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TÉMÁINKBÓL
A LEGFONTOSABB
MAGYAROK
A napokban látott napvilágot egy
üzleti havilap által összeállított
lista Magyarország száz
legfontosabb polgáráról. Az
elitlistán szereplő, eredményeik,
munkájuk alapján elismert
emberek között hét ismerős,
megyei és szegedi név is szerepel.
3. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

Egy útra az M5-ös 114 kilométere drágább, mint az összes többi magyar sztráda egy hónapra

Matrica helyett jön az áremelés
Drágább lesz január elsejétől egyetlen
Kiskunfélegyháza-Budapest odaút az
M5-ös autópályán, mint az egész hónapos sztrádamatrica a többi autópályán. Az AKA az inflációt követve emeli
árait, miközben tárgyal a matricás díjfizetés bevezetéséről az állammal.

PUCOLNAK A DESZKÁSOK
Gördeszkások és
görkorcsolyások takarítják a
Somogyi-könyvtárat elcsúfító
graffitiket az épületről. A
könyvtár igazgatója örül a
fiatalok lelkesedésének, a srácok
pedig nemcsak a falat, hanem a
korisok becsületét is mossák az
akcióval.
4. oldal
GYARMATOSÍTÓ
MINISZTÉRIUM
A felsőoktatási törvény és a jövő
évi egyetemi költségvetés volt a
fő témája annak a nyilvános
tanácsülésnek, melyet a szegedi
egyetem bölcsészettudományi
karának professzori testülete
tartott. Az oktatási tárca
egyetemekre vonatkozó
módosításainak nem örülnek az
érintettek.
5. oldal
LEZÁRULHAT A SZÍNHÁZI
VÁLSÁG?
Válságmenedzselés és egyéb
feszültségek után úgy tűnik,
januárban talán elindulnak a
stabilizációs folyamatok a
Szegedi Nemzeti Színházban. A
teátrumhoz kirendelt
önkormányzati biztos, Mádi
Zoltán elkészítette jelentését,
melyet a pénteki közgyűlés
tárgyal majd.
7. oldal

www.delmagyar.hu

Háromezer-négyszázharminc, azaz 3430
forintba kerül január elsejétől egy Kiskunfélegyháza-Budapest út személygépkocsival az M5-ös autópályán. Csak oda. Az ország többi sztrádájára érvényes harmincnapos matrica ára januártól 3400 forint lesz.
A 114 kilométeres M5-ösön egyetlen út tehát harminc forinttal kerül majd többe,
mint a 438 kilométer hosszú állami autópálya-hálózat egyhavi korlátlan használata.
Ráadásul Szegedről a fővárosba még az első
osztályú vonatjegy is csak 2247 forint.
Az M5-ös eddig is drágább volt, mint az
összes többi autópálya egy hónapra, hiszen
jelenleg 3250 forintba kerül egy Kiskunfélegyháza-Budapest túra a pályán, miközben
3200 forint a 31 napos matrica.
Garai Valéria, az Alföld Koncessziós Autópálya Rt. szóvivője lapunknak elmondta: a társaság normál ügymenete szerint
fél évenként változtatják áraikat, legutóbb
erre júliusban került sor.
A sztrádakapuknál belátható időn belül még fizetni kell, ráadásul egyre többet.

Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon

Megyénkben is kerülhetett azbeszt a panelházakba

A család nyugodtan vápa a bírósági tárgyalást

Rákkeltő építőanyagok

Védőoltás nélkül
cseperedhetnek fel?

A sorozatgyártásra szakosodott szocializmusbeli
nagyipar használt azbeszt tartalmú anyagokat a
lakóházak építésénél - állítják a szakemberek.
Ezt cáfolja az egyik szegedi tervező. Az illetékes
minisztérium mindenesetre 2004. január l-jétől
megtiltotta a rákkeltő hullámpala gyártását és
behozatalát.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felmérése szerint több mint 150 millió négyzetméter azbesztcement tartalmú tetőfedő anyagot építettek be az elmúlt évtizedekben Magyarországon.
Nemcsak födémeknél használták ezeket az elemeket, hanem kerítések, garázsfalak, ólak és
egyéb melléképületek is készültek azbesztes épí-

tőanyagból. Mostanra azonban bebizonyosodott,
hogy az azbesztcement veszélyezteti az emberek
egészségét. Nem véletlenül tiltotta be a környezetvédelmi és az egészségügyi tárca közös rendeletével 2004. január l-jétől a rákkeltőnek nevezett
építőanyag gyártását és behozatalát. A miniszteri
közleményből kiderül: ez akkor lehet ártalmas, ha
az azbesztrost porladni kezd és a levegőbe jut. A
szaktárca illetékesei az ilyen épületek bontását erre szakosodott cégeknek tanácsolják, mert az azbesztcement veszélyes hulladék. Ezeket csak orvosi felügyelet mellett, védőruhában bonthatják
az építőipari dolgozók.
Folytatás az 5. oldalon

Fábián József akkor lesz elégedett, ha a támadó bíróság elé áll

Már kérték Sebőköt

Szén-monoxidmérgezés
Dorozsmán
Egy 13 éves dorozsmai fiút és 32 éves nagybátyját füstmérgezés miatt eszméletlen állapotban szállították tegnap reggel kórházba.

Fábián József örül annak, hogy Izraelben elfogták és őrizetbe vették fia támadóját, Sebők
Ferencet. A férfi, miután 1996-ban életveszélyesen megsebesített három fiatalembert,
hét évig bujkált. Az Igazságügyi Minisztérium már előterjesztette a kiadatási kérelmet.
(Részletek az 5. oldalon.)

