszobai mérleg

VÉRNYOMÁSMÉRŐK
széles választéka

9 9 9 0 Ft-tól

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

ELETMOD

PUPOS HAT ES MELLKASDEFORMITAS TIZENEVESEN

TANÁCSOK

A keserűség kővé dermed
Az epekő kialakulásának oka a táplálkozásban és a pszichés
állapotban egyaránt keresendő. A csokoládé, a nehézfémsók
mind-mind elősegítik az epekő kialakulását, ha a betegben csak
halmozódik a keserűség... A betegség az élettani jellemzők
mellett bizonyos szempontból jel is közérzetünk állapotáról.

Az epe a zsírok lebontását szolgálja, 5-10 nanométer átmérőjű
gömböcskék segítségével. Élettani szempontból a kőképződés
akkor indul el, ha valamilyen oknál fogva pang az epe. A kő
alapanyaga koleszterin, bilirubin vagy vegyeskő: kialakulhat egy
nagyobb kristály, de akár száz-százhúsz szemből álló epehomok
is. Nem minden esetben okoz tüneteket, észrevétlen is maradhat, de ha elmozdul a helyéről, ingerli a nyálkahártyát és heves,
görcsös fájdalmat kelt - olvasható dr. Ormai Sándor Élettan,
kórélettan című jegyzetében. Az epevezetékbe beékelődött kő
gátolja az epe elfolyását, emiatt az epefesték bekerül a vérkeringésbe és sárgaság alakulhat ki. Az epevezetéket elzáró kő miatt
pang az epe, a hólyag viszont kitágul, súlyos esetben perforálódhat, ami hasi katasztrófához vezethet.
A betegség élettani okai elkerülhetők - állítja Balogh Rita Hajnalfény életmód tanácsadó. Szerinte a táplálkozás révén megelőzhető a betegség kialakulása, egyes ételek elhagyása és más
ételek előnyben részesítése révén szét is porlik az epekő. A népszerű pezsgőtablettákban például nehézfémsók találhatók, különösen az ebben a formában nagy mennyiségben fogyasztott dolomit veszélyes: kővé áll össze. Az epekő kialakulásának ugyanakkor mentális alapja is van. A beteg a következő negatív gondolatokat tudja magáénak: „megkeseredtem, súlyos dolgok nyomasztanak, rosszalló, elítélő a hozzáállásom, fennhéjázó a viselkedésem". Ezek a gondolatformák szerinte elősegítik a táplálékból felvett anyagok kikristályosodását. Az epekőképződést gátló
reszelt fekete retek mézzel való fogyasztása mellett pozitív gondolatformaként javasolja a következőket: „megtudokszabadulni
a múlt kellemetlen élményeitől, és ez örömmel tölt el. Az élet
csodálatos, benne én is". Az életmód tanácsadó szerint a kő
megalvadt energia, mely tulajdonképpen megkövesedett keserűség, kibontatlan agresszió - véli a német orvos szerzőpáros, Rüdiger Dahlke és Thorwald Dethflensen. Az epekő nagyon gyakori
a gyermekes, férjes asszonyok esetében, akik a családjukat
olyan szerkezetként élik meg, mely számukra kényszerhelyzet, s
amelyből - úgy érzik - képtelenek szabadulni. Az epegörcs azonban helyzetbe hozza a pácienst: elfojtott energiájának jó részét
mobilizálja, s a táplálkozás, a pozitív gondolatformák révén
megszabadul a betegségtől.
BLAHÓGABI

Magasság és önbizalom
MTI
A floridai egyetem kutatói szerint a testmagasság pozitívan
érinti a karriert- és a jövedelmet. Ugyanis minden centis

2 0 0 3 . december 16., kedd

magasságnyerés 310 dollár
többletjövedelmet hoz. Ennek
okát abban jelölték meg, hogy
a testmagasság erősíti az önbizalmat, növeli a tekintélyt.

Kevés a gyógytestnevelő
Szegeden összesen négy gyógytestnevelő
működik az önkormányzat megbízásából.
Ők heti húsz óra keretében foglalkoznak
azzal a több ezer kisgyerekkel, akik mozgásszervi megbetegedésekkel küszködnek. A szülők és az iskola felelőssége is,
ha nem cselekszenek időben a későbbi,
súlyosabb panaszok megelőzése
érdekében.
Szeged négy általános iskolájában, közel
ezerkétszáz harmadik, negyedik és ötödik
osztályos gyerek bevonásával végzett felmérés kimutatta: egy harmincfős osztályban átlagosan húsz diák rendelkezik
valamilyen mozgásszervi problémával.
Húszból pedig tízen mondhatják, hogy
egynél több ilyen elváltozással bajlódnak.
Már óvodás korban is, de még inkább a
kisiskolásoknál feltétlenül ki kell szűrni a
lúdtalpas, ferde gerincű vagy hanyag testtartásúakat, még a test csontosodásának
befejeződése, vagyis tizenhét-tizenkilenc
éves kor előtt. Ha a gyerek időben hozzákezd gyógytestnevelő irányításával a
speciális gyakorlatok végzéséhez, megelőzhető az olyan komolyabb panaszok
és deformitások kialakulása, mint a púpos hát, a rögzült gerincferdülés, a csípőés térdpanaszok, vagy a mellkasdeformitás.
Szeged általános és középiskoláiban
azonban összesen négy gyógytestnevelő
tevékenykedik, akiknek státusát az önkormányzat biztosítja. Könnyű belátni:
egy-egy szakemberre több ezer gyermek
gondozása hárul. Ekkora létszám mellett
nagyon nehéz érdemi munkát végezni.
- Legalább kétszer-háromszor annyi
gyógytestnevelőre lenne szüksége a városnak, mint amennyi jelenleg működik magyarázta a helyzetet Popovics Zoltán
gyógytestnevelő szaktanácsadó, majd
hozzátette: az ideális az volna, "ha Szeged
minden nagyobb iskolájában lenne egy
gyógytestnevelő szakember. Ezt azonban
valami miatt már évek óta nem sikerül
elérni. A helyzeten úgy is lehetne segíteni,
ha legalább két-három intézményre jutna
egy gyógytestnevelő, aki az iskolában adna órákat.

Nagy gondot fordítanak

Jelenleg a város négy gyógytestnevelője
két általános és két középiskola tornatermeiben, valamint az uszodában tart
foglalkozásokat hétköznapokon. Ez azt
jelenti, hogy az a kisgyerek, aki rendszeresen jár úszni és tornázni, gyakran
kénytelen az egész várost átszelni, hogy
eljusson az óra helyszínére. A heti mindössze húsz alkalomból szerencsés esetben kettő-három foglalkozásra azok a
gyerekek járnak el, akik orvosi igazolást
kaptak arról, hogy az iskolákban kötelező
testnevelés órák helyett indokolt gyógytestnevelésre járniuk. Sajnos a rendszer
ezen a ponton sem működik megfelelően, hiszen nem minden iskola ellenőrzi
kellő szigorral a hagyományos testnevelésórákat kiváltó, többnyire délutáni
elfoglaltságot.
Sokszor a szülőkön is múlik, komolyan
veszik-e a kezdetben ártalmatlan apróságnak tűnő mozgásszervi elváltozásokat
és valóban járatják-e csemetéiket az
órákra. Előfordul, hogy a probléma súlyosságára csak akkor derül fény, amikor a
nyolcadik osztályból szakközépiskolába

A hal és a depresszió

A hal nélkülözhetetlen

táplálék télen is.

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Bölcsen teszi, aki ragaszkodik a télünnepi étkezési tradíciókhoz és mostanában sok halat eszik. Nemcsak fontos vitaminok forrása, de a legújabb kutatások szerint a
szezonális depressziónak is ellenszere.

Az év végi ünnepek táplálkozásában réges-régtől nagy hagyományai vannak a halfogyasztásnak: nincs karácsonyi,
újévi ételsor hal nélkül. S nyilván már eleink sem azért ették,
mert ismerték a babonát - miszerint aki az újév napján evett
hal pikkelyét a pénzeszacskójába teszi, annak sok pénze

lesz - hanem azért, mert tapasztalhatták, tudhatták, hogy
a halnak jótékony hatásai vannak a szervezetre. A sok halat
fogyasztó népek például ellenállóbbak, hidegtűrőbbek.
Dán orvosok megfigyelései
azt bizonyították, hogy az eszkimók nemigen szenvednek
szív- és érrendszeri betegsé-

Nemcsak a depresszió megelőzésére, de az immunrend-

egészségére.

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

készülő diákoknál az alkalmassági vizsga
negatív eredményt mutat. A pozitív példáért nem kell messze mennünk: Hódmezővásárhelyen dr. Czimmer Julianna
általános gyermekorvos és dr. Floszberger
Péter röntgen-, reumatológus, rehabilitációs szakember irányításával 2000-ben
indult szűrővizsgálat-sorozat, amelynek
eredményeként minden általános iskolás
gyermeknek státuslapon vezetik az
egészségügyi adatait. A problémákról és a
teendőkről írásban értesítik a szülőket és
félévente vizsgálatokkal ellenőrzik a gyermek állapotát.
Vásárhely tíz általános iskolájában
nyolc gyógytestnevelő tart rendszeresen
foglalkozásokat. Minden gyerek egyéni
problémáinak kezelésére szolgáló speciális gyakorlatsort végez. A rendszerbe
ott már a szülők és a tanárok is bekapcsolódtak: ők keresik fel az iskolaorvost, ha légzési rendellenességeket,
koncentrációzavarokat,
beilleszkedési
problémákat vagy fáradékonyságot vesznek észre a gyerekeken.
MÁTÉ ERZSÉBET

A második leggyakoribb
daganat: a vastagbélrák

ÜNNEPI ÉTEKBEN AZ EGÉSZSÉG

gekben. Mások arra tettek
eredményes kísérleteket, hogy
bebizonyítsák, a halolaj antioxidáns hatása igen jelentős,
segít megelőzni a rákot, erősíti
az immunrendszert. Mostanában a világsajtó azt a hírt
repítette szét, hogy a halfogyasztás véd a depresszió ellen is. Feltételezések szerint az
izlandiak között azért ritkább
a szezonális depresszió (a
napfényszegény téli idős borongós hangulat), mert sok
halat esznek. Japán kutatók
úgy vélik, a sok halat tartalmazó étrend kivédi a bűskomorságot, az öngyilkossági
hajlamot. Az újabb vizsgálódások - melyeknek során a
halban lévő Omega 3 zsírsavat
tartalmazó tablettákat alkalmaztak a hangulatjavító szerek mellett - Andrew Stollt és
kollégáit abban erősítették
meg, hogy a hal „jó szer" a
depresszióra. - A kísérletek a
világ több kutatóintézetében,
klinikáján folytatódnak, lehetséges, hogy korunk betegségének is nevezett depressziót
lassan
haldiétával
kezelik
majd.

az általános iskolások

A daganatos megbetegedések között a második leggya-

szerünk erősítésére is nagyon
fontos télen, hogy halat
együnk: sok benne a fontos
vitamin és ásványi anyag,
nyomelem, sőt azzal is hangulatjavító, hogy könnyű, finom étel. Táplálkozási szakemberek szerint ajánlatos lenne nemcsak az ünnepi menüben, de hetente legalább
20-30 deka halat megenni.
Sajnos, mi ettől még messze
vagyunk, bár növekedett némileg a halfogyasztásunk az
utóbbi években (1997-ben
még csak 2,7 kiló jutott a népességünkből egy főre, ma
már 3,2 kilónyi). Kapaszkodhatunk e téren is, ha nem
elmaradott uniós polgárok
akarunk lenni, az EU-ban
ugyanis az évi átlag 26 kg/fő.
A halban található B2-vitamin hiánya például kedvetlenséget, rosszabb esetben
depressziót okoz (ha más táplálékokkal nem viszünk be eleget a szervezetbe). A B2-vitamin fontos a téli bőrregenerálódáshoz is, akárcsak a
tonhalban bőven található
A-vitamin, aminek egész napos szükségletét már húsz deka halhús is fedezi.
SZABÓ MAGDOLNA

koribb a vastag- és végbélrák, mely talán leginkább a 45
és 6 5 év közöttieket veszélyezteti. A betegség mielőbbi
felfedezése érdekében jövőre várhatóan bevezetik a rendszeres szűrővizsgálatot.
A gyógyíthatatlan daganatok között az egyik leggyakoribb a vastag- és végbélrák. Két évvel ezelőtt például közel ötezren haltak
meg e betegségben hazánkban tizenkét hónap alatt. Ezzel az
aránnyal pedig Magyarország - az ötven országban végzett felmérés alapján - a második helyen áll. Éppen ezért e rákbetegségek
felismeréséhez nagyon fontos lenne a rendszeres szűrővizsgálat.
Ez pénzhiány miatt évek óta húzódik, ám várhatóan jövőre változik a helyzet. Az országos tiszti főorvos ugyanis arra kérte a hazánkban működő, vékony- és vastagbél előhelyezéssel élő betegekkel foglalkozó klubokat, hogy kezdjék meg a szűrés előkészítésének munkálatait. Vásárhelyen 1997 óta működik ilyen klub,
melynek orvos patrónusa dr. Tímár László, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főorvosa.
- Jelenleg a kórházban több mint nyolcvan gondozottal foglalkozunk, akik közül családtagjaikkal együtt sokan vesznek részt az
összejöveteleinken - magyarázta a főorvos, majd hozzátette: ez
azért nagyon fontos, mert a vastag- és végbélrák előfordulása bizonyos mértékig családi halmozódást mutat, tehát a felvilágosítás e körben különösen javasolt. Persze a megelőzés szempontjából a rendszeres szűrővizsgálat beindítása a leglényegesebb, hiszen a betegség időbeni felismerésével sokkal nagyobb az esély a
gyógyulásra. A szűrővizsgálat előreláthatóan a 45 és 65 év közöttieket érintené, bár mint azt a sebész főorvos elmondta: a betegség egyre inkább kitolódik, s az ennél fiatalabb korosztály is veszélyeztetett lehet. A vizsgálat fájdalommentes, ugyanis egy teszt
segítségével a székletből állapítják meg az esetleges bajt. Negatív
eredmény esetén kétévente kellene eljárni a szűrésre.
S.T.A.