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Fotó: Karnok Csaba

Valószínűleg a házilag bekötött füstcső okozott majdnem tragédiát tegnap reggel Kiskundorozsmán, a Muskotály utcában. A rendőrség eddigi adatai szerint a 13 éves hú és 32
éves nagybátyja az emeletes ház alsó szintjén
aludt. A külső helyiségben egy fatüzelésű vaskályha volt, aminek az elvezető csövét házilag
kötötték be, s az égésterméket, a szén-monoxidot valószínűleg visszafújta a szél a szobába.
Amikor a fiú édesanyja reggel fel akarta ébreszteni őket, már mindketten eszméletlenek
voltak. A nő azonnal értesítette a mentőket,
akik a férfit a szegedi városi kórházba, míg a fiút a gyermekklinikára szállították. Az oxigénluányos állapot miatt a férfi - akit a kórház
belgyógyászati ambulanciáján ápolnak - tegnap még nem tudott nyilatkozni lapunknak.
Orvosa elmondta, valószínűleg már ma reggel
hazaengedik. Hogy pontosan mi okozta a
rosszullétet, azt csak az orvosi vizsgálat után
lehet megállapítani. A 13 éves fiú állapotáról
többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült információt beszereznünk.

Kiskorúak veszélyeztetése m i a t t indult eljárás.

Nem adatta be gyermekeinek az
életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat a szentesi Csizmadia
Hajnalka. Az ÁNTSZ (eljelentette őt a rendőrségen. A büntetőeljárásnak következményei lehetnek, legvégső esetben a bíróság korlátozhatja a szülő jogait.
Az orvosok véleménye árnyalt.
A szentesi Csizmadia Hajnalka a
gyermekei egészsége szempontjából - mint már lapunkban is nyilatkozta - felmérte döntésének
következményeit, amikor arról
határozott, hogy nem adatja be a
védőoltásokat. Ezt a döntést - orvosi véleményekre alapozva - a
saját meggyőződése szerint hozta
meg. Szerinte a védőoltások maguk okozhatnak betegséget. Úgy
fogalmazott: a jogi következményeket pontosan nem mérte fel,
de felkészülten várja a tárgyalást.

Fotó: Tésik Attila

A Szentes környéki tanyán élő
családban négy kiskorú nevelkedik, szüleiknek volt tudomásuk
arról, hogy egy másik magyar
család is így határozott. Abban
bíztak, hogy annak a családnak
hasonló ügye hamarosan befejeződik és precedenst teremt a hazai joggyakorlatban. De a bíróságok precedens értékű ítéletet
még nem hoztak, a szentesi szülőknek legközelebb januárban
kell megvédeniük álláspontjukat
a Szentes Városi Bíróságon.
Ha valóban szükség van orvosi
beavatkozásra, az úgynevezett
passzív védőoltást beadatná gyermekeinek - fogalmazott a szentesi gyermekek anyja. Ez a típus tudomása szerint akkor hat, ha a
betegség már létezik, de annak kialakulását gátolja, megszünteti.
Folytatás a 4. oldalon
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A kormány elfogadta a nemzeti lakásprogram elveit

Emelkedik jövőre
a szocpol-támogatás
A kormány jövőre kétmillió forintra emeli a kétgyermekes,
vagy két gyermek megszületését
vállaló fiatal házasok vissza
nem térítendő szociálpolitikai
támogatását. Az egygyermekesek esetében a támogatás 800
ezer, a háromgyermekes családoknál pedig 3,2 millió forint
lesz.
BUDAPEST (MTI)

A kormány tegnap első olvasatban megtárgyalta az Otthon Európában címet viselő nemzeti lakásprogramot és elfogadta az abban megfogalmazott elveket és
irányokat - közölte a kormányszóvivő a kabinet ülését követően. Gál /. Zoltán elmondása szerint a kormány jövőre kétmillió
forintra emeli a kétgyermekes,
vagy két gyermek megszületését
vállaló fiatal házasok vissza nem
térítendő szociálpolitikai támogatását. Ez az egygyermekesek
esetében 800 ezer, a háromgyermekes családoknál pedig 3,2
millió forint lesz. Szólt arról,
hogy a bérlakásépítés ütemének

felgyorsítása révén több mint tízezer új bérlakás lesz beköltözhető 2006-ig.
A kormányszóvivő közölte: a
kormány rendezni kívánja azoknak a családoknak az adósságát,
akik 1990-ben a hosszú lejáratú
lakáshitelek háromszázalékos kamatának piaci kamattá történő
változtatása során adósságcsapdába kerültek. Hozzátette: ez mintegy 150 ezer családot érint. Gál f.
Zoltán elmondta: 2004-ben öszszességében több mint 200 milliárd forint támogatás szolgálja a
családok otthonteremtését.
A kormány megtárgyalta és
módosította a közforgalmú személyszállítás utazási kedvezményeiről szóló rendeletet, ennek értelmében 2004. január l-jétől az
EU-tagállamok 65 éven felüli állampolgárai is ingyen utazhatnak
a tömegközlekedési eszközökön.
Bővülnek a magyarigazolvány, illetve a magyar hozzátartozói igazolvány felmutatásával igénybe
vehető utazási kedvezmények is.
A jövőben a jelenlegi 70 év helyett
már 65 év felett lesz ingyenes a
komp- és révközlekedés.

470 milliárdos hiány
BUDAPEST (MTI)

A központi költségvetés jövő évi
deficitje 470,4 milliárd forint
lesz, ami a GDP 2,3 százaléka mondta László Csaba tegnapi tájékoztatóján. Az Egészségbiztosítási Alap hiánya 271,6 milliárd
forintot, a Nyugdíjbiztosítási Ala-

pé 2,2 milliárd forintot ér el. A helyi önkormányzatok hiányát jövőre 10,4 milliárd forintra tervezték. A lakástámogatási rendszer
változása kapcsán kifejtette: jövőre 10 milliárd forintos, 2005-ben
már 25 milliárd forintos megtakarítást hozhat a rendszer szigorítása a központi büdzsé számára.
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Újabb vitatott szerződés a köztévénél

Lemondott Ragáts Imre
Lemondott Ragáts Imre, a Magyar Tfelevízió
Rt. nem egészen hét hónapja megválasztott
elnöke, aki január elsejei hatállyal távozik
posztjáról. Közben a HVG arról írt, hogy
újabb vitatott szerződés került nyilvánosságra, amelyet Ragáts kötött.
BUDAPEST (MTI)