HÉTFŐ,

2003. DECEMBER 15.
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Dolgozott-e szombaton \

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-üzenetelket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső,
illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 - ö s telefonszámon.

PICK
Böszörményi Mátyásné Nagytőkéről panaszolta, hogy a Pick december 11-ére ígérte, hogy kifizeti a leadott sertések árát, ám még tegnap
is azt mondták: nem tudni, mikor
utalják a pénzt! Törökné Antal Judittól, a Pick Rt. pénzügyi osztályának munkatársától megtudtuk:
banktechnikai okok miatt utalják
5-6 napos csúszással a pénzt.

VARGAPALNE
nyugdíjas:
- Nem, mivel én már nyugdíjas
vagyok. Szerencsére a fiamék
sem dolgoztak szombaton, így el
tudtam utazni hozzájuk Budapestre. Szerintem jó ötlet, hogy a
24-ét már hamarabb le lehet dolgozni, annak idején én is örültem, amikor nyugodtan készülhettem az ünnepekre.

HAJAS LASZLO
ügyvezető:
- Igen. Mi a normál munkaidőben dolgoztunk, bár egy picit hamarabb hazaengedtem az alkalmazottaimat. Véleményem szerint nagyon jó dolog, hogy karácsony előtt közvetlenül nem kell
dolgozni. így legalább több idejük lesz az asszonyoknak a sütésre, főzésre.

BOROKATÜNDE
titkárnő:
- Nem. Eddig munkanélküli voltam, mától dolgozom titkárnőként. így szabad volt a szombatom, egész nap pihentem. Azt
gondolom, hogy jobb lenne, ha
jövőre egyáltalán nem kellene
dolgozni 24-e helyett, hiszen én
azt a napot már az ünnep részének tartom.

VOROS ATTILA
épületbádogos:
- Igen, dolgoztam. Egyéni vállalkozó vagyok, így önként döntöttünk arról, hogy munkával töltjük a szombati napunkat. Mivel
nagyon sok a megrendelésünk,
hétvégenként is dolgozunk. Előreláthatólag a karácsony előtti
napon is a munkáé lesz a főszerep.

POSTABONTAS

H0R0SZK0P
KOS: A lelke mélyén megbúvó kix f l L sebbségi érzés önbizalomhiány oka
lehet. Ha az önismeretben eljut önmaga elfogadásáig, akkor kritikáját a másik elfogadásával összhangba tudja hozni.
| BIKA: Több lesz a kiadása, mint a
•
I bevétele. A szerelemben idősebb
személy vagy egy régi vonzalom elvarázsolhatja. A munkában siker, előrelépés várható. Valaki hátránya az ön számára előny.
f V j

IKREK: Új izgalmakra vágyhat, s
! nyugtalanság foghatja el, bár ezek
nem zavaró érzések lesznek, egyszerűen
nem bír egy helyben maradni, s szeretne
valami különlegességet tapasztalni.
^ ^
RÁK: Semmit nem szabad a vélet^ ^ f lenre bíznia. Könnyen olyan emberek hálójába kerülhet, akik nem tartják be
az ígéretüket. Az volna a leghelyesebb, ha
otthonában, családja körében maradna.

Én is reagálni szeretnék Sz. J-né, „egy felháborodott makói olvasó", a lap egy korábbi számában megjelent „Kilenc gyermekkel" című cikkre. A hölgy többek között kifejti, hogy „kilenc gyermek vállalása felelőtlenség", „aki
pedig 80 ezer forint bevételre ezt teszi, az ne kunyeráljon, hanem menjen dolgozni". Annak a gyanújának is
hangot ad, hogy a 9 gyermekvállalásának a célja esetleg:
„bízni az emberek segítőkészségében, sírni mindenkinek, kiszolgáltatottságra hivatkozni". Mint hétgyermekes édesapa szeretném egy-két új szempont felvetésével
árnyalni a fenti karakteres véleményt.
1. A toleranciáról:
Mindenfelől azt hallom, hogy egy multikulturális
társadalomban élünk. Úgy tudom, ebben az a norma, hogy békésen megférnek egymás mellett a különböző nézetű és viselkedésű csoportok (pl. magyarok és romák, homo- és heteroszexuálisok,
szinglik és nagycsaládosok). Én sem lelkesedem
mindenért, amit magam körül látok, tapasztalok,
de próbálom elfogadni a másságot. Csak ezt, a mindenki számára alanyi jogon járó toleranciát kérem
(ha jogvédő természetű lennék, akkor azt írnám:
várom el) a nagycsaládosok számára is.

2. A hivatásról:
Úgy gondolom, a nagyszámú gyermek szülése és
felnevelése ugyanolyan hivatás, mint ha valaki pl. jó
mesterember, hivatalnok, orvos vagy művész lenne.
Társadalmi szinten a népesség fizikai újratermelése
ugyanolyan hasznos és fontos tevékenység, mint bármi más. Ráadásul ebben az „újratermelési szektor4 J L SZŰZ: A barátok segítenek, hogy e
ban" Magyarország kifejezetten rossz mutatókat pro™
különleges Időszakból a legtöbbet
dukál (tragikusan fogy a népesség), ezért ennek a hiés a legjobban hozza ki. Igyekezzen higgadt
vatásnak a társadalmi értéke nagy. Ha Sz. J-né nagymaradni, de ne legyen könyörtelen. Teste
családellenes cikkét olvasva csak mondjuk 100 csakarbantartására áldozzon időt!
lád bizonytalanodott el abban, hogy újabb gyermeket
vállaljon, akkor az így meg nem született gyermekek
/ Ü \ MÉRLEG: Nyugodtan,
kimérten
kieső termelésével társadalmi szinten sikerült milliW w i intézi ügyeit. Meghallgatja és ad
árdos kárt okoznia az eljövendő nemzedéknek.
társai véleményére. Valami rendkívüli
3. Az anyagiakról:
esemény történik életében, amiben már
Vannak olyan emberek, akik nem a gyermekvállalás
volt része. Ez mindenképpen felvillanyoz-

felé orientálódnak, hanem más értékeket követnek.
Volt olyan átlagosan kereső ismerősöm, aki feleségével
együtt úgy döntött, nem vállalnak gyermeket, mert
nincs rá garancia, hogy megfelelő anyagi szinten tudják majd felnevelni. (Helyette volt egy kutyájuk és egy
macskájuk. Igaz, azokat gyerekként szerették, mindkettő velük aludt a franciaágyukban. Az állatok azóta
már elpusztultak, ők is elváltak, heti, havi maximum
pár hónapos párkapcsolatokban, szingliként élnek).
Vannak, akik Sz. J.-néhez hasonlóan úgy gondolkodnak, hogy „megállunk 2-3 gyereknél, mert tudjuk,
hogy nem csak megszülni, de fel is kell nevelni őket".
És vannak olyan nagycsaládosok, akik fontosabb értéknek tartják a gyermekvállalást, mint a személyes
anyagi jólétüket (és nem kémek az élettől előre anyagi
garanciákat, mert hogy ezt nem is lehet). Nem hiszem, hogy ezért az életszemléletért feltétlenül csodálni kellene, de talán meg sem kellene vetni őket.
4. A támogatásokról:
A népesség vészesen fogy, és 30 év múlva a gyermektelen kutyás-macskás ismerőseim nyugdíját és
kórházszámlájára valót az én hét gyermekem fogja
megtermelni adó formájában
Egy érdekes munkamegosztás van kialakulóban.
A társadalom egyre növekvő hányadát jobban érdekli a saját jóléte, boldogságérzete. Ezért személyesen
nem vesz részt a népesség reprodukciójában, hanem
anyagi javainak jelentős részét feléli. Adóin keresztül pedig juttat azolcnak, akik átlagon felüli gyermekvállalásukkal továbbra is biztosítják majd az ő
öregkori eltartásukhoz is szükséges munkaerőt.
A talán ez lehetne a végszó. Vannak, akik a kellemes életre szavaznak, vannak, akiket a gyermekek
felnevelése tesz boldoggá. Bár más az életfelfogásunk, de anyagi értelemben egymásra vagyunk utalva. Ez lehet az alapja a toleranciánknak. A probléma
pedig lassan úgyis megoldódik: a szingliknek és a
homoszexuálisoknak nemigen lesz utódjuk. Maradnak a családbarátok (magyarok és romák).
G O N D A ISTVÁN HÉTGYERMEKES ÉDESAPA

J n 4 NYILAS: Szeresse azt, aki ön
r ^ í mellett v a n ! Bízik önben, bár
mostanában nem szolgált rá. Ne világosítsa föl kicsapongásairól, mert nincs arra szükség, hogy ezzel eltávolítsa magától.
J K * BAK:Megdöbbenti egy családi
T J ^ Í esemény. Önnek minden erejére
szüksége lesz, hogy megkönnyítse valakinek a helyzetét a komoly bajban. Valószínűleg az érzelmek állnak a problémák hátterében.
^ T f t i VÍZÖNTŐ: A családi és munkahelyi
I kapcsolat építőköve a törődés és a
bizalom, ezért aki úgy érzi, nem figyelnek
rá, megbántódik. Nem élvezet, ha visszautasítják, mégsem szabad emiatt összeomlani.
5 HALAK: Belső békénk
^ ^ teljes viszonyulásunk
inkhoz hasonló reakciókat vált
velünk szemben. Nem csoda,
azt kapjuk vissza, ami belőlünk

és szeretetembertársaki belőlük is
hisz mindig
árad.

A munkások életszínvonalának
Én is a munkások közé tartozom,
50-es pártonkívüliként figyelem az
eseményeket. Sajnos az MDF szerint beígért jólét 1990 után: demokrácia helyett anarchia, káosz, a
többségnek pedig szegénység. És
még mindig lefelé megy az ország
gazdaságilag és erkölcsileg is. Sajnos rosszabb lett a helyzet, mint a
rendszerváltás előtt. Akkor legalább
emberszámba vették a munkásokat, nyugodtabbak, vidámabbak
voltunk, mint ma az újgyarmaton.
Újrabszolgák lettünk, mert
többségében a minimálbért adják
mindenkinek, lehet az pék, asztalos vagy udvaros, mindannyian

csupán éhbérért dolgozhatnak.
Sír az ember lelke akkor is, ha jól
menő vállalkozásban dolgozik. A
főnök 1 milliót visz haza, míg a
melós 50 ezret. Prémium, jutalom nincs, mert a kapzsiság,
gyarlóság nem engedi, pedig csak
egy kis emberség, szeretet kellene
hozzá és mindenki jól érezhetné
magát. Igen gyakran Mátyás király is eszembe jut, hiszen most
megint kizsigerelik az embereket. És még nem beszéltem a vállalkozások tisztaságáról, becsületéről. Ma csupán a pénzről, a haszonszerzésről szól a dolog, nem
rólunk. Nemrégiben egy nyugati

védelmében
típusú cégnél voltam. Ott is a
szép irodaház az megvolt, de
amikor a telepre mentem, már
„Albánia" fogadott.
Pedig a munkások is szeretnének többet hazavinni, jobban élni családjukkal együtt, hisz az a
nyugodt, békés jövő záloga lenne. Ez Nyugaton is úgy működik,
hogy az egyszerű ember is megfelelő színvonalon tud élni. Hasonló helyzetben nálunk sem
csak emlékben volnának meg a
régi szép idők. így azonban a
többpártrendszernek is értelme
veszik.
MÁNDOKI JÁNOS, MAKÓ

Sokan minimálbérért is dolgoznának
A Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ vásárhelyi kirendeltsége
előtt annyi kerékpár volt, hogy
nem tudtam hova támasztani a sajátomat. Bementem, nagy asztalok
mellett, széken ülve várakoztak a
középkorú és a fiatal munkanélküliek. Hangosbemondón sorra szóhtották az ügyfeleket, akiknek beírták a munkanélküliek kiskönyvébe, hogy munkára jelentkeztek.

Szerencsésebbek munkához való
ígéreteket is kaptak. A várakozók
között az idősebbek arcán láttam
döbbenetet, nehezen tudják feldolgozni, hogy sokévi munka után hogyan jutottak idáig. Jó tíz évvel ezelőtt, ha valakitől megkérdezték,
hogy hová megy, rendszerint azt
válaszolta: sajnos dolgozni. Azóta
fordult a kocka. Akinek állása van,
örül, és igyekszik megtartani. A

A Z

élvonal.

KÖZLEKEDÉS
Szegeden, a Debreceni utcai patika
előtt hónapok óta mozdulatlanul álló kisteherautó akadályozza a közlekedést, olvashattuk a 30/363-6360
telefonról érkezett SMS-ben.
ÁGNES ÉS IBOLYA UTCA
D. Z. panaszolta, hogy az Ágnes, P
Sz.-né pedig azt, hogy az Ibolya utcában a csatomázás után úgy temették be az utat, hogy abban az autók
elakadnak. Jó lenne darabosabb törmelékkel beszórni, vélik olvasóink.
PIROS AUTÓ
A 20/561-0850 telefonról érkezett SMS-ben olvastuk: egy kis
piros autó női vezetője mobilozás közben majdnem elütött
bennünket és még ő volt felháborodva. Szigorúbb ellenőrzés kellene a vezetés közbeni telefonálás megszüntetése érdekében.

?

za.
SKORPIÓ: Ne törődjön azzal,
hogy barátai kávén, sütin, pizzán, hamburgeren, sült krumplin élnek.
Persze ne maradjon ki a közös étteremlátogatásokból, de legyen mértéktartó.

CSILLAGTÉR
A 30/945-587l-es telefonról küldött SMS írója úgy véli, hogy a
megszépült Csillag tér „megérdemelné", hogy a Kereszttöltés
utca elejét is felújítsák. Ebbe a

T T T T T

A könnyed élet vagy a gyermeknevelés

OROSZLÁN: Rendkívül érzékenyen
reagál bőrünk, hajunk, körmünk a
belsőnkben történő folyamatokra, legyen ez
anyagcserével kapcsolatos, vagy lelki életünkkel összefüggésben. Törődjön ápolásukkal!