Az MTV elnöke egy nappal azt megelőzően
közölte döntését az intézmény közalapítványi kuratóriumának elnökével, Czegiédi
Lászlóval, hogy a grémium elnöksége tárgyalta volna azt a vitatott filmvásárlási szerződést, amelyet a testület tagjainak jóváhagyása nélkül kötött Ragáts Imre. A HVG e heti
számában arról ír, hogy azóta elvált felesége

Sztrájkot
terveznek
a vasútnál
BUDAPEST (MTI)

A Vasutasok
Szakszervezete
(VSZ) választmányának tegnapi
ülésén döntöttek a sztrájkbizottság összehívásáról. Simon Dezső, a VSZ elnöke elmondta:
nyár óta sikertelenül kezdeményeznek tárgyalásokat a vasútreformról, de sem a szaktárcától,
sem a MAV Rt. vezetésétől elfogadható választ nem kaptak.
Hozzátette: a vasút jövőjét fenyegetve érzik, ezért kényszerülnek a vasúti szolgáltatást igénybe vevők és a vasutasok érdekei
védelmében a sztrájk fegyveréhez nyúlni. Erről holnap tárgyalnak a sztrájkbizottság ülésén.

üzlettársának cégétől vásárolt természetfilm-sorozatot a posztra hét hónappal ezelőtt
megválasztott Ragáts Imre, állítólag a piaci
ár háromszorosáért. A hetilap ma utcára kerülő számának cikke szerint a tévéelnök az
MTV Rt. nevében július utolsó napjaiban
bruttó 55,3 millió forintért vásárolta meg a
Keresztül-kasul a tengereken című szériát a
Cears Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től.
A szerződést a köztévé - a HVG értesülései
szerint példátlan gyorsasággal - két nap alatt
iktatta, Ragáts pedig egy hét múlva határozott a Cears-féle megállapodás titkosításáról
- olvasható a hetilap internetes kiadásában a
www.hvg.hu alatt elérhető írásában. Az újság
arról ír: a társaság 52, egyenként 26 perces, a
Spektrum televízióban már vetített film szál-

lítását vállalta, s csak a jogviszony tartamára
garantálta az MTV .kizárólagosságát. Novemberig mindössze 13 epizód érkezett meg
a Cearstől, amiért két nappal azt követően fizetett ki 13,8 millió forintot a köztévé, hogy
távozott a társaságból Ragáts Imre volt feleségének üzlettársa - írja a HVG, amely szerint az MTV Rt. már felbontotta a szerződést
a Cears Bt.-vel.
A HVG emlékeztet arra, hogy a kuratóriumi elnökség áprilisi határozata szerint valamennyi filmbeszerzéshez és az ötvenmillió
forintnál nagyobb összegről szóló szerződésekhez a grémium jóváhagyása szükséges,
azok lényegesebb elemeit pedig január óta
nyilvánosságra kell hozni az MTV internetes
honlapján.

Az egykori iraki diktátor ételébe altatót kevertek, mielőtt elfogták

Bagdad környékén őrzik
Szaddám Huszeint

Számvevőszéki kifogás
a részvényvásárlások miatt
Bűncselekményt vagy törvénysértést nem jelent, ha részvényeket vásárol szabad pénzéből
az állami autópálya-kezelő, de a
K and H Equiticsncl elhelyezett
befektetés célszerűtlen volt az
Állami Számvevőszék szerint.
BUDAPEST (MTI)

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
azután vizsgálta meg az Állami
Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt. befektetéseit, hogy a cég 13 milliárd forintot helyezett el a K and
H Equities brókereégnél. A rendőrség gyanúja szerint az ÁAK akkori vezérigazgatója, Bitvai Miklós Kulcsár Attilával összejátszva
a befektetési tanácsadónak jelen-

tős összeget adott. A botrány kitörésekor az autópályacég számlájáról 4,2 milliárd forint hiányzott, ám azt Kulcsár a Betonút
Rt.-tői az AAK számlájára átutalta. A kétes tranzakció miatt a hatóságok zároltak az AAK számláján 4,2 milliárdot.
Az ÁSZ főigazgatója a brókerbotrányt vizsgáló harlatnenri bizottság tegnapi ülésén kijelentette:
az AAK Rt. részvényvásárlásai egyértelműen célszerűtlenek voltak,
az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználását azonban sem a
büntető törvénykönyv, sem a
számviteli törvény nem korlátozza. Kifogásolható ugyanakkor az
AAK Rt. gyenge ellenőrzési rendszere, és megállapítható az ügyvi-

teli és számviteli fegyelem megsértése - idézte az ÁSZ-jelentés megállapításait Bihary Zsigmond.
A meghallgatást követő vitában
Répássy Róbert fideszes képviselő
indítványozta: az ÁSZ-jelentés és
az ülésen elhangzottak alapján
különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés és a számviteli fegyelem megsértése miatt a
bizottság tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen. A szocialista Tóth Károly színjátéknak nevezte Répássy felvetését, szavai
szerint a fideszes képviselő attól
retteg, hogy a rendőrség és az
ügyészség nem fogja elég körültekintően végezni a vizsgálatot. Répássy javaslatát a bizottság végül
nem szavazta meg.

Vizsgálják Hófúvás a Bakonyban
a rendőri
intézkedést
EGER (MTI)

Vizsgálatot rendelt el a Heves
Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetője annak tisztázására, miért vettek DNS-mintát egy 14
éves fiútól a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon. - December
12-én észlelték, hogy olyan személytől vettek mintát, aki a törvény értelmében erre nem kötelezhető, mivel az elkövetés idején vele szemben büntethetőséget kizáró ok állt fenn, és az eljárást megszüntették - közölte a
főkapitányság szóvivője. Kakuk
György szerint adminisztrációs
hiba történt. A DNS-mintát
egyébként megsemmisítették.

Iraki tűzoltó az áldozatok szandáljaival a kezében egy kiégett kisbusz előtt, amelybe egy robbanóanyaggal megrakott t e h e r a u t ó r o h a n t .