GÁZ
A 311-720-as telefonról kifogásolta olvasónk a gáz minőségét,
fűtőértékét.

forgalmi csomópontba egy forgó
órát is célszerű lenne elhelyezni.

munkanélkühek nagy része minimálbérért is boldogan menne dolgozni, ha módja lenne rá. Gondolom, sok embernek eszébe jut József Attila 1932-ben írt verse:
„Mondd, mit érlel annak a sorsa,
akinek nem jut kapanyél, kinek
bajszán nem billeg morzsa, ki setét
gondok közt henyél."
T Ó T H ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Dolgozott•e
szombaton?

Következő

kérdésünk:

Büntetné-e
Szaddámot?
Küldje el válaszát

rnxz\t

•

a kérdés napján 17 óráig,

Isj&N

™

SMS-ben! {IGEN vagy NEM) í

vwu

NbM

Ay. SMS uántítá™ normál laríeuemt tőrtérik.

06-30/30-30-921

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
ALMASI CSENGE

SZENTES
RACZ PATRIK

December 15., 8 óra 45 perc, 3 7 7 0 g. Sz.:
Petrucz Diána és Almási István (Szeged).

December 12., 16 óra 5 perc, 2 4 3 0 g. Sz.:
Faur Magdolna és Rácz Zsolt (Szentes).

NÉMETH SZABOLCS
ZORÁN

KOVÁCS BETTINA

December 15., 9 óra 15 perc, 3170 g. Sz.:
Kunyi Mónika és Németh Zsolt (Martfű).

December 13., 22 óra 30 perc, 3 1 5 0 g. Sz.:
Vas Julianna és Kovács Tibor (Szentes).

SZABÓ ISTVÁN

MAKÓ

December 13., 22 óra 0 perc, 1880 g. Sz.:
Bari Mária és Szabó József (Szentes).

PALKOVICS GABRIELLA

GABNAI ALEXANDRA

December 13., 4 óra 40 perc, 2 5 0 0 g. Sz.:
Schmidt Gyöngyi és Palkovics Sándor (Makó).

December 15., 4 óra 25 perc, 3 5 8 0 g. Sz.:
Keller Erika és Gabnai Tibor István (Orosháza).

TÓTH LAURA

SULTIS FANNI

December 15., 10 óra 0 perc, 3 4 5 0 g. Sz.:
Gaudi Erika és Tóth Róbert (Magyarcsanád).

December 14., 9 óra 23 perc, 2 6 1 0 g. Sz.:
Molnár Noémi és Sultls Csaba (Szentes).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

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

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

s. o. s.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!
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• H I R D E T É S «
Állást kínál
Autó
Bútor
Egészségügy
Elveszett
Egyéb

ni.ll ,., et »« L2..C
uepjarmuvczeio-Kepzes

1

• BELVÁROSI vendéglátó
egységbe fiatal, reprezentatív, leinformálható munkaerőt keresünk. Üzletvezetői
végzettség előny, azonnali
kezdéssel. 06-20/573-9288 Szeged. (31108697)

Közlemény

iNOX

Építési t e l e k
¡PM
• M

ÜZLETHÁZ

Építőanyag
Gép, szerszám
Hangszer
Ruházat
Hagyaték
Növény
Könyv

M f i Pénz, értékpapír
Régiségek
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépítésü lakás
Tüzelőanyag
Társközvetítés
Üzlethelyiség
Vendéglátás

NONSTOP

Állást kínál

ROZSDAMENTES

ÉS

Állást kínál

Szegedi autókereskedés
1 fő adminisztrátort
autószerelőt
gépkocsimosót
keres.

TÁMOGATÁST

Érdeklődni: S T A R G A T E

„Szívedben nem volt más, csak szeretet. Szorgalom és munka volt az
egész életed. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni a könnyeket."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZ. S I M O N ISTVÁN,

a Délmagyarország nyugalmazott
főszerkesztője életének 72. évében váratlanul elhunyt. Temetése
december 18-án, 14 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából,
tűi iovi.s7
Gyászoló család
„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha
nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Tfc leszel
és vigyázol ránk. Utat mutatsz,
mert szívünkben örökké létezel!"
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
Ö Z V R. NAGY S A N D O R N É
KOROM VIKTÓRIA,

volt algyői lakos 90 éves korában
elhunyt, "temetése december 19-én,
11 órakor lesz az Algyői temetőben.
o3i loviAo
Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, anyós, nagymama, dédmama,
BARANYAI I S T V Á N N É
TUKSA MARGIT
papucsosmester

81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
m\mvu4
Gyászoló család

3
|

O K É V SZ.: 06-0045-02

•

• KÉT üzlet egy helyen!
Elegáns étkezők, tálalók, nói
bútorok. Nagyon jó minőségű használt bújprok, képek. Alacsony áron. ALFA
STILE Bútorház. Cím: Szeged, Gogol ú. 33. (31109045)

• CITROEN Berlingo 1.9D
személygépkocsi
(1997.
decemberi) friss műszakival,
megkímélt állapotban eladó.
06-30/9151-274. (31109173)

4

• P. FIAT 126, 1986-os
forgalomból kivonva, jó motorral eladó. Irányár: 28.500
Ft. Érd : 06-20/460-10-67.
(Szeged) (31109110)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédmama,
TANACS J A N O S N É
VARGA M A R G I T

2003. december 7-én, 84 éves korában, hosszú, türelemmel viselt
betegségben elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2003. december 18-án, 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
Gyászolja szerető férje, fia,
menye, unokái és dédunokája
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleség, Édesanya,
FÁN KI L Á S Z L Ó N É
T O M I T Y ROZÁLIA

62 éves korában elhunyt. Temetése december 18-án, 12 órakor lesz
a Belvárosi temetó ravatalozójából.
Q3H09239 Gyászoló férje és lánya
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem,
PASZKOSZ P E R I K L I S Z N É
S Z E G E D I ETELKA

79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, 10 órakor lesz a Belvárosi temető U/Z urnafalánál.
03,2092.2
Gyászoló férje

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, Édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
BAFZIK I S T V Á N

türelemmel viselt betegség után, 68 éves korában elhunyt.
temetése december 18-án, 11 órakor lesz a
Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
TAMASI SAN DOKIM I
ROMÁN MAGDOLNA
MAMI

2003. december 11 -én, rövid betegség után váratlanul, 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkedünk.
03U09167
Gyászoló család

7

9

Gépjárművezető-képzés

Egyéb

8

A BELVÁROSI llíl) ALATT
december 18-tól 23-íg_
naponta
10-17 óra között £
Ponty:
599 Ft/kg
Harcsa: 1200 Ft/kg
Kárász:
310 Ft/kg
Érdeklődni lehel a 62/461-444-es
telefonszámon.

Közlemény

SZUPER

TURI

Debrecenből!

FELNŐTT-és
GYEREKRUHAVÁSÁR,

jrgrjra
1 'ft L i

rtPv^í

14

Építési t e l e k

11

f

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.
(30905643)

Hangszer

• CASIO C T K - 4 7 1 - e s
szintetizátor (5 oktávos, LCD
kijelzős, tanító
funkciós)
HAMA adapterrel eladó.
35.000 Ft. 06-30/553-2148.
(31109127)
13

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,
(31108515)

15

Növény

• FENYŐK: ezüst, douglas,
normand. Újszeged, Derkovits fasor 53. 62/431-705,
30/915-2373. (31007263)

Ruházat

Hallotta már'.' Ne maradjon le róla!
BOLTKIÜRÍTÉS A NAGYKER. ÁR FELÉÉRT
a Korzó Divatházban.

CSAK MOST MEG 4 NAPIG, DECEMBER 18-16!

valamint

LAKÁSTEXTILVÁSÁR!

8 órától 1 7 óráig f

62/541-770

•

Gép, s z e r s z á m

A bolt MEGSZŰNÉSE miatt a teljes
női-férfi-gyermek ruházati készlet

KIÁRUSÍTÁSRA KERÜL.
AZ AKCIÓS
A KÉSZLET

JATE-klub "

|

ÁRAKAT

E R E J É I G MA PORTA

FOLYAMATOSAM

szerda-csütörtök, „
MÉRETRE VÁGVA IS !

RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30906210)

• HÓEKÉK traktorra előrehátra. targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
(30601027)
12

Hagyaték

• HAGYATÉKOK,ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,

Építőanyag

December 1 7 - 1 8 . ,

Egészségügy

• CANDIDIASIS (gombafertőzés) kivizsgálása, alternatív terápiája! Szegeden,
62»431-422. (31006335)

10

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

KARÁCSONYI
HALVÁSÁR

TOLLFELVÁSÁRLÁS

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

AUTÓÁTÍRATÁS l e g -

hosszú szenvedés után, 78 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása december 18-án, 14 órakor lesz a
Tiszaszigeti temetőben.
au2ov2S6
Gyászoló családja

6

Bútor

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

Autó

ÖZV. KISS FÁNOSNÉ
PÓPITY E R Z S É B E T

• IRATAIMAT elvesztettem.
Becsületes megtalálót jutalmazom! Nagy Nándor plébános, Csongrád, Piroka
János tér 4. 63/483-063.
(31109003)

FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30906211)

• VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal, kamarai tagsággal,
biztosítással rendelkező vagyonőröket keresünk boltőrzési tevékenységre, hódmezővásárhelyi területre, azonnali kezdéssel. Kiemelt óradíjjal. Érdeklődni: a 62/467869-es
telefonszámon.
(31108825)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
1 desanyánk,

Elveszett

• A N T I K B Ú T O R O K , RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK

Nyelviskola 62/42-15-15 r

Gyászközlemények

5

igényelhet

gyorsabban,
kedvező
biztosltáskötés:
Szeged,
Madách 24/b. Körgyűrű,
62-425-043. (31108834)

léssel „Márkakereskedés 031108929" |
Jeligére a Sajtóházba kéljük.

GYÁSZHÍR

• TOYOTA Corolla 1983as, lejárt műszakival, üzemképesen, új autó vásárlásához, olcsón eladó. 20510-45-46,
Szeged.
(31109166)

u munkaügyi központtól.

•

A szakmai önéletrajzot Jizetésmegjelő-

»

• DACIÁT, dízel A R O - t
vennék. 06-20/920-62-10,
Szeged. (31108639)

nyelvi tanulmányaihoz

2

l's]

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

december IX-ig K É P Z É S I

Tel.:62/541-772

(üzenetrögzítő

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

ANGOL

SZEGED, BAKAY N. U.29.

62/567-835

Apróbörze
El fogja veszíteni az állását?

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• TÁRSASHÁZ építésére
alkalmas telket, vagy bontásra ítélt házat vennék.
Telefon:
06-20/9524-158,
Szeged. (31108505)

• A MEGUJULT Kígyó Patika gyógyszerész munkatársat keres. Érd : 62-547174. (Szeged) (31108548)

S A V Á L L Ó

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

TELEFONOS

KEDD, 2003. DECEMBER 16.

CSÖKKEMTJÖK!

Le ne maradjon róla!
Cím: Szegeti, Széchenyi tér 7. (a totózó mellett)
Nyitva: 9-18 óráig.
(AZ Ü Z L E T H E L Y I S É G K I A D Ó )

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága .szere(tüijket,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Á G O S T O N BÉLÁT

DOBÓ SÁNDORT

utolsó útjára elkísérték.
03i 10x690
A gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
031007476
Gyászoló felesége

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akilj drága szerettünk,

M A R T O N KATALIN

temetésén részt vettek, virágaikkal,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SÜLI I S T V Á N N É

temetésén részt vettek és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
V A L K A I FOZSEF

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

PAJTENYI FERENCNE
DEÁK ETELKA

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen Jialottunkat,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
HAMAR SÁNDOR

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk
köszönetet a deszki kórház orvosainak és nővéreinek áldozatos
munkájukért.
03,20924»
Gyászoló család

+

HUSZKA
FERENC,

Mindszent, Horváth Gyula u. 85.
szám alatti lakos 77 éves korában
elhunyt. Temetése december 17én, szerdán, 10 órakor lesz a Mindszenti temetőben.
Seres István és felesége, Szentes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

KISS PÁL,

Fábiánsebestyén, Úttörő u. 2.
szám alatti lakos hosszan tartó, súlyos betegség után 74 éves korában
elhunyt. Temetése december 17én, szerdán, 14.30 órakor lesz a
Fábiánsebestyéni temetó ravatalozójából.
Gyászoló család,
Fábiánsebestyén

MAK0

+

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
s
SZŰCS LÁSZLÓNÉ
S Z A B Ó ÉVA

56 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, 9 órakor a Kincses temetőben lesz.
0 @ 0
Gyászoló család

Tisztelettel mondunk köszönetet a csongrádi
Aranysziget Szociális Otthon vezetőinek és dolgozóinak, a szentesi kórház baleset sebészeti és sebészeti osztály orvosainak, nővéreinek szerettünk,
SZABÓ JÓZSEFNÉ
DOBOS ERZSÉBET

gondozásáért és ápolásáért.
Gyászoló család,
Szentes és Baja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VAFDA I S T V Á N N É
PATAKI M A G D O L N A

temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításukkai fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„311 „«»Tű;
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a Sarokház Cukrászda
dolgozója,

CSIKÓS GYÖRGY
mestercukrász
elhunyt.

temetése december 17-én,
13 órakor lesz a vásárhelyi
római katolikus temetőben.
A Sarokház dolgozói

ZSIGA ISTVÁNT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
03i iox695
A gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam]
volna tőletek, de erőm nem en-|
gedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,|
hogy drága szerettünk,
ID. M A G O N Y ANTAL,

Hódmezővásárhely, Jókai u. 47.
sz. alatti lakos 77 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2003. december 18-án, 10.30 órakor lesz a
katolikus temetőben.
H109135
Gyászoló család|
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 323 • • • • •
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér é j rokon,
HORVÁTH ISTVÁN
MIHÁLY,

Hódmezővásárhely, Fáncsi u. 27/a
szám alatti lakos 72 éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt. temetése december 17-én,
délután fél 3 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
031109176
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
GÁBOR BARNABÁS,

Hódmezővásárhely, Rudnay Gy.
u. 14/a szám alatti lakos 71 éves
korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
03i 109206
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér és rokon,
CSIKÓS GYÖRGY,

Hódmezővásárhely, Kistópart u.
1. szám alatti lakos 53 éves
korában elhunyt. Temetése
december 17-én, 13 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus
temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BUGYI LÁSZLÓNÉ
VÖRÖS TERÉZIA,

Mártély, Tiszai u. 18. szám alatti lakos 78 éves korában elhunyt.
Temetése december 18-án, délután fél 3 órakor lesz a Mártélyi
temetőben.
Gyászoló család
n n imiBo

'

Fájdalomtól megtört
szívvel tudatjuk, hogy
drága Édesapánk, a felejthetetlen nagyapa,
déditata, testvér és rokon,
KONYA JÁNOS,

Hódmezővásárhely, Visszhang u.
25. szám alatti lakos 83 éves korában, türelemmel viselt, hosszú
betegség után elhunyt, temetése
2003. december 17-én, 13 órakor
lesz a Dilinka temetőben.
031209284
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

„Szeretett családodért, imádott unokáidért éltél, dolgoztál, mindenkihez
jó voltál, senkit meg nem bántottál, a halál nem szakít el tőlünk, szívünkben örökké élsz." Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér, rokon és ismerős,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik feleségejn,
FRIEDL J Á N O S N É
ANDRUCSÁK ERZSÉBET

„Nem múlnak Ók el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok,
évek, Ók itt maradnak bennünk
csendesen."