Szaddám Huszeint Bagdad környékén tartja fogva az amerikai
hadsereg. Ezt az iraki ideiglenes
kormányzótanács egyik tagja
mondta. A testületben egyébként van, aki úgy véli, a bukott
diktátort fel kellene akasztani.
MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megnevezte egy szaúdi újság tegnap azokat az irakiakat, akik értesülése szerint a múlt hét végén feladták Szaddám Huszeint az amerikai katonáknak. Az al-Vatan egy
tolmácsra hivatkozva azt írta,
hogy a Szaddámot kísérő három
iraki tiszt, valamint két szakács
vett részt a volt iraki elnök feladásában. A lap szerint az említett
személyek Szaddám Húszéin ételébe altatót kevertek, majd jelezték az amerikai erőknek, hogy
megkezdhetik akciójukat. Az
al-Vatan más forrásra hivatkozva
megjegyezte azonban, hogy Szaddám Húszéin elfogásához hozzájárult a volt diktátor második felesége, a jelenleg Libanonban álné-

ven élő Szamira Sahnabar is.
Szaddám Húszéin őrizetbe vétele
előtt néhány nappal ugyanis telefonon felhívta a nőt, amit egy
amerikai műhold rögzített.
A volt iraki diktátort Bagdad
környékén tartja fogva az amerikai hadsereg - erősítette meg az
iraki ideiglenes kormányzótanács egy tagja tegnap. Muaffak
ar-Rubai sajtótájékoztatón közölte, hogy a volt elnököt Irak területén, nyilvános tárgyaláson
vonják felelősségre.
Az amerikai elnök szerint a legsúlyosabb büntetést érdemli
Szaddám Húszéin. - Erőszaktevő, gyilkos, visszataszító zsarnok, aki büntetést érdemel, a legsúlyosabb büntetést - fogalmazott George Bush az ABC honlapján közzétett interjúrészletben. Bush azonnal hozzátette: a
büntetésről nem az Egyesült Államok, hanem az irakiak fognak
dönteni valamilyen formában.
Irak a jövő év június 30-án viszszakapja szuverenitását, így Szaddám Huszeint már július elsején

Fotó: MTI/EPA/Ah Hajáét

fel lehetne akasztani - olvasható
Muaffak ar-Rubainak, az iraki
kormányzótanács tagjának véleménye a Hürriyet című török napilapban. Az amerikai kormányzat a hatalomátadásig ugyan felfüggesztette a halálbüntetést a
közép-keleti országban, a tervek
szerint azonban az új iraki kormány beiktatása június 30-áig
megtörténik, s ezzel megnyílik az
út a volt elnök megbüntetéséhez.
Az ideiglenes kormányzótanács
két másik tagja úgy vélekedett,
hogy Szaddám pere vélhetően 4-6
hónapon belül kezdődik meg.
Közben újabb ügyvéd jelentkezett Szaddám védelmére: Jacques Verges, a híres francia ügyvéd,
aki korábban már számos ismert
terrorista és politikus védőjeként
szerzett tapasztalatot.
Tizenheten vesztették életüket
Bagdadban tegnap egy minibuszban, amely a közelében felrobbant, robbanóanyaggal megrakott teherautótól lobbant lángra.
A robbantás körülményei egyelőre nem tisztázottak.

Aláírásokat gyűjtöttek Öt halott
az állampolgárságért
SALGÓTARJÁN (MTI)

BUDAPEST (MTI)

Tíz centiméteres hó hullott Veszprém megyében tegnap. A főutak
legtöbbje sótól nedves, helyenként száraz, de a Bakonyban az erős
északi szél miatt kialakult hófúvások következtében több helyen elsősorban a mellékutakon - megbénult a közlekedés. A lefagyott
u t a k o n t e h e r a u t ó k és k a m i o n o k a k a d t a k el.

Fotó: MTI/Nagy Lajos

Átadták a magyar állampolgárság odaítélését támogató ötvenezer aláírást a délvidéki magyar
pártok vezetői tegnap a magyar
kormány képviselőinek. Kasza
József, a Vajdasági Magyar Szö-

vetség elnöke elmondta, hogy a
vajdasági magyarok azt várják,
rövid időn belül szülessen pozitív döntés. Szabó Vilmos kisebbségi ügyekért felelős politikai államtitkár szerint a kormány komolyan és szakszerűen megvizsgálja a kérdést.

Öt férfi vesztette életét abban a
közúti balesetben, amely tegnap
délután 3 órakor történt a 2l-es
út mátraszőlősi elágazójánál.
Személygépkocsi ütközött egy
kamionnal frontálisan. A balesetben meghalt férfiak valamennyien a személyautóban ültek.

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 . Ő R F 1 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 , S Z Á V A Y I S T V Á N , V. F E K E T E S Á N D O R • R o 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 I m e l l é k l e t e k ) , M I S K O L C Z I R Ó B E R T (fotó), O L Á H Z O L T Á N ( h í r é s i n f o r m á c i ó i ,
S Ü 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 ő s é g v e z e t ó : U 1 S Z Á S Z I 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 e f á n i 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 . telefon. 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 m a g y a r . h u • E - m a i l : s z e r k e s z t ő s é g i d d c l m a g y a r . s z c g c d . h u • 6 8 0 0 H ó d m e z ó v á s á t h e l y , S z e g f ű u 1 - 3 . T c l . / f a x : 6 2 / 2 4 1 - 9 0 5 . H i r d e t é s i t e l . / f 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 . Tel.: 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 . Tel / f a x 6 2 / 2 1 3 - 1 9 8
6 6 0 0 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 Tel / f a x 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 t 9 - 1 1 . ( V á r o s i G a l é r i a i tel./fax: 6 3 / 4 8 1 - 0 1 0 . • K l A D f A ÉS E L Ő F I Z E T É S B E N T E R I 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 1 N É M É S Z Á R O S ÉVA. • K i a d ó i
t i t k á r s á g i f a x : 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 P Á L . N y o m á s : 6 7 2 5 S z e g e d , K á l v á r i a s g t . 6 7 . telefon: 6 2 / 4 6 6 - 8 4 7 . • terjesztési v e z e t ő : K Ó T 1 Z O L T Á N . T c r i e s z l é s : 6 2 / 5 6 7 - 8 6 4
terjesztési
zöldszám: 06/80/821-821
E l ő f i z e t é s i dii e g y h ó n a p t a 1 3 5 5 Ft ( D é l m a g y a r o r s z á g ) , 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 l 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 K f t . t a g j a . Ü g y v c z e t ó i g a z g a t ó : S Z A M M E R I S T V Á N

•

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 18.