JOÓ S Á N D O R ,

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család,
Hmv.-hcly és Nagymágocs

halálának 20. évfordulójára emlékezünk.
Gyászoló családja

makói, volt bogárzói lakos 76 éves korában, hosszan tartó betegség után
elhunyt. Temetése december 17-én, szerdán, 11 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család, Makó

LENDVAI SÁNDORNÉ

•
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

VÁSÁRHELY
17.45 óra: Thikkös fiúk. Színes
amerikai film,- 20 óra: Amerikai Pite Az esküvő. Színes, m. b. amerikai
film.
SZENTES
17.30 óra: Thikkös fiúk. Színes
amerikai film; 20 óra: Max. Színes, m.
b. kanadai-német-magyar-angol film.

PONT

Lelki válság Jézus eljövetele előtt.
Előadó: Hegedűs Attila bibliaoktató.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
535 Hajnali gondolatok 538 Agráihír42.) 10-tól 18 óráig,
adó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9- 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31
től 19 óráig várja látogatóit.
Kék fény Hírek 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó 9.00 Riporter keKONCERT
restetik! 10.05 Önök kértek KívánságSZEGED
műsor (ism.) 11.00 Az Angyal Angol
KÖZÉLET
bűnügyi tévéfilmsorozat A kincses sziAz Ifjúsági Házban (Felső Tisza part
SZEGED
get 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
2.) 19 órakor:
SZÍNHÁZ
A juhász Gyula Művelődési
délben 13.05 A reménység folyója Frana Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
SZEGED
Központban
karácsonyi koncertje. Műsoron: Holst, cia tévéfilmsorozat, 12. 14.00 Srpski
NEMZETI SZÍNHÁZ
(Vörösmarty u. 5.)
Ekran Szetb nyelvű nemzetiségi magaHidas, S. Williams, Schneider müvei.
11 óra: Pinokkió - zenés játék.
14 órakor:
zin 14.30 Unser Bildschirm Német
Vezényel: Blumenschein Gábor
Malacka-bérlet; 15 óra: Pinokkió karácsonyfadíszek készítése csuháról
nyelvű nemzetiségi magazin 15.00
zenés játék. Hófehérke-bérlet; 19 óra:
és szalmából.
Érintő 15.25 Egy-máséit A NemzetköKIÁLLÍTÁS
Emigránsok. Bérletszünet.
zi Gyermekmenté Szolgálat műsora.
SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)
A Gulácsy Galériában (Kárász u. 17.) Beszélgetés Edvi Péterrel, a Nemzetkö10 óra: Állatok farsangja. Iciri-piciri- 14 órakor
zi Gyermekmentő Szolgálat elnökével
17 órakor nyílik:
bérlet.
di Thury Attila Restenosis;
15.40 Élesben Közéleti talkshow |16]
Z. Szabó Zoltán festőművész
MIUMIU (Londoni krt 3.)
mechanisms and its prevention after
16.30 Karácsony az egyházi könyvkikiálh'tása. A tárlatot Tandi Lajos
20 óra: Vólliam Mastrosimone: A
percutaneous coronary intervention
adóknál 16.50 Maradj velünk! Találkoújságíró,
a
Szeged
főszerkesztője
nyitja
pulóveigyűjtő. Színházi előadás a
című PhD-védése.
zás Jézussal 17.00 Katolikus krónika
meg.
Komédium előadásában.
17.30 Jelentés Tények és képek MaA Somogyi-könyvtár Csillag téri
A Mars tér U Pavilonjában (a Réno gyarországról 18.00 Híradó. GazdasáMOZI
fiókkönyvtár Baráti Körének
gi híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti hírCipóbolt helyén) megnyílt:
SZEGED
rendezvényén (Kereszttöltés u. 29.) 16 Farkas Gyula festőművész
adók. Közeli. Kulturális híradó 18.25
BELVÁROSI MOZI
órakor:
Uniós pályázati kalauz 18.35 Mézga
olajfestményeinek kiálh'tása.
NAGYTEREM
Könyves mesék címmel a Bába és
család Magyar rajzfilmsorozat lm BolyMegtekinthető: december 23-áig
15,30, 17.15 óra: Bolondos dallamok: Társai Könyvkiadó mutatkozik be.
gó (ism.)
Újra bevetésen. Színes, m. b.
Vendégek: dr. Majzik István ügyvezető naponta 9-től 19 óráig.
amerikai film; 19, 20.30 óra: Apám
és Monostori László munkatárs.
19.00 Kérem a következőt!
A Démász-székházban (Klauzál tér
beájulna. Színes magyar film.
Magyar rajzfilmsorozat
9.)
megnyílt:
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
(ism.)
a
Kortárs
Művészetek
Súlyos
és
16.15 óra: Apám beájulna. Színes
Bartók Béla Művelődési Ház
19.15 Foxi Maxi kalandjai
Gyógyíthatatlan
Beteg
Gyermekekért
magyar film; 18.30 óra: Fellinidísztermében 18 órakor:
Oroszlánszívű Foxi Maxi
Alapítvány kiálh'tása. Kiállító
sorozat; 20.45 óra: Mióta Otar
iskola születik. Vendégek: Burgulya
19.30 Híradó este
művészele Bene Andrea, Domán
elment. Színesfranciafilm.
András zeneszerző és Gárdián Gábor
19.56 Sporthírek,
Melinda, Goda Gabriella, Göblyös
BELVÁROSI MOZI
gordonkatanár, a Gordonkaiskola
időjárás-jelentés
Róbert, Lele Orsi, Dobos Katalin,
KAMARATEREM
szerzői. Közreműködnek: Gárdián
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
Kalmár Márton, Révész Róbert,
Gábor és tanítványai gordonkán,
16 és 19.15 óra: Dopdlle -A
a világ" Szenes Iván írta
Német György. A tárlat
Mészáros Zsófia, Szalai Szandra,
menedék. Színes dán film.
21.05 A Halhatatlanok
megtekinthető:
december
19-éig.
Tornyai
Gergely
és
még
sokan
mások.
GRAND CAFÉ
Társulata Halász judit
Zongorán kísér: Fiiszár Vivien.
17 óra: 101 Reykjavík. Színes izlandi
örökös tag
A Juhász Gyula Művelődési
Házigazda: Meszlényi László, a
film; 19 óra: Olasz nyelvlecke
22.00 Kedd este Benne: Híradó
Központban (Vörösmarty u. 5.)
Zeneművészeti Egyetem tanára.
kezdőknek. Színes dán film; 21 óra:
22.35 Globál is, lokál is
megnyílt:
Margó királyné.
A kultúra hullámain
a karácsonyi kiállítás és vásár a
PLAZA CINEMA CITY
Az Olasz Kulturális Központban
23.00 Panoráma
művészeti csoportok alkotásaiból
Balhé: 15.15, 17.15 óra. Apósok
(Dugonics tér 2.) 18 órakor:
Benda Lászlóval [ 16)
(patchwork, népi díszítőművészet,
akcióban: 19 óra. Nagydumás
Retrospettiva del cinema italiano
23.35 A csend fogságában
kiscsajok: 13 óra. Némó nyomában: (Visszatekintés az olasz művészetre) - üvegfestészet, tűzzománc). A tárlat
Amerikai film (ism.)
megtekinthető: december 17-éig
Fuori dal mondo (1999).
14,16, 18, 20 óra. Volt egyszeregy
hétfőtől szombatig 10-től 18 óráig.
Mexikó: 14.45, 17, 19.30 óra.
Amerikai Pite 3:16.15 óra. Kegyetlen Az Újszegééi Református
MÓRAHALOM
bánásmód: 14.15,18.15 óra. Igazából Egyházközségben (Szent-Györgyi
AzAranyszöm Rendezvényházban
szerelem: 14.45, 17.15, 19.45 óra.
Albert u. 6-8.) 18 órakor:
Schmidt Andrea, a Lapcom
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon!
Titokzatos folyó: 19.45 óra. Mátrix
bibliaóra.
Délmagyarország Kiadó fotóriportere
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
Revolution: 15, 17.30, 20 óra.
Ünnepeink - Erdély című kiállítását
Laza© Szórakoztató, vidám reggeli cseA Bartók Béla Művelődési
Bolondos dallamok: 13.30, 15.30,
láthatják. A tárlat megtekinthető:
vej 8.50 Stalil konyhája 9.00 Tripla
17.30 óra. Kapitány és katona: 13.30, Központban (Vörösmarty u. 3.)
december 30-áig naponta 9-től 18
vagy semmi Telefonos játék, extra nye18 órakor: bibliai előadás - Jelenések
16.15, 19 óra. S.W. A. T 13.15,
óráig.
reményekkel 9.30 Maria Del Carmen
könyve. A végidő kereszténysége 15.45, 18, 20.15 óra.
Mexikói filmsorozat, 72. 10.40
Teleshop 11.40 Kastélyszálló Osztrák
családi filmsorozat, 42. Minden áron
• LAKSPED, KÖLTÖZTE• ÚJ lehetőség!! Szeret- 2 4 T á r s k ö z v e t í t é s
1 6 Könyv
12.40 D. S. Zoya Amerikai romantikus
TÉS, nehéz tárgyak szál- nél-e új módszerrel olcsón
lítása, belső rakodás, lom- nyelvet tanulni? Ha érdekel, • TÁRSKERESÉS színvo- film, 2/2.14.30 Kapcsoltam Telefonos
• H A S Z N Á L T K Ö N Y V FEL
talanítás hétvégén is. Dobo- hívd: 06-30/370-6445, Lin- nalasan, diszkréten, korha- vetélkedő 15.00 Egyről a kettőre AmeVÁSÁRLÁS, KÖNYVHANova
nyelviskolát! tár nélkül! Hódmezővásár- rikai vígjátéksorozat, 106.15.30 A bezokat, rekeszeket biztosítok! gua
GYATÉKOK, MAGÁN
62-497-358, 30-6304-690. (31108947)
hely, 62/241-022, 30/3264- tolakodó Mexikói filmsorozat, 8.16.30
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
Jakupcsek Közéleti talkshow 112| 17.30
128. (31007074)
KÉSZPÉNZÉRT Körút An- Szeged. (31007458)
Katalin bírónőfögishow [12| 18.30Tétikvárium Szeged, 62-315- • KÖLTÖZTET? Szállíttat? 2 2 Téglaépitésü lakás
nyek Hírműsor
322 (30906206)
Hórukkra számíthat! 70- M BÉRKERT U T C Á B A N m á r 2 5 Üzlethelyiség
311-79-06,
20-356-7058. épülő, hatlakásos társasház19.05 Aktív A TV 2 magazinja
Tel/fax: 62-555-603. Sze- ban szerkezetkész lakások • BELVÁROSBAN üzlethe- 19.35 Hárman párban Szerelmi
1 7 Pénz, értékpapír
lyiség kiadó. Érd.: 06-20/ kalandtúra
g e d é s k ö r n y é k e . (31006688)
eladók. Decemberben 175
9 6 1 3 - 7 1 3 . (31108371)
• MINDEN kedves vásár- E Ft/nm. RÓNA U T C Á B A N
20.00 Megasztár A TV 2
* VALUTAVALTAS *
lónknak kellemes karácsonyt egy 78 nm-es, kulcsrakész M N A G Y K E R E S K E D E L M I
tehetségkutató show-ja,
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON. és boldog új évet kívánunk! lakás 192.500 Ft/nm áron, cég keres Szegeden, Hód4. elődöntő
Nádix, Kárász u. 8.06-20/321-4489 S Z I L Á N K * ! S z e g e d , P U L Z C S A B A U T C A 2 2 / B s z á m mezővásárhelyen, frekven- 21.55 Drágán add a halálod!
alatt 86 nm-es. III. emeleti tált helyen 150-200 nm üzKanadai akciófilm [16|
u. 4 6 . Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
lakás 16 M Ft-ért eladó. lethelyiséget. Hosszú távú
Közben: kenósorsolás
(30601719)
Kedvezményes hitel igény- bérlet! Érd.: 06-30/9785- 23.55 Szeret, nem szeret
1 8 Régiségek
be vehető! 62/547-340, 30/ 286, munkanapokon 8-16
• REDŐNY, RELUXA s z a Komédiasorozat [ 12)
• ANTIK BÚTOROK, FESTlagfüggöny, harmonikaajtó, 9 9 3 9 - 5 5 8 . (31108254)
óráig.(31108655)
0.20
Jó
estét, Magyarország!
M É N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
szúnyogháló TÉLI AKCIÓ
1.05 Propaganda
LÁNOK ezüst vitrintárgyak, VAL Csongrád megyében • S Z E G E D T E S C O m ö g ö t t i
területen
35-80
nm-es
la2
6
Vendéglátás
Kulturális magazin 112]
könyvek vétele, teljes ha- 62/401-318 62/555-796,
kások 175 E Ft/nm áron
1.35 Noé bárkája Müller Péter
gyatékok
felszámolása 0 6 - 3 0 / 2 7 1 - 9 6 9 7 . (30905304)
eladók. Érd.: 20/9574-840. • A POTYKA Étteremben beszélgetései
azonnali
készpénzfizetésfilézett karácsonyi halászlé
(31108567)
sel, díjtalan kiszállással. 2 1 Tanfolyam
2.05 Magyar film: Valaki kopog
december 24-én, 11-15
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Főiskolás filmek
óráig. Szilveszterkor aperitif,
2 3 Tüzelőanyag
Körút Antikvárium és RéFazekas Csaba: A titok
vacsora, műsor: Nada hasFIGYELEM!
giségkereskedés
62-315Hajdú Szabolcs:
• AKCIÓS áron kemény tű- tánccsoport, tombola. RészA S i k e r O k t a t á s s z e r v e z ő Bt.
322, 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . (30906208)
zifa rendelhető szállítással vételi díj: 6500 Ft/fő. Érd.:
Kicsimarapagoda (12)
mozgáskorlátozottak,
62/543-916.
72/371-988.
06-30/479- 62/543-915,
3.35 \fers éjfél után
mozgássérültek,
• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)
• RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.

mozgásszervi
rokkantnyugdijasok

részére

INGYENES,

4 0 0 órás, alapokról Induló

számítástechnikai,
szoftverüzemeltető
tanfolyamot indít.
g
Jelentkezési határidő
I
december
19.
5
Jelentkezés
Siker
Bt.
Szeged,
Vörösmarty
u. 3.
Tel.: 62/543-043.

(30193573)

19

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

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(31006448)

20
•

Szolgáitatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774
(31007606)
•

Siker
Oktatásszervező Bt.

Számítástechnika

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

garanciával,
Szeged és
Csongrád megye Tel. 06
30/9457 577 06-62/533999, S Z Á S Z PÉTER (30905226)

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

december 23-án,
kétéves mérlegképes
tanfolyamot indít.
DtPWMÁSOK
FAjÖKÉPZETTSF.C

SZÁMVITEIJ
NÉLKÜL

JELENTKEZHETNEK.
Asz.: 0125, OKÉV: 06-0031-02
6 7 2 0 Szeged, Vörösmarty u. 3.
(Bartók Béla Művelődési Közponl)
TclVfax: 543-043

E-mail: siker@siker.hu
Munkanélküliek, gyesen, gyeden
tévők a munkaügyi kiizponl
kirendeltségein képzési
támogatási igényelhetnek.
Részletfizetési lehetőség,
30%-os adó-visszaigénylés.

7435. Pécs. (31109085)

(31108932)

• VÁGOTT tölgy, akác tűzifa eladó 1400-1600 Ft/mázsa áron. 06-30/299-0708.

• CSEPP A Tengerben Halászcsárda. Rendezvények
lebonyolítása. 62/552-012.

(31007722)

(31006693)

Gratulálunk

Balogh Andrásné

Etukát

sok szeretettel köszönti
névnapján a család
boldog
Születésnapot
Makóra,
özv. Szűcs
Antalnénak
80. születésnapja
alkalmából jó egészséget
kíván: Kati, Zoli, Maca,
Toncsi és az unokák.
. /ír/r/cyr
NÉVNAPOT
Makóra,
HÁLÓNÉ NAGY
ETELKÁNAK
névnapja alkalmából gratulál:
kisfia: Pityu, menye: Bea,
unokái: Bea és Dávid

l ik

m
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6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások- reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25
Maria Mexikói filmsorozat, 66.10.15
Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.05 Fókusz-portré (ism.) [12|
13.35 Játékzóna Játék 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disneyrajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.10
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.15 Kórház a város szélén
Csehszlovák filmsorozat. Ütközés
16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.25 Balázs - A szembesítőshow 1121
17.25 Mónika - A kibeszélőshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20
Barátok közt
21.00 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat. Késő bánat
22.00 Rémálom az Elm utcában
3. - Alomharcosok
Amerikai thriller [18|
23.45 Találkozások - este
Sztármagazin [12|
23.55 Híradó - Késő esti kiadás
0.00 Sportklub
0.15 Művészbejáró:

Oroszország ház
Amerikai film [12]
2.35 Fókusz (ism.) |12)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30 A magyar történelem nagy csatái 8.50 Jelfák
9.00 Európa Kollégium 9.30 Kézmüvek
Naiv festők 9.40 Hatholdas rózsakeit
10.50 Testvérháború 11.30 „Halálnak
halálával halsz..." Kodály Zoltán emlékére 11.45 Bekezdések 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Gazdakör 12.25 Euroszkóp
12.50 Párhuzamos életutak 13.20 Ébredj a Nappal! 14.10 Navigátor 14.40
Amikor a világ arabul beszélt 15.05 A
dühöngő föld 15.55 „Halak, vizek..."
16.25 Mi dolgunk a világon? 16.30
Régiók - Pozsony 16.55 Öt perc zene
17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese Az oroszlán és a nyúl
19.55 Romantikus komédia
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, időjárás 22.10
Gong Kulturális hetilap 22.50 Kötőjel
23.45 Dialógusok Perjés Gézával
Magyar riportfilm
0.40 Liszt: Mefisztó-keringő
0.55 \fers
1.00 Himnusz,
műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.40 Dédelgetett
kedvenceink 3.15 Testvérháború 3.55
Régiók - Pozsony 4.20 Kilátó, 12 év

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Közvetítés a
parlament üléséről 16.00 Napnyugta
17.30 Riporter kerestetik! 18.30 Tele
sport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Egy-másért Beszélgetés
Edvi Péterrel
21.10 Határátkelő
22.10 Little \bice Angol fibn

18.00 Makó Vtv főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Mi csak kénlezünk 18.17
Mese-sarok 18.22 Reklám 18.24
Kincseink 18.30 Önkormányzati
karácsony összefoglaló 19.00 Reklám
19.03 Híradó 19.13 Mi csak kérdezünk
19.15 Mese sarok 19.20 Reklám 19.30
VTV Mikulás (ism.) 20.00 Thalassa:
az Antarktis balladája (ism.) 20.30
Business-mix 21.00 Okavango - a
vadon szíve, 12. rész 22.00 Benczcshow 22.30 Thalassa: az Antarktis
balladája (ism.) 23.00 Képújság

Q t ?
VASÁJttfiVI VÁXOS THvtoxD

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek: Mesefilm
összeállítás 17.30 Híradó 17.45 Nap
kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25
Kisváros, 2-3-4. rész. Magyar film
2230 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Vásárhelyi Magazin, 2.rész(ism.) 0.00
Képújság

Alföldi Hírmondó 530-2230-ig
93, ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin
18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM 95.4 Tíie RádióSS
6.00 Café 88 (Szabna Emese és
Tóth Géza) 10.00 )uice (Száraz
Ferenc) 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00 Bár
88 (Kis Kata)

[16]

23.45 Záróra
0.45 Egy-másért Beszélgetés Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökével 0.50 Megveszem ezt a
nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 81-82.
1.35 Ablak-praktikus 2.00 Panoráma
Benda Lászlóval [ 16] 2.30 Úton Európa-magazin 2.55 Érintő 3.25 Válogatás Zsoldos Imre és Sárosi Katalin felvételeiből 4.20 Telesport Olimpiai magazin

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport (ism.)
7.30 Estelő (ism.) 8.30 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Torna (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Kisfilmek, ajánlók (h) 16.00 Ökavango
- a vadon szíve, 2. rész (h) 17.00 Egy
életen át, 7. rész (h) 17.30 Kegyhelyek
Magyarországon. Ismeretterjesztő
filmsorozat (h) 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.30 Turisztikai körutazás
Erdélyben, 6.rész19.00 Híradó 19.30
Egy életen át (h) 20.00 Estelő 21.00
Okavango - a vadon szive, 12.rész(h)
22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.00 Városi Tv Szeged műsora
20.00 Deszki magazin 20.30 Diagnózis
(ism.) 21.30 Európa Falu, 14. rész
22.00 Városi Tv Szeged műsora
VtaOU TII£WK>

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
(uventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianrvGenscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter. Tel.: 06-30-30-30244 és 44-22-44 20.00 Euroexpress Dénes Tamással 22.00
Sztársáv Várkonyi Attilával

Rádíé7r.97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor Téma:
Hódmezővásárhely új úthálózatfejlesztési koncepciója. Vendégek: Varga Ferenc, a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési
csoportvezetője és Vaits Zoltán,
a Vakondok '97 Kft. ügyvezetőigazgatója 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 16.00 Női magazin
20.15 Kvizválasztó, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje

UKIB

(a Telin tv csatornáján)
07.30 Szegedi Hírek (ism.) 07.45 Körút
(ism.) 18.55 Szegedi Hírek 19.10 Mese
19.15 Körút 22.00 Szegedi Hírek jism.)

mm

6.00 Képújság 7.00 Makó Vtv főcím
7.01 Műsorajánló 7.02 Reklám 7.05
Híradó (ism.) 7.15 Mi csak kérdezünk
7.17 Mese-sarok 7.22 Reklám 7.24
Kalendárium 7.30 Önkormányzati
karácsony összefoglaló 8.00 Reklám
8.03 Híradó (ism.) 8.13 Mi csak
kérdezünk 8.15 Mese-sarok 8.20
Reklám 8.30 Zöld Stílus 9.00 Trendlinc
divatmagazin 9.30 Virágzó
Magyarország: Halásztelek 10.00
Fokváros. Dokumentumfilm 10.30
Szerzetesrendek Magyarországon: a
Premontrei rend. 11.00 Dokumentum
Műhely: a hegy leve 11.30 Vásárlási
műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók
12.00 Képújság 16.00 Okavango - a
vadon szíve, 2. rész. 17.00 Egy életen
át, 7. rész 17.30 Dokumentum
műhely: kegyhelyek Magyarországon

TV 2
21.55 Drágán add a halálod!
Kanadai akciófilm

Fsz.: Shannon IVveed, Róbert
Davi
A Ms. Galaxy szépségversenyre
behatol egy terroristacsoport,
túszul ejti a lányokat, köztük a
szenátor lányát és az est házigazdáját, Sharont. A csoport 10
millió dollár váltságdíjat követel. A kormány teljesíteni akarja a terroristák feltételeit, de
Sharon úgy dönt, hogy ő maga
oldja meg ezt a veszélyes helyzetet... |16|

14

" S P O R T "

Holnap 17 órakor: Szeviép-Szeged-Glyfada

Szépen búcsúzni az évtől
KOSARLABDA
Idei utolsó meccsét játssza a
Szeviép-Szcged női kosárlabdacsapata. A Tisza-parti gárda holnap délután öt órakor a görög
Glyfada ellen mérkőzik a FIRA
Európa-kupában.
Vasárnap este nagy kő esett le a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatának játékosainak a szívéről. Sikerült magabiztosan, fölényesen legyőzni (75-49) a Szekszárd gárdáját. Ha a játék még
nem is volt teljesen tökéletes,
azért akadtak biztató periódusok,
amire lehet építkezni. Ez pedig
fontos lesz a holnapi szegcdi öszszecsapáson, hiszen délután öt
órakor a Tisza-parti együttes a görög Glyfadával csatázik a FIBA
Európa-kupában. A Szekszárd elleni bajnokin még nem lépett pályára az új játékos, Újhelyi Petra.

A Glyfada ellen már bemutatkozik a center? - többek között erre
a kérdésre is válaszolt a Szeviép-Szegpd trénere, Újhelyi Gábor.
- Petra huszonnyolc órát utazott, így nem sok értelme lett
volna annak, hogy játsszon. Szerencsére nem voltunk olyan
helyzetben, hogy pályára kelljen
küldenem. Az első negyedben
kissé álmosan kosaraztunk, utána azonban összekaptuk magunkat, sikerült simán nyernünk. Ez
most a legfontosabb. Nehéz
meccs elé nézünk, a görögök
meglepetésre hazai környezetben 84-78-ra legyőzték a Dinamó Moszkva gárdáját. A Glyfada
nyerte az első két negyedet, majd
harminc perc után döntetlen volt
az állás. A hajrá a görögöké volt,
így sikerült nyerniük. Mindenképpen az irányító Prassára kell
odafigyelnünk, hiszen harminc
pontja mellett öt gólpassza is
volt a meccsen. Két amerikai kosaras erősíti a soraikat, Douglas

Szerdán este hét órakor:

és Gardner játszik nálunk. Eddig
a sportcsarnokban a nemzetközi
meccseken sikerült már meglepetéseket okozni, bízom benne,
hogy most is sikerül. Kajdacsi Judit ujjsérülése remélem, hogy
meggyógyul, hiszen nagy szükség lesz a játékára. A hétfői tréningen főként taktikai dolgokat
gyakoroltunk, Újhelyi Petrát
megpróbáltuk megismertetni a
csapattal, a játékstílusunkkal.
AZ NBIA CSOPORT ÁLLÁSA:
1. Pécs
2. Szolnok
3. Diósgyőr
4. Orsi
5. BSE
6. Foton
7. Szeviép-Szeged
8. BEAC
9. Szekszárd
10.ZTE

9
7
7
6
4
5
3
3
1
-

-

2
2
3
5
4
6
6
8
9

715584716674612499578529499570-

509
471
623
563
610
538
678
667
654
663

1,000

0,833
0,722
0,722
0,667
0,667
0,556
0,500

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

Naturtex-Sole-Szedeák-Albacomp

Újra együtt a fiúk

KEDD, 2003. DECEMBER 16.

Csarnokot avattak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Új létesítménnyel bővült a szegedi Kenyérgyári úti squashklub,
a szombati csarnokavató bőséges
programot kínált. De előbb említsük meg, hogy a sportcsarnok
minifocira és tollaslabdázásra alkalmas, emellett elkészült egy
200 négyzetméteres szaunaközpont infrakabinnal, sószobával,
merülőmedencével és ötfunkciós
bionatural szoláriummal, két
száraz szaunával, gőzkabinnal,
Kneipp-talpmasszázsmedencével és jakuzzival, s átadták az aerobiktermeket is. Karban lehet
tartani az alakot és az egészséget.
Vissza a programhoz! A baráti
hangulatú nyolccsapatos minifocitornát a Szeged Városi Sportigazgatóság csapata nyerte meg a
Rádió 88 és a Határőrség különítménye előtt. Nagy sikert aratott a gyermek és felnőtt fallabda-bemutató, az aerobik és a
spinning, valamint az amatőr
tollaslabda-bajnokság egyaránt.