A K T U Á L I S "

3

Az AKA szerint a díjkorrekcióval csak az inflációt követik

Matrica helyett áremelés

Öltönyhiány
KATKO KRISZTINA

Egyre drágább mulatság az autósoknak a sztrádát választani.
Folytatás az 1. oldalról

Most inflációkövető áremelést
vezet be az AKA, öt és fél százalékkal lesz drágább a díj. Garai
Valéria hangsúlyozta: ez a döntés
független az AKA Rt. és a kormány tárgyalásaitól.
Lapunk november 13-án közölte: a kormányszóvivő bejelentette, hogy a gazdasági és a pénz-

ügyi tárca vezetője felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a koncessziós jogokat gyakorló társasággal, akár a
kivásárlásról
is.
Tárgyalnak
emellett arról is, hogyan vonhatnák bc az alföldi sztrádát is az
egységes matricás rendszerbe.
December 5-én este juttatta el
az AKA Rt. ajánlatát a gazdasági
tárcához. A minisztérium azt

Nem tartanak fegyvert a megyei honatyák

Ha kell, meg tudják
védeni magukat
N e m tartanak önvédelmi fegyvert, és vadászni sem járnak a
megye országgyűlési képviselői.
M i n t mondják, nincs szükségük pisztolyra ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat.
A fegyvertartás hatalmas felelősség, az engedélyek kiadásának feltételei pedig állandó vitaforrást jelentenek. A törvény jelenleg is változóban van. A megye országgyűlési képviselői közül néhányat arról kérdeztük,
vajon van-e önvédelmi fegyverük, s hogyan látják ezt a meglehetősen sok vihart kavaró kérdést.
Céllövöldében próbálkozott állítólag nem is rosszul - a fegyverek használatával Martonosi
György makói honatya, aki két
évig volt katona, így a honvédségnél is akadt alkalma lőni. Az
országgyűlési képviselőnek saját
pisztolya, puskája azonban sosem volt, s nem is tartja fontosnak, hogy legyen. Úgy véli, amíg
a szó fegyverével kell harcolni,
mindenképpen meg tudja magát
védeni, s reméli, másfajta veszélyes helyzetekbe nem kerül.
Nincs önvédelmi fegyvere,
nem is volt, és valószínűleg nem
is lesz Lázár fánosnak, Vásárhely
és térsége országgyűlési képviselőjének. Mint mondta, eszébe

sem jutott, hogy pisztolyt vásároljon, hiszen úgy érzi, e nélkül
is meg tudja magát védeni. Hozzátette: gyermekkorábban ugyan
közelebbi kapcsolatba került egy
légpuskával, de csak kipróbálta
azt, s a vadászat nem ragadta
meg.
A két keze az önvédelmi fegyvere Vincze László csongrádi
honatyának. A képviselő elmondta, kétszer volt katona, épp
elég lőgyakorlaton vett részt ahhoz, hogy ne akarjon ismét puskákkal
foglalkozni.
Vincze
egyébként legfeljebb gázspray-t
vásárolna saját biztonsága érdekében, s azt gondolja, az embernek úgy kell élnie, hogy ne egy
pisztolyon múljon az élete. Persze, ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint például a móri bankrablás áldozatai, úgyis mindegy,
van-e fegyvere.
Távol állnak a fegyverek Farkas Sándortól, Szentes és környéke országgyűlési képviselőjétől. A honatya elmesélte: ugyan
katonaként
a
honvédségnél
használt fegyvert, de nem szereti
ezeket az eszközöket. Légpuskával sem lőtt soha, mert egyszerűen semmiféle vonzalmat nem
érez a vadászat iránt. Bár valamikor vívott, és a kard is egyfajta
fegyver, mégis egészen más.
SZÖGI ANDREA

A jövő évi koncepciót tárgyalja a megyei közgyűlés

Deszki felújítási terv
Többek között a deszki mellkasi betegségek szakkórházának rekonstrukciója is szerepel
a megyei önkormányzat jövő évre szóló költségvetési koncepciójában.
A koncepcióról szóló, hetedik
számú előterjesztést ma délelőtt,
közmeghallgatás keretében tárgyalja a megyei közgyűlés,
amelynek ülése kilenc órakor
kezdődik a megyeházán. A határozati javaslat többek között leszögezi: a koncepció alapján, s

majd a számok ismeretében az
elnök úgy egyensúlyozza a jövő
évi költségvetést, hogy ne kelljen
fölvenni működési hitelt.
Ma hallgatja meg a megyei közgyűlés a megyei és a regionális területfejlesztési tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót is. Az
előterjesztés összeveti a három
megyét, többek között az elkészült pályázatok, a pályázó települések száma, az aktivitás alapján. E megközelítésekben Csongrád megye gyakran gyengébb osztályzatot kap Bács-Kiskunnál.

Fotó: Kamok Csaba
várta a cégtől, hogy megmondja,
mennyiért válna meg a konceszsziós jogtól és az autópályától,
illetve hogyan tudná bevezetni a
matricás rendszert. A matrica
használata miatti kieső bevételt
az állam megtérítené a konceszsziós társaságnak. A számítások
szerint ez évi 8-10 milliárd forintot jelent. Az AKA és a minisztérium tárgyalásai azonban

a kiszivárgott információk szerint nehezen haladnak. Úgy
tudni, hogy a cég követelései
n e m elfogadhatóak a minisztérium számára. Olyan feltételezés is napvilágot látott, miszerint a hosszadalmas egyezkedés
oka, hogy a minisztérium az
AKA-val építtetné meg a hiányzó szakaszt.

Az elitlisták korát éljük, hiszen a különféle szempontok
szerint
összeállított
hazai rangsorokból szinte havonta
megjelenik
egy-egy- kz persze nem feltétlenül negatívum, hiszen egyrészt jelzi a társadalom fogadókészségét a jó minőségű rangsorok iránt,
másrészt mutatja, kishitűségünk ellenére tehetséges kis ország a
miénk, sok és sokféle értékes emberrel.
A 100 legfontosabb magyar között szép számmal
szerepelnek
szegediek is, ami persze büszkeséggel tölt el minket, hiszen országosan ismert és elismert tudósok, sportolók, művészek, sőt politikusok is öregbítik a Tisza-parti város hírnevét.
Az örömbe azonban egy kis üröm is vegyül, amikor a legbefolyásosabb magyarokról készült rangsorban keresgélünk,
ott
ugyanis nem találunk helyi „nagyágyút". Tudjuk, Szeged, a megye, a régió nem tartozik az erős gazdaságú térségek közé, s
mondjuk ki, gyenge potenciálunk okán nem váltunk
tényezővé.
Azt csak remélni lehet, hogy egyszer talán a legsikeresebb, legbefolyásosabb magyarok között néhány szegedi gyárost, nagyvállalati menedzsert, bankárt, nagyvállalkozót találunk majd. Gazdasági súlytalanságunk egyébként összefügg azzal, hogy befolyással
bíró, profi lobbistából, öltönyös csodatévőből hiány van a térségben, s nincsenek nevek a listán sem.
Sokszor halljuk. Szeged számára a kultúra, a tudás jelenthet kitörési pontot. Ám tény, hogy a helyi tudósok, művészek, sportolók sokkal könnyebb helyzetben lennének, ha erősebb, a fejlődés
motorját jelentő iparral, talán több és kiszámíthatóbb helyi mecenatúrával, szponzorral, üzleti partnerrel a hátuk mögött törhetnének hazai és nemzetközi babérokra. Most, itt, magukra utalva,
önerőből is szép eredményeket érnek el, így jó, hogy észben, tudásban, kiművelt emberfőben, istenadta tehetségben
szerencsére
nincs hiány.
A lista bővüljön csak évről évre. kerüljön rá több szegedi, megyei orvos, pedagógus, kutató, egyetemista, művész, politikus és
tartással bíró civil, ám ha azokból nagyon-nagyon
sikerszagú,
magabiztos és a csodatévő öltönyös figurából nem sétálgat több a
városban, az rosszabbat jelent annál, minthogy bezár néhány úriszabó-műhely.

M. B. I.

Megyeiek a magyar elitlistákon
Rendhagyó vállalkozásba fogott egy gazdasági havilap,
amikor újabb listát állított öszsze a legfontosabb magyarokról. A hazai társadalom és közélet szereplőit felvonultató
rangsorban szép számmal szerepelnek szegediek is.
A rendszerváltás óta nagy utat
tett meg az ország, s a Haszon cím ű gazdasági-üzleti havilap elsőként vállalkozott azok felsorolására, akik ez idő alatt saját kereteik, hivatásuk és lehetőségeik
szerint a legtöbbet tettek, így
tényleg fontosakká váltak Magyarországon. A lista szerkesztői
arra voltak kíváncsiak, kik azok,
akik a legnagyobb hatással vannak az országban és a társadalomban végbemenő folyamatokra. A másfél hónapos munkával
összehozott névsorból ismert
személyiségekből fakupcsek

Gabriella műsorvezető, Kálmán
Zsuzsa producer, Kupa Mihály
politikus, Simon András műsorvezető, Stipsicz Károly, a Haszon
lapalapítója és Wencheim
István, a Pécsi Sörfőzde vezérigazgatója - álló zsűri választott.
Mehlhoffer Tamás, a lap főszerkesztője szerint a listakészítés, a rangsorok közlése nyugaton érdekes és elfogadott műfajnak számít, nálunk azonban
még vegyes ennek a fogadtatása.
Talán ezért is volt fontos - hangsúlyozta - , hogy a 100 legfontosabb magyarról készült összeállítás ne a pénzről szóljon. - Természetesen a gazdasági befolyás
alakítója, de csak az egyik alakítója a társadalmi trendeknek, így
mi más szempontok szerint is
osztályoztuk azokat, akik hatással vannak mindennapjainkra,
akire egyéni teljesítményük alapján érdemes odafigyelni. A szer-

kesztőség e gondolat jegyében
négy részre bontotta a rangsort: a
legfontosabb magyarok listájára,
a jövő 25 reménységére, a 25 legbefolyásosabb honfitársunk felsorolására, s a 25 legfontosabb,
hazánkban dolgozó külföldi szerepeltetésére.
A listán számos magyar művész, színész, filmrendező, zeneszerző, író, tudós, kutató, politikus, közéleti szereplő, divattervező, gazdasági szakember szerepel, s szép számmal akadnak a
saját területükön kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanáremberek, kisvállalkozók, civilek is. Az
összeállítás politikailag is kiegyensúlyozott, így Medgyessy
Péter miniszterelnök és Orbán
Viktor volt kormányfő ugyancsak
együtt említtetnek a legfontosabbak között. Mint ahogy a jövő reménységei között is található
jobboldali (Rogán Antal és Szij-

jártó Péter) és baloldali [Gál J.
Zoltán),
valamint
liberális
(Gusztos Péter) politikus.
Érdekes a legbefolyásosabb
25-ök csapata is, akik között
zömmel politikusok, bankárok
és gazdasági irányítók szerepelnek, ám kissé elszomorító, hogy
olyan, aki karrierjében is Szegedhez kötődik, egy sincs a listán.
•
A Haszon című hetilap által öszszeállított 100 legfontosabb magyar listáján szerepel Gregor József operaénekes, Solymosi Frigyes akadémikus, Lékó Péter
sakknagymester és Szabics Imre
futballista. Büszkeségeink sora
azonban nem ér véget, a lap az
ország 25 reménysége közé sorolja Botka László szegedi polgármestert, Újhelyi István országgyűlési képviselőt és Risztov Éva
úszót is.
O. K. K.