A Szegedi Squasklub új termekkel, szaunával és fürdőmedencével
b ő v ü l t . A t e r e m f o c i s o k m á r fel is a v a t t á k .

Középdöntős csapatok
KISPÁLYÁS LABDARUGAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Befejeződtek a csoportküzdelmek a Kék Mókus-kupa kispályás labdatúgótorna 5 + l - e s
szakágában. Néhány csapat
már a középdöntőben is pályára lépett. A kvartettekből továbbjutott tíz együttes két ötös
csoportban játszik azért, hogy
kiderüljön, ki szerepelhet a decembervégi fináléban. Az öregfiúknál már csak hat meccs
van hátra a selejtezőkből, ezeket szombaton bonyolítják le a
gárdák.
A futsal szakágban a középiskolásoknál a Ságvári és a Csonka

nyerte meg a csoportját, kettejük
elődöntője pedig fölényes, 7-l-es
Csonka-sikert hozott, ez pedig
döntőt ért. A felnőtteknél az egykori Első Beton-focisták alkotta
RET FC [Kazán, Kis K, Kovács
K, Maróti, Tóth Cs.) végzett az
élen, megelőzve négy riválisát.
Eredmények: Dóm
In#atlan-D & D 0-1, Technomont-RET-Halifax 5-4, Fiatalok '87-Viki Shop 1-3, Nike Euroll-Corsó Café 6-0, D &
D-RET Electronic 6-3, Kuszi FC
Fergeteg-Fiatalok
'87
6-1,
RET-Dóm Ingatlan 3-1, Kuszi
FC-Viki Shop 2-2, D & D-FC
Szeged 2-6, Nike Euroll-Citroén
Makó 4-2, Fiatalok '87-Cherry
Pizzéria 3-0, HBF-Lubicka-Nike
Euroll' 0-3, Szasza Team-Luftgyár 4-0, Kuszi FC-Cherry 3-0.

Zidane a FIFA-első
BÁZEL (MTI/AFP/DPA)

Holnap este hét órakor - a Szeviép-Szcged nemzetközi mecscse után - a Naturtex-Sole-Szcdeák férfi kosárlabdacsapata bemutató mérkőzést játszik az újszegedi sportcsarnokban az Albacomppal.
A Naturtex-Sole-Szedeák újra
összeáll. „Újra itt van! Újra itt
van!" - szegedi szempontból
mindenképpen
nagy csapat.
Nagy, mert az elmúlt években nagyot produkáltak nz első osztályban a Tisza-parti férfi kosarasok.
Eljönnek az egykori kedvencek,

holnap este hét órakor - a Szeviép-Szcged női kosárlabdacsapatának nemzetközi meccse után bemutató mérkőzést vívnak a
szedeákosok az Albacomppal.
(ön mindenki. Azok is, akik sérültek. Balogh Zoltán, még öszszedrótozva is pályára lép. Kiss
Zsolt. Nyilas István, Pávlicz Gábor, Deák Attila, Drahos Gábor,
Molnár András, Kecskés Péter,
Dareeko Rawlins, Antanas Vúcinskas, Kukla Zsolt már napok
óta erre a meccsre készül. Jön-e a
nagy kedvenc, Ledon Green ?.
Nagy esély van rá. Az amerikai

Fotó: Gyenes Kálmán

játékos sérülése szépen gyógyul,
így elképzelhető, hogy néhány
percre pályára lép. Tanács Attila
is itt lesz, a közelmúltban térdsérülést szenvedett center még
nincs olyan állapotban, hogy
játszhasson, de itt lesz a derbin.
Az Albacompot a kosárlabdabarátoknak nem igazán kell bemutatni. Nem véletlenül vezeti
az NB I A csoportot. A székesfehérvári gárda a legerősebb csapatával érkezik Szegedre. Végül egy
jó hír a szurkolóknak: a két
meccsre nincs belépődíj.
S. R.

Zinédine Zidane, a Real Madrid
francia kiválósága lett az év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által szervezett szavazáson. A 142 szövetségi kapitányvoksai alapján a második helyen honfitársa, Thierry Henry
(Arsenal), a harmadikon a brazil
Ronaldo (Real Madrid) végzett.
A világ- és Európa-bajnok Zidane 1998 és 2000 után harmadszor bizonyult a legjobbnak,
ezzel utolérte csapattársát, Ronaldót, aki 1996-ban, 1997-ben
és tavaly volt első. A Real Madrid
irányítóját 35 szakvezető tette az
élre, míg Henryt 21, Ronaldót

Ön is legten törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

^ ^

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.

A TELJES
ÁRUKÉSZLETBŐL
ÁRI

20°/(

S z e g e d , Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
• • • • • • •
1 1

Citromlé

1 1 5 Ft

2x250 g Tchibo Family v á k u u m o s kávé 5 9 9 F t ii98 Ft/kg
16 db-os H a b k a r i k a (Bányai)

2 0 9 Ft

1 kg

Eduscho Dupla vákuumos kávé 9 9 9 Ft

750 g

Yess pizzaszósz (Glóbus)

3 4 9 Ft 465Ft/ig

420 g

Yess m u s t á r (Glóbus)

1 4 9 Ft 354Ft/kg

450 g

Yess ketchup (Glóbus)

2 6 9 Ft

597 Ft/kg

1,51

Flakonos üdítő (4 ízben)

9 9 Ft

6SFt/i

567 g

Lena d a r a b o l t a n a n á s z

1 1 5 Ft

202 Ft/kg

1/1

Finomliszt (Hódmezővásárhely) 7 9 Ft
(további kedvezmény nélkül)

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:
^ C

Lakossági törzsvásárlói kártyára

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

gO/

O /O

Törzsvásárlói
kártya az
üzletben

unllhntn

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

«3 adidas
c-

KEDVEZMÉNY

S z e g e d , K á r á s z u. 2.

Műanyag nyílászáró
forgalmazásához

viszonteladó
partnereket

keres
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egyik
legkorszerűbb üzemmel
rendelkező gyártója
alacsony árakkal,
rövid szállítási határidővel.
Tel.: 3 0 - 9 6 8 - 6 8 3 7

Festményfelvételi
nap
Szegeden!
A b u d a p e s t i Abigail Galéria
2 0 0 3 . d e c e m b e r 18-án.
c s ü t ö r t ö k ö n , 1 0 - 1 7 óráig
várja neves magyar alkotók
f e s t m é n y e i t , g r a f i k á i t és
szobrait készpénzes
v á s á r l á s r a vagy á r v e r e z é s r e .
Helyszín: Bartók Béla Művelődési
Központ. Vörösmarty u. 3. (Szeged)
06-1 -235-09-09. 06-30-933-75-03

Középdöntő, X csoport: Makó-Szasza Team 6-1, Kuszi FC
Fergeteg-Szasza Team 7-4, Kuszi FC Fergeteg-Nike Euroll 2-2.
Y csoport: Viki Shop Szentes-Citroen 3-9, RET Electronic-Silver 1-0.
Öregfiúk: Kék Mókus-Lanerossi 8-2, Finis-Együtt Szegedért
1-14, Panagro-Finis 1-0, Panagro-Együtt Szegedért 2-3, Keverő-RET FC 3-4, Finis-Keverő elhalasztva, Kék Mókus-RET FC
3-3.
Futsal, középiskolások, a csoport győztesei, A: Ságvári B:
Csonka. A döntőbe jutásért:
Csonka-Ságvári 7-1.
Felnőttek, az A csoport végeredménye: 1. RET FC, 2. Temesvári Hús, 3. HBF-Lubicka, 4.
Első Beton II., 5. Charlton.

Totónyeremények

A 142 szövetségi kapitány voksai alapján

Dareeko Kawlins ismét Szegeden szórakoztatja a közönséget.

Fotó: Karnok Csaba

pedig 26 kapitány találta a legkiemelkedőbbnek.
Az élcsoport: 1. Zinédine Zidane
(francia, Real Madrid) 264 pont (1.
hely: 35, 2. hely: 27, 3. hely: 8), 2.
Thierry Henry (francia, Arsenal)
186 (21, 22, 15), 3. Ronaldo (brazil, Real Madrid) 176 (26, 11, 13),
4. Pavel Nedved (cseh, Juventus)
158 (14, 25, 13), 5. Roberto Carlos
(brazil, Real Madrid) 105(14,9,8),
6. Ruud van Nistelrooy (holland,
Manchester United) 86 (4,17,15),
7. Dávid Beckham (angol, Real
Madrid) 74 (8, 7, 13), 8. Raúl (spanyol, Real Madrid) 39 (4, 3, 10), 9.
PaoloMaldini (olasz, AC Milán) 37
(5, 3, 3), 10. AndrijSevcsenko (ukrán, AC Milán) 26 (2,3, 7).

BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint az 50. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: 13 plusz
egy találatos szelvény 8 darab
volt, nyereményük egyenként
844 ezer 107 forint. A 13-asok
(10 darab) 221 ezer 405, míg a 12
találatosok (389 darab) egyenként
7684 forintot érnek. A 11 találatos szelvényekre (4457 darab)
671, a 10 találatosokra pedig (25
ezer 143 darab) 198 forintot fizetnek. A góltotón 6 találatos nem
volt. Az 5 találatos szelvények (2
darab) 25 ezer 13, míg 4-esek (21
darab) 3 ezer 573 forintot érnek.

AJÁNLÁSOK
KITÜNTETÉSEKRE
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELKÉRI A SZEGEDI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI
SZERVEZETEKET, INTÉZMÉNYEKET, SZAKMAI
SZÖVETSÉGEKET, KAMARÁKAT.
EGYHÁZAKAT. ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEKET,
hogy a személyi adatokat tartalmazó és a részletesen
indokolt Mániásokat
2003. december 31-ig juttassák el
a Szeged Megyei Jogú Város polgármesteréhez
az alábbi kitüntetésekre:

1. Díszpolgári cím
2. Pro Urbe-díj
3. Szegedért Emlékérem
A kitüntetések átadására 2004. május 21-én,
a város napján kerül sor.
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal oktatási,
kulturális és sportirodáján kérhető (tel.: 62/564-381).
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Idényzáró
győzelem
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Amazon Teke SE szuperligás női tekecsapata vasárnap
hazai környezetben játszotta a
bajnokság őszi körének utolsó
mérkőzését. A szegedi lányok
fantasztikus új pályacsúccsal,
illetve négy játékos egyéni rekorddal örvendeztette meg a
nézőket.
Eredmény: Amazon Teke SESzolnoki MÁV 7:1 (3270-2892),
a szegedi pontszerzők: Cziráki
Melinda 582, Sáfrány Anita 577,
Tímár Edina 572 (mindhárman
új egyéni csúcsot dobtak), Hegykőiné 519, Mracskó Annamária
518 fával. Ifjúságiak: Amazon
Teke SE-Szoloki MÁV 3:1
(1037-967), a szegedi pontszerző: Kaszás 542 fával, ami szintén
új egyéni csúcs.

Nyert
a Vegas BC
MUNKATÁRSUNKTÓL
A közelmúltban rendezték meg
Szegeden a Twin Cup biliárdcsapatversenyt, melyen a házigazda
Vegas BC Szeged és a pesti Pirat
SE mérkőzött meg egymással.
Győztesek: Nagy Csaba (2), Petrina György, Gémes Attüa (2),
Szalai Mihály (2), Gerhard
Gryschka valamint a Gerhard
Gryschka, Salgó László; Süli
Zsolt, Nagy Csaba; Szalai Mihály, Gémes Attila; Petrina
György, Nagy Csaba párosok ill.
Cserháti Zsolt, Bese Károly, Habó Alex (2), Márkus Csaba, Váradi András, Kerekes Mihály valamint a Váradi András, Márkus
Csaba; Habó Alex, Sütő Zoltán
párosok.
A hazaiak 12:10-re nyerték
meg a párharcot.

Sakksikerek
Deszken
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tizenöt településről közel 60
résztvevője volt a kilencedik
alkalommal
megrendezett
sakk falubajnokságnak, mely
ezúttal nemzetközi volt a zentaiak és a novi knezsevac-iak
jóvoltából.
A három Icategóriában (felnőtt,
ifjúsági és női) rendezett versenyt Zámhó László és Herpai
József vezényelte le. Az idei öszszecsapás egyben a Csongrád
Megyei Szabadidősport-szövetség által hirdetett megyei bajnokság is volt.
Eredmények. Felnőtt férfiak:
1. Szalai (Makó), 2. Slobodan, 3.
Csizmadia (utóbbi kettő Szeged),
4. Vicsai (Vásárhely), 5. Zvonimir (Zenta), 6. Restás (Makó).
Felnőtt nők: 1. Gebelyes (Zenta),
2. Virág (Makó), 3. Lehoczki
(utóbbi kettő Makó). Ifjúsági fiúk: 1. Csirik (Szeged), 2. Újházi
(Mórahalom), 3. Klenovszki
(Maroslele), 4. Kain (Szeged), 5.
Vass [Makó). Ifjúsági lányok: 1.
Krajcsovics (Vásárhely), 2. Búza
(Földeák), 3. Nagy (Királyhegyes), 4. Varga, 5. Búza (utóbbi
kettő Földeák).
Különdíjasok, a torna legidősebb versenyzője: Csamangó Ferenc (Szeged), legfiatalabb versenyző: Surinya Tibor (Vásárhely), Deszk falubajnoka Szanka
Imre lett, megvédve a tavalyi címét.
Az idei falubajnokság jó felkészülésnek bizonyult a december
13-án szintén Deszken megrendezésre kerülő „Kocsmák közötti
sakkcsapatbajnokságra",
mely
immár nyolcadik alkalommal
kerül lebonyolításra.

• S P O R T *

Kirsner: az olimpián visszavágunk a világnak!