Az áfa és az infláció együtt emeli az árakat

Januártól drágább lesz az élet
Januártól szinte mindenért többet fizetünk, aminek oka a szokásos, inflációval megemelt
árakon túl az, hogy egy sor terméknél az áfakulcs 12-ről 15
százalékra módosul.
Legutoljára augusztus l-jétől
léptettek életbe egyszerre több
szolgáltatásnál, terméknél áremeléseket: akkor átlagosan 9
százalékkal drágult az áram,
emiatt azóta egy körülbelül havi
3 ezer forintos áramdíjat fizető
család mintegy 300 forinttal fizet
többet. A lakosságnak kilowattóránként 2 forinttal kerül többe a
villamos energia, mint korábban. A mintegy 9 százalékos áremelés a 8,4 százalékkal emelkedő nappali és a 12 százalékkal
növekvő éjszakai áram drágulásának átlaga. Am áramdíjügyben
ezzel még nincs vége a „pechszériának", 2004. január l-jétől
ugyanis 12-ről 25 százalékra
emelik a villamos energia áfáját,
azért, hogy illeszkedhessünk az
uniós rendszerhez. Jövőre tehát
havonta 600 forinttal emelked-

• ÁFAKULCSOK VÁLTOZÁSA
Termék, szolgáltatás
12

15

földgáz, szén, tűzifa, élelmiszerek, közlekedés,
napilapok

12

25

villamosáram, kulturális termékek

25

5

könyv

DM-graflka
nek a kiadások az áramdíj miatt
egy átlagos családban. A magasabb áramszámla természetesen
nem hagyja érintetlenül az élelmiszerek, egyéb termékek és
szolgáltatások árát sem.
Áremeléseket okoz majd az új
évtől az is, hogy a közlekedési tarifák áfája 12-ről 15 százalékra
emelkedik. A drágulás dzsungelében némi vigasz a szegedi összvonalas bérletek árának 10 százalékos csökkenése, igaz, megszűnnek az eddigi külön villa-

mos-, illetve buszbérletek. A kormány 2004-től bevezette a telekáfát, amely az építkezéseket drágíthatja meg, ráadásul a legmagasabb, a 25 százalékos kulccsal.
Valamennyi biztosító az inflációnak megfelelően úgy a casco,
mint a kötelező biztosítások díját megemeli. Januártól átlagosan 5,3 százalékkal emelkedik a
lakossági gázár, de a „tömbös"
rendszernek köszönhetően az
1500 köbméternél kevesebbet
használók csak 3,4 százalékkal

fizetnek majd többet. A földgáz
áfája különben kedvezményes,
15 százalék marad, akárcsak a
széné és a tűzifáé. A jó hírek közé
tartozik, hogy a távfűtésért Szegeden egyelőre nem kérnek többet.
Januártól 5 százakkal többet
kell fizetni a gyógyszerekért csak
az áfa miatt (ezzel együtt átlagosan 8 százalékkal drágulnak a
szerekj és a tankönyvekért is.
Megdrágul az eddig 12 százalékkal (a jövőben 15-tel] áfázó élelmiszer, kenyér, tejtermék, tea,
cukor, ecet, hús ára. Vagyis egy
mostani 130-140 forintos kenyér az áfaemelés, valamint az
energia, a liszt drágulása miatt
160-200 forint is lehet januártól,
míg az eddig 750-760 forintba
kerülő
sertéshús
kilójáért
770-800 forintot fizetünk. Január J-jétől megdrágulnak a kulturális termékek és a napilapok köztük a Délmagyarország és a
Délvilág - is, az áfakulcs 25, a
napilapok esetében 15 százalékra való felemelése miatt.
FEKETE KLÁRA
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KORKÉP
BAKS. Karácsonyi ünnepséget
rendeznek holnap délelőtt tíz
órától a művelődési házban. Az
óvodások és az általános iskola
alsó tagozatosainak műsora után
a legkisebbek ajándékot kapnak.
A gyermekek karácsonyi
csomagjai a község vállalkozóinak
köszönhető.
BALÁSTYA. A művelődési
házban ma délután fél kettőkor a
Bóbita színházbérlet következő
előadásaként az Erdei karácsony
című mesejátékot tekinthetik meg
a gyermekek. Közreműkődnek a
Szegcdi Miniszínház tagjai. Ezt
követően délután öt órától
falugyűlést tartanak.
KISKUNDOROZSMA. Lakossági
bejelentés alapján sikerült
elfogniuk a határőröknek egy
tiltott határátlépés miatt keresett
iráni állampolgárt. A férfi
embercsempész segítségével jött
Magyarországra. Mikor
megtalálták, semmilyen okmány
nem volt nála. Az iránit a
kiskunhalasi határőr-igazgatóság
fogdájába vitték.
MÓRAHALOM.
Képviselő-testületi ülést
tartanak ma délután három
órától az Aranyszöm
Rendezvényház dísztermében.
Nógrádi Zoltán polgármester
beszámol a korábbi ülés óta
végrehajtott határozatokról,
fontosabb tárgyalásokról, illetve
a lakosságot is érdeklő
eseményekről.
ÖTTÖMÖS. A Magyar László
Általános Iskola szervezésében
karácsonyi ünnepségre várják az
érdeklődőket holnap délelőtt tíz
órától a művelődési ház
nagytermébe. Az óvodások és az
iskolások karácsonyi dalokat
énekelnek, illetve verseket
szavalnak. A gyermekek
ajándékkal is meglepik egymást.
PUSZTAMÉRGES. A
középiskolában ma este hat
órától karácsonyi ünnepséget
rendeznek. A diákok műsorral
köszöntik a vendégeket.
RÖSZKE. Könyvekkel lepték meg
a napokban a röszkeiek a
végváriakat. A "Ifemesvártól
mintegy harminc kilométerre
lévő községgel öt éve írták alá a
testvértelepülési megállapodást.
A végváriak egy listát küldtek,
milyen kiadványok hiányoznak a
könyvtárukból. A röszkeiek
pályázat útján 50 ezer forintot
nyertek, amiből
megvásárolhatták a kért
szépirodalmi, ismeretterjesztő,
különféle kézműves szakmákkal
foglalkozó könyveket, valamint
oktató CD-éket. A temesiek
kérésén felül 120 pluszkötetet is
vitt magával a delegáció.
SÁNDORFALVA. A művelődési
ház nagytermében ma délután
három órától ülésezik a
képviselő-testület. Megtárgyalják
a 2004. évi munkatervet, illetve
meghatározzák a jövő évi
szolgáltatási díjakat és a helyi
adók mértékét.