Olimpiai kvóta és ezüstérem
KÉZILABDA

A magyar női kézilabda-válogatott ezüstérmet és olimpiai
kvótát szerzett a horvátországi
világbajnokságon. Ennek a sikernek - bár vasárnap, kár lenne tagadni, mélységes csalódást
éreztünk az elveszített döntőt
követően - volt két Csongrád
megyei részese is, a vásárhelyi
születésű Kirsner Erika és a makói kötődésű Pigniczki Krisztina.
Nem hittünk a szemünknek, s
azt sém akartuk elfogadni, hogy
Sydney után ismét megtörténhetett. Igaz, az olimpián az utolsó
negyedóra alatt buktunk, Zágrábban viszont ehhez elég volt öt
és fél hat perc - s 26-20-ról
28-28 lett a 60 perc végére, majd
29-32.
- Az 55. percben azt hittem, világbajnokok vagyunk - mondta
vásárhelyi származású Kirsner
Erika, akit mobilján értünk utol
a hazafelé úton. - Hogy utána mi
és miért történt? Nem tudom...
Teljesen leblokkoltunk, a végjátékra agyilag elfáradtunk. Mindenki gólt akart lőni, pedig elég
lett volna csak adogatni a fal
előtt, már akkor is mi nyerünk,
ha passzívért mindig elveszik a
bírók a labdát. Sydney? Mesélték
a többiek, bár ennyire megnyert
meccset, mint a zágrábi, még
nem láttam... A franciáknak az
55. percig közük sem volt a mérkőzéshez, látszott rajtuk, hogy
megijedtek, talán ettől is vezérelve utolsó fegyverként „kitolták"
falat, szinte egészpályás letámadást alkalmaztak és ez bejött.
Fortuna és a bírók is elpártoltak
tőlünk, sok hibát vétettünk,
Görbicz Anita szabályos gólját
sem adták meg. Rossz volt ezt átélni...
A közönségen nem múlott
semmi. A zágrábi aréna piros-fehér-zöldbe öltözött, a lelátón hét
és fél ezer honfitársunk foglalt
helyet. Magyarországon sem lehetett volna hazaibb hangulat: Beleborzongtunk mikor láttuk
mennyien szorítanak majd értünk - mondta a Fradi balszélsője - , nagyon sajnálom, hogy csalódást okoztunk. A lefújást követően sokan el is hagyták a helyüket, de egy-kétezren ott maradtak és megható volt, ahogy ünnepeltek bennünket. A csarnok
előtt is vártak minket, veregették
a vállunkat, s mondták: számuk-
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REFLEKTOR
SLÍZ BRONZÉRME
A németországi Kölnben
bonyolították le a WMAO által
támogatott nyílt kick-box
Európa-bajnokságot. A 14 ország
563 versenyzője között a
Full-contact Szeged SE
sportolója, Kiss Emil tanítványa,
Slíz András a 81 kg-ban a
harmadik helyen végzett. A
magyar csapat így az összetett
pontversenyben is a harmadik
helyen zárt.
LABDARÚGÓ-TOBORZÓ
A Tisza Volán SC
labdarúgó-szakosztálya toborzót
hirdet a '96-os és az óvodás
korosztály részére. Érdeklődni
Tanács Gábornál a
30/535-2930-as telefonszámon
lehet.

HORGÁSZHÍR
A szegedi Szőke Tisza
Horgászegyesület ezúton is
értesíti tagjait, hogy december
21-én 8 órai kezdettel közgyűlést
tart a Tápai Antal
Szakmunkásképző Iskolában
(volt 624-es, Kálvária sgt. 86.). A
fontos döntések miatt minden
tag megjelenésére számít a
vezetőség. Határozatképtelenség
esetén a közgyűlés - az
Kirsner (balról) az elődöntőben nyújtotta a legjobb teljesítményt a vb-n.
Fotó: Antonio Bat (MTI/EPA)
alapszabály szerint - 20 perc
múlva újra összehívható, s akkor
volna, mert a kettős emberhát- már a létszámtól függetlenül
rány előre eldöntött mindent. döntőképes.
Többen kiborultak a csapatból,
rendkívül nehezen viselték a ve- NIKE FOCITORNA
reséget, magukban keresték a hi- A Magyar Iskolai
A szövetségi kapitánynak, Mocsai Lajosnak nem a zágrábi volt az
bát, okolták a kudarcért; pedig Labdarúgó-szövetség és a Tisza
első, hajrában elveszített fináléja. Ezzel együtt nem az utolsó 5
mindenki megtette a magáét - a Volán Focisuli 2004 tavaszán
percre koncentrált, mikor telefonon megkerestük.
bakik nálunk nagyon rosszkor ismét megrendezi a Nike iskolai
- A célunkat teljesítettük, az olimpiai kvótát megszereztük, vijöttek, de benne vannak a sport- focitornát a 6 - 1 2 éves korosztály
szont a vb-döntőről még álmodni sem mertünk. Ilyen színvonaban. Ez jobban megnyert mérkő- részére Csongrád, Bács-Kiskun
las, erős mezőnyt felvonultató vüágbajnokságot még nem rendezzés volt, mint az olimpiai finálé; és Békés megyében. A torna
tek, megterhelő volt, tizenkét nap alatt tíz mérkőzést játszottunk.
viszont én próbáltam a pozitív lebonyolításával és a nevezéssel
A döntőbe jutás bravúros teljesítmény volt, ott az első félidőben
oldaláról megközelíteni a dolgo- kapcsolatban Tanács Gábornál
rosszul védekeztünk, Pálinger tartotta bennünk a lelket, s várható
kat. Ez egy sokra hivatott csapat, lehet érdeklődni a
volt, hogy a folytatásban ránkjönnek a franciák. Ez megtörtént, de
többeknek az első felnőtt világ- 06-30/535-2930-as
végül sikerült öt-hat gólos különbséget kiharcolni és tartani - a
versenye volt, vagyis az ezüst- telefonszámon.
hajráig. Kirsner kiállítása jogtalan volt, Görbicz szabályos gólját
érem egyértelműen siker. Az
nem adták meg - most sem értem, hogy miért? Amennyiben a bíolimpián és az Európa-bajnoksá- DÓZSA-AEROBIK
rók a szabályok szellemében járnak el, mi ünnepelhettünk volna.
gon mindent megteszünk azért, Minden izomcsoportra kiterjedő
Igaz, mi is bakiztunk a döntő pillanatokban. Jövőre két világverhogy nekünk játsszák a Him- aerobik működik a Dózsa
seny is lesz, az olimpiára és az Európa-bajnokságra az elkövetett
nuszt - ezért dolgozunk, ezért György Általános Iskolában
hibákból tanulunk és azokat kijavítjuk. Előzetesen azzal is elégejátszunk. Nem tudom mennyien minden korosztály számára.
dett lennék, ha. mindkét tornán éremesélyesként lépnénk pályávárnak majd bennünket a Kör- Több mint tízféle óratípussal
ra.
csarnoknál (a beszélgetés a 14 ismerkedhet meg, aki részt vesz
órai fogadás előtt készült, a a foglalkozásokon, melyekkel
ra, mi vagyunk a világbajnokok.
- Jómagam már a helyszínen szerk.) a hozzátartozókon, a ba- fejleszthetők a képességek.
Ez a szeretet erőt ad, s Athénban próbáltam a helyére tenni a tör- rátokon, a családon kívül. Való- Edzési időpontok: kedd és
visszavágunk a világnak... Kezd- ténteket - emlékezett vissza a színűleg sokan csalódtak, esetleg csütörtök 18-tól 19 óráig.
jük elfogadni az eredményt, ter- nehéz nap még nehezebb éjsza- dühösek is ránk, de biztos va- Jelentkezni a helyszínen lehet,
mészetesen mindenki másként kájára a makói születésű Pignicz- gyok benne - idővel ez az ezüst is vagy a 06-70/248-4395-ös
élte meg, s azt, hogy az ezüst is ki Krisztina. - A hajrában gyer- megszépül és az értékén kezelő- telefonszámon.
siker - nekem ehhez még kell meteg hibákat követtünk el, s dik. Már most is rengeteg hívást,
legalább egy hét. Nehéz elhinni, nem kaptunk olyan segítséget gratulációt kapunk, például Gát GOLD BOYS-GYŐZELEM
is
küldött
SMS-t. Az NB III-as férfi
hogy veszítettünk, az utolsó per- egymástól, ami átlendített volna Klári
cekben csak arra tudtam gondol- a holtponton. Hideg fejre, hig- Jólesett, s mindenkinek köszön- tekebajnokságban szereplő
ni, megvan, világbajnokok va- gadtságra lett volna szükség. A jük az őszinte biztató szavakat...
Szentesi TE
gyunk...
hosszabbításban csoda kellett
IMRE PÉTER
Hódmezővásárhelyen a Gold
Boys junior csapata ellen játszott
és 5:3-as (2474-2448) vereséget
szenvedett. Pontszerzők: Benyhe
Kis Sándor 470, Rakonczai
László 411, Csanki István 419
fával, ill. Farkas László 435,
Garai Tibor 423 és Dömsödi
Ferenc 408 fával.
A férfi Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első fordulójában túlzás egyéni teljesítmények, jó erőn- Megalázottnak érezték magukat
nélkül állíthatjuk, hogy a Pick szolgáltatta a legnagyobb szen- lét. S ami a legfontosabb, hogy a a franciák. Éppen ezért gondolni POZITÍV MÉRLEG
zációt, hiszen héígőlos (29-22) előnnyel várja - a címvédővel fiatalok, Laluska, Ilyés, Vadker- is rossz arra, hogy mi vár ránk a Szolnokon rendezték meg az
szemben - a vasárnapi -visszavágót. El kell ismerni, ilyen csa- ti, Józsa a rutinosokra jellemző visszavágón. A hét gól sok is, országos gyermek vízilabda
pategységet már régen látott az újszegedi közönség.
nagyvonalú és határozott játék- meg kevés is. Kimondani renge- vidékbajnokság legutóbbi
kal rukkolt elő. Sandefjordban teg, de a pályán elegendő egy rö- fordulóját. A HVSC-Vakesz
Először is elnézést kell kérnem is a határozott és fegyelmezett egy nagyszerű első félidei pro- vidzárlat, s pillanatok alatt eltű- Pólósuli SC négy meccséből
Vadkeni Attilától, aki három gólt védekezéssel sikerült meglepni duktumot rombolt le a második nik az előny. Szerencsére nincs a kettőt megnyert, egy-egy
szerzett, s Oláh Gábortól, aki két az ellenfelet, s most is hasonló játékrészben néhány játékos in- hét közben olyan bulimeccs, alkalommal pedig döntetlenre
büntetőt értékesített, hogy ki- erényeket csillogtattak meg diszponáltsága. Veriában a hul- amely elvinné a srácok gondola- végzett, illetve vereséget
lámvölgyek a meghatározó játé- tát. Szerencsére a játékosok tudhagytam a hétfői meccstudósí- Mezeiék.
szenvedett. Eredményeik:
tásból. No nem azért, mintha ők
- Hihetetlenül egységes volt a kosok formán kívüli teljesítmé- ják azt, hogy nagyon nehéz mér- -Csongrád 19-3, a vásárhelyiek
gyengébb teljesítményt nyújtot- csapat - mondta korábbi szoká- nyéből fakadt. De én úgy voltam kőzés vár ránk Montpelher-ben. góljait Vígh Csanád 10, Kadnár
tak volna, hiszen az előbbi olyan sától eltérően kipirult arccal Ko- vele, mint az a magasugró, aki fózsa Mátéval együtt ebédeltem, Rezső és Harcsás Attila 3-3,
magabiztosan játszott, s lőtt egy vács Péter edző, majd így foly- ezerszer leverte kétméteren a lé- s bevallotta, nagyon izgul, mi Bende Attila, Bende Csaba,
nagyon látványos és cseles gólt, tatta: - Az első jelek erre vonat- cet, de a sok munka eredménye- lesz a visszavágón. Ez pedig szá- valamint Csapó Csaba szerezte;
amire még a francia kapus is kozóan Zágrábban már megvol- ként aztán sikerült átvinnie a momra jó jel.
-BVSC 3-3, g.: Vígh 2, Kadnár;
csak csóválta a fejét. Oláh pedig tak. A Tatabánya ellen már magasságot. Ezután már csupán
Kővári Árpád elnök beismerte, -Szentesi VK 8-3, g.: Vígh 5,
a nagy izgalom közepette is csak majdnem végig egyforma tűzön arra kell ügyelni, hogy a nagy hogy nem tudott a nézőtéren Harcsás 2, Kadnár; -SZVPS 3-4,
egy büntetőt hibázott el: a kapu- égtek a játékosok, de a csúcs meccseken jó formában legye- nyugodtan ülni. Hol a tévéközve- g.: Kadnár 3.
fáról kifelé, s nem befelé pattant mindenképpen a vasárnapi pro- nek a játékosok.
títést nézte, hol a folyosón sétált,
a labda.
duktum lett. Megnéztük nem is
Az edzői sajtótájékoztatón fel- majd belekukkantott a csarnok- ASZTALI LABDARÚGÁS
Nekem önkéntelenül is az egyszer a Montpellier játékát, fel tettem a kérdést Patrice Kanayer ban a mérkőzésbe.
A szegedi Első Magyar
1996-os niederwürzbachi City- is készültünk belőlük, de a edzőnek, hogy a csapatból szá- Nagyszerűen játszott a csa- Kenderfonó Asztali Labdarúgó
kupamérkőzés jut az eszembe. BL-címvédő már improvizatív mára ki nyújtott elfogadható tel- pat. A közönség is szenzációs Club december 21-én (vasárnap)
A házigazda együttes volt a kézilabdát játszik, s tulajdon- jesítményt. Erre ő azt válaszolta, volt. Csak az a kár, hogy nem 9 órától rendezi meg az Ágota
címvédő, s Bajuszék olyan já- képpen semmi nem hasonlított hogy kérem a következő kér- lesznek ott Montpelher-ben. Bí- Alapítvány székházában
tékkal lepték meg nagy nevű el- a korábbi mérkőzésükön alkal- dést...
zom azonban abban, hogy min(Sólyom u. 6.) a Dukay András
Elmondhatom,
lenfelüket, aminek az ellen- mazottakra.
- Gondoljon csak bele: a cím- den játékos tudja, a visszavágón Szeged városi egyéni
szerét akkor nem találták Staf- hogy nekünk minden összejött: védőt hét góllal legyőzi a magyar legalább így kell küzdeni.
bajnokságot. Nevezni a
fan Olssonék. Abban az időben hangulat, közönség, jó kapus és bajnokság második helyezettje.
SÜLI JÓZSEF
helyszínen lehet.

ÉREMESÉLY ATHÉNBAN IS

A visszavágó réme máris fenyegeti a Tisza-parti csapatot

Elbűvölő vasárnapi Pick-játék

16

•

M

O

Z

A

I

K

KEDD, 2003. DECEMBER 16.

"

Szél, hózápor

Elet a mólón
FARKASCSABA

- Bocsánatot kerék. Pardon, kérek - mondja a felszolgálóhölgynek a fiatalember, akadozó nyelvvei, a hajnalban nyitó kocsmában, előtte tequila,
mögötte a pénz. Dübörög a zene, megy a videó,
réteges cigifüst úszik a levegőben, vízszintesen,
kékesen. Thakács gyorsan megissza a kávét, siet
tovább. Künn már világosodik a mély-dél-alföldi
reggel. - Most, mikor az év legsötétebb napjait éljük, Thakácsnak eszébe jut a balatonsz.-i móló,
ahol ilyenkor, év végéhez közelítve, Luca-nap és
karácsony közt, egészen délnyugaton, Fonyódnál
nyugszik a Nap, nem úgy, mint nyáron: a hegyek
között, a túlparton, látszólag északon - legalábbis
nagyon erősen
északnyugaton.
A Balaton... A víz halkan, magában, üvegtisztán
borong, szürke testű, fekete szárnyú dolmányos
varjú károg a jegenyefa csúcsán. „Krá-krá-krá",
közli recsegve, s erősen kémlel valamit. Nyakát
nyújtja, egy vonalban a hátával. Igazi ragadozó-,
vagy inkább keselyűpóz. Mennyivel más a hangja,
még a testtartása is, mint az ártatlan vetési varjúnak! Látja is Thakács, mit kémlel: a többieket, melyek a móló kövezésén lebzselnek, egy kis, tízkilós,
kifehérült, döglött busát konzumálva. Eltakarítják
a hulladékokat, akár a patkányok, melyek benn
laknak a kövek között, csak éjszakánként jönnek
elő, kőről kőre szaladnak, suhanó árnyékuk csak
pillanatokra észlelhető a horgászlámpafényben.
(Persze, nem mindig. Történt: Thakács a mólószegélynek támasztotta a horgászbotot, és míg a másik fölszereléssel foglalatoskodott, a tömött etetőkosár ide-oda lengett. Egyszer csak begörbül a bot,
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s billen a szegély túlfelére. Mi a túró történik itt, kijönnek a halak a partra I Thakács kényelmetlen érzések közt megmarkolta a botot, és elkezdte húzni
visszafelé. Nem jött. Húzta, húzta Thakács, aztán
érdekfeszítő gondolatok között [csak érintőlegesen
jegyezzük meg: kutatók szerint a magyar káromkodáskészlet
csak árnyalatnyival
szegényebb,
mint a kínai ill. tonkinéz átkozódáskmcs] elvágta a
zsinórt; egy etetőkosárral, egy horoggal kevesebb.
Aztán rekonstruálta az esetet: a mólószegélytől fél
méter magasban lógó etetőkosarat elkapta a kövezésbőlkiugró patkány, s azonnal be is vitte a kövek
közé. Mindennek van határa.)
Haladjunk tovább a kikötői élet
szemrevételezésében! A hattyúk. Falkányi a kikötő két karja
között, a mólóöbölben - csak akkor mennek tovább, majd ha befagy a tó —, sokáig úgy volt, ennek korszerűsítésével kezdődik a balatoni kikötőkorszerűsítés-láncolat,
de aztán kiderült, mégsem vele kezdődik, hanem egy másikkal. Talán jó
isi Thakács mindenesetre azt figyelte meg: induljanak bármilyen munkák a tóparton,
valamiért
mindig kisebb lesz tőlük a Balaton, nagyobb sosem. Az „árváltozás" szó is mindig csak áremelkedést jelentett, amíg használták,
csökkenést
még véletlenül sem. És a vadkacsák. Az eozinzöld
fejű, palaszürke hátú gácsér, a
narancs-fekete
csőrű, kendermagos tojó félálomban ring a lassan
rengő és merengő, holthullámos-tükörsima
tófelületen. Zsíros tollazatúk vízhatlanítja őket, nem
érinti viselőjüket a világ. „Valószínűleg így kellene
élni", gondolja magában
Thakács.

NDK-nosztalgiapark létesül
BERLIN (MTI)
A Good Bye, Lenin! című német
film és az egykori Kelet-Németország életével foglalkozó számtalan tévéműsor óriási sikere
nyomán
NDK-nosztalgiapark
nyílik Berlinben.
A tízezer négyzetméternyi
nosztalgiaparkban mindaz megtalálható majd, ami egykor jellemezte Kelet-Németországot: elsősorban a fal maradványai,
amelyek egyre fogynak. Ma már
minden tégla és kis szögesdrót
darab tetemes mennyiségű euróért talál gazdára. Nem hiányoznak majd a különlegesen csúnya
színű, különböző évjáratú Tra-

bantok, fotók a régi lakótelepekről, a sorban állásról, és különböző dokumentumok a Stasi-kémhálózat tevékenységéről nyilatkozta Holger Ehlers, a park
igazgatója.
A keletnémetek számára oly
kedves hajdani, megbecsült áruk
között kiállítanak jó néhány élelmiszert, köztük az állandó hiánycikknek számító kedvenc kávét, a Mocca Fix Gold-ot, a hajdani Jugoszláviában gyártott és
kedvelt importcikknek számító
pudingporokat, az akkoriban divatos ruhákat, cipőket, lakásdíszeket és bútorokat.
A kiállítás büféjében nem garantálják, hogy sorban állás lesz,

de ha igen, akkor az csak fokozza
majd a nosztalgikus hangulatot.
A volt Kelet-Berlin területén található hatalmas projektben vendéglő is nyílik, amelyben azonban nem a régi rendszer szerint
fogadják a betérőt, azaz vadidegeneket nem ültetnek egymás
asztalához.
A park bejáratánál marcona
határőrök és a régi egyenruhába
öltöztetett rendőrök fogadják az
érdeklődőket. Az egész tízezer
négyzetméternyi terület olyan
lesz, hogy ha a good bye Lenin!
című film főszereplőnője felébredne a kómából, nem érezné,
hogy rendszerváltozás történt ígérik a szervezők.

TASKAK TŰNTEK EL
Két táska is eltűnt a hét végén.
Az egyiket egy, a Baross utcában
álló külföldi rendszámú Audiből
vitték el, a másikat egy szegedi
szórakozóhelyről. Az Audiből eltűnt táskában ruhaneműk voltak, több mint 200 ezer forint értékben, a másik esetben pénztárca és személyes iratok tűntek el.
VÁSÁRLÁS KÖZBEN
LOPTÁK MEG
A Mars téri piacon továbbra is érdemes fokozottan figyelni az értékekre. Egy gyanútlan vásárlótól
nézelődés közben tulajdonították el a pénztárcáját, amiben 20
ezer forint volt.
LEJEGESEDÉS MIATT
ÜTÖTTÉK EL
A hirtelen leesett és lefagyott eső
miatt került kórházba egy ásotthalmi férfi. A település belterületén ütötte el egy jégbordán megcsúszó személygépkocsi. A 62
éves férfit súlyos sérülésekkel
szállították kórházba.

Az elefántok
és a káosz
BANGKOK (MTI)
A thaiföldi hatóságok most az
elefántokban találták meg a felelősöket a bangkoki közlekedés
mindennapos káoszáért.
Maga a miniszterelnök jelentette be hétvégi rádióbeszédében:
a vidéki elefánttartóknak megtiltják, hogy állataikkal felkeressék a fővárost. A vastagbőrűek
tulajdonosai azért járnak a fővárosba, hogy táplálékot kéregessenek az ormányosoknak, továbbá
sokan elefántcsontból készült
emléktárgyakat kínálnak a turistáknak.
A becslések szerint napi
60-250 elefánt mászkál a város
utcáin, és akadályozza az amúgy
is kaotikus közlekedést. Számos
balesetre is sor került már autók
és elefántok között.

Gyakran lesz eresen felhős az ég, és hózáporok várhatók. Főleg nyugaton lesz erős,
oíykörvíharos az északnyugati szél. Hideg időre számíthatunk.
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További kilátások
Eleinte még lesznek hózáporok. Később pára- és ködíottok megjelenésére keli számítani. Fokozatosan mérséklődik a kezdetben erős északnyugati szél. Éjszakánként
fagyni fog, és napközben is hideg idő várható.
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Változó

Marci*

Marul*
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Max:2°
Mta:-4°

Vízállás:
ATisza Szegednél 93 cm (hőfoka 3,4 C°), Csongrádnál -107 cm,
Mindszentnél -1 cm. A Maros IVLíikónál -72 cm.
A Nap kel: 7.26, nyugszik: 15.52, Hold kel:

nyugszik: 11.55.

Lubickolás a tóban

Cica a porszívóban
SYDNEY (MTI)
Az ausztráliai Melbourne-ben egy
utcaseprő szájtól szájig lélegeztetéssel élesztett újra egy macskát,
miután az utcát tisztogató porszívó beszívta az állatot. A Hoover
névre hallgató héthetes cicus körülbelül egy órát töltött a gép bel-

sejében, amíg az utcaseprő észrevette. Akkor azonban a férfi nem
vesztette el a lélekjelenlétét, hanem azonnal nekilátott a szájtól
szájig lélegeztetésnek. Az orvos
szerint valóságos csoda, hogy a
macska nemcsak túlélte a balesetet, hanem minden jel szerint kiváló egészségnek is örvend.

Pirosra és kékre festett testű fiatalemberek integetnek a Genfi-tó
hideg vizében lubickolva, amikor mintegy 600 vállalkozó kedvű
úszó részvételével megtartották a hagyományos karácsonyi úszást
a tavon. A 7 Celsius-fokos vízben férfiak és nők mintegy 150 métert úsztak.

MTI Fotó: Keystone, Laurent Gillieron

Száztizennégy éves a „világ nagyapja"
MADRID (MTI)
Hétfőn töltötte be 114. életévét Joan Riudavets Moll, a világ állítólag legidősebb
embere. A spanyol férfi Menorca szigetén,
szülőfalujában, El Migjornban él. Az egy-

kori cipész a 114 évet megélt japán aszszony, Kavate Mitojo egy hónappal ezelőtt
bekövetkezett halála óta a Guinness rekordok könyve szerint első helyen áll a legidősebbek sorában. Riudavets 1889. december
15-én született Menorca szigetén. Hétfői

spanyol lapjelentések szerint kiváló egészségnek örvend és napjában legkevesebb 14
órát alszik. Szülőfaluja díszpolgárává akarja nyilvánítani a „világ nagyapját" - közölte Pere Riudavets, a falu polgármestere, aki
dédunokaöccse az aggastyánnak.

Szülő és gyerek kapcsolata

A NAPOS OLDALRÓL. Kovács Judit a Szegedi Tüdományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán elsőéves művelődésszervező szakos hallgató. A diploma megszerzése után szociális
munkásként szeretne elhelyezkedni. Nagyon szeret utazni, a nyáron egy vágya vált valóra, amikor eljutott Egyiptomba és láthatta a
piramisokat. A szegedi lány az Örök Várost, Rómát is látni szeretné. Szabad idejében moziba jár, a horrorfilmeket kedveli leginkább.

Fotó: Karnok Csaba

Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 19. számú soraiban egy régi
közmondás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: S, Á, A, Á, T. 10.
Legendás kínai filozófus. 11. Méreg része! 12. Osztrák folyó. 13. Egzotikus állat. 16.1. Y 17. Előzmény. 18. Vallási csoportosulás. 19.
Egyforma mássalhangzók. 20. Régies fejet! 21. Mai kétharmada!
22. Edward röviden. 23. Zárt tenyere. 25. Szélhárfa. 27. Részben
miákol! 28. Angol kétszersült. 30. Kötetlen. 32. Közeli. 33. Régi érmék. 36. Bibliai alak. 38. Zivatarban álló. 39. Kicsinyítő képző. 40.
Tojás Rostockban. 42. Szigetlakó nép. 43. Igevégződés. 44. Embertörzsű és halfarkú ókori isten. 47. Magához tér.
FÜGGŐLEGES: 1. ...mars (Eredj!) 2. Kártyázó. 3. New... 4. Házépítő
munkás. 5. Kosztolányi... 6. Férfinév. 7. Vízi átkelőhely jegyszedője. 8.
Sporteszköz. 9. Anna másként. 14. A távolabbit vajon? 15. ...lapu. 19. A
megfejtés második sora. Zárt betűk: E, F, A. 20. Mázol. 22. Mint a 40.
számú sor. 24. Lantán. 26. Templomi bútor. 27. Orosz teherautó. 29.
Honfo^aló vezér. 31. Erzsébet becéző változata. 34. Nitrogén. 35. Sárgás színváltozat. 37. Aromás ital hatóanyaga. 41. Olaszország röviden.
42. Szerv a szájban. 43. Jegyezd be a naplódba! 45. Bukaresti autójel.
46 en, ön. 47. Egyszerű gép. 48. Baba fele! 49. Szláv helyeslés.
Hétfői rejtvényünk helyes megfejtése: Nem erőszak a disznótor, legfeljebb a disznónak!

ISTEN ELTESSE!
ETELKA, ALETTA
Az Etelka Dugonics András „alkotása", az Etele férfinevet megrövidítette, és nőiesítő -ka kicsinyítőképzővel láttál el. E névvel
az Ottilia nevet kívánta magyarrá tenni, később azonban az
Adelheid német női név magyarosítására használták.
A hazánkban igen ritkán használatos Aletta női név az Etelka
keletkezésével rokon: a német
Adelheid olaszos kicsinyítőképzős származéka.

A NAP VICCE
- Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? - kérdi a vő az
anyósától.
- Azért fiam, mert látni akartalak...