•
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A kecskepaprikásba több sót kell szórni

Múltja nincs, jövője azért lehet
Kecsketejre, t e j t e r m é k r e nem
vonatkozik kvóta, a hús pedig
a juhkvótában szerepel, ám a
juhhúsmennyiség önmagában
sem adja ki az összkvótát. így a
kecsketenyésztés a jelenleginél
több e m b e r n e k
biztosíthat
megélhetést az uniós csatlakozás u t á n . Ha tovább folytatódik a sok évtizedes aszály, egyre nagyobb lehet az a terület,
ahol elsősorban kecskét tartani éri meg.
A kecsketej, -sajt, a kecskehús
fogyasztásának nemigen van hagyománya Magyarországon. „Jó
értelemben megszállottnak kell
lenni, és rendesen gazdagnak is,
aki megélhetési szinten akar
kecskével foglalkozni" - mondja
egy vásárhelyi gazdálkodó, aki
húsáért, tejéért tartja a kecskét,
de nem ebből él. A kecsketej,
kecskesajt négyszer drágább,
mint a tehéntej és az abból készült átlagos árú sajtok - nem véletlenül: a kecsketej tápértéke az
anyatejével vetekszik - , ám itthoni piaca szűk, a külföldi piacok pedig még földerítetlenek.
Országosan jelenleg 50 ezres a
kecskeállomány, de a rendelkezésre álló területek akár 100 ezres létszám eltartását is lehetővé
teszik - tudjuk meg Mucsi Imre
professzortól, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar főigazgatójától. Bár a mostani EU-s országok közül a dél-európaiak hagyományosan jelentős kecskeállománnyal rendelkeznek, még
így sem telített az uniós piac. Az

tagi növényzetet a szarvasmarha
kevésbé, a kecske annál jobban
hasznosíthatja.
Vásárhelyen legnagyobb kecskeállománnyal, száz fejőskecskével, a főiskolai kar rendelkezik.
Kiemelkedő tejhozamúak az állatok, ez egyedenként 700 litert
jelent évente. Túl az oktatási célokon, pénzt is hoz az állomány:
tenyészállatokat is értékesítenek, gidákat, kecskesajtot egyaránt. A termelt tejmennyiséget
teljes egészében sajttá dolgozzák
föl, ezt a főiskolai karral szerződéses viszonyban álló Boppe Kft.
végzi. E termék nagyobb részét
helyben értékesítik, de néhány
szegedi üzletbe, s Budapestre is
kerül belőle. A kecskesajtnak, illetve -tejnek jellegzetes íze van,
sokan szeretik, sokan nem, de
számosan csak azért nem kóstolják meg, mert kecskéről van szó
- mondja Kiss Sándor ügyvezető.
A kecsketej fehérje- és tejcukor-összetétele a tehéntejétől eltérő, így akik tehéntej-allergiában szenvednek, kecsketejet sok
esetben „mellékhatások" nélkül
fogyaszthatnak. És milyen a
kecskehús? Paprikásnak elkéA külföld vevő a magyar kecskére, de a konkrét lehetőségeket n e k ü n k kell földeríteni. Fotó: Tésik Attila szítve megkülönböztethetetlen a
birkához képest, csak kissé „édearab országok szintén nagyon je- janak a feldolgozók, 5-8 termelő találni. így működik ez a kecske- sebb", így több sót, fűszert igélétre,
működtessen tenyésztés területén nagy hagyo- nyel - halljuk szakértőktől. Hozlentős felvevők, de a tengeren- hozzon
túlra is elkerülnek a magyar egyet-egyet. A piaci lehetőségek mányokkal rendelkező Spanyol- záteszik: ugyanakkor egységnyi
kecsketejtermékek.
Magyaror- fölkutatása, a termékeknek a országban, Franciaországban is - kecskehús előállítása kevesebbe
szágon a kecskével komolyan szélesebb közönséggel való meg- teszi hozzá a főigazgató. A ki- kerül, mint egységnyi birkahúsé.
foglalkozó gazdák 30-100-as ál- ismertetése marketingtevékeny- használatlan piaci lehetőségen Bár múltja nincs a kecskeágazatlománnyal rendelkeznek,
és séget igényel. - Mert igaz, hogy a kívül az éghajlatbeli módosulá- nak Magyarországon, jövője legyakran tejföldolgozót is mű- piac kimeríthetetlen, á m a sok is fokozhatják a kecskeága- het.
ködtetnek. Cél, hogy integrálód- konkrét lehetőségeket meg kell zat jelentőségét. A szinte félsivaECS.

Védőoltás nélkül nőhetnek fel?
Folytatás az 1. oldalról

A kötelező védőoltás elmulasztásának következménye - a Büntető törvénykönyv ide vonatkozó
passzusai szerint - , hogy a gyerekek állami gondozásba kerülnek.
A konkrét ügyben nevének mellőzését kérő jogi szakértő szerint
nem valószínű, hogy az anya végrehajtandó ítéletet kapna a bíróságtól. Ennél súlyosabb kérdésékben is sokkal gyakoribb a próbára
bocsátás, vagy a felfüggesztett
szabadságvesztés. Megtudtuk: a
legenyhébb ítélet a megrovás lehet. Kiskorúak veszélyeztetésének címén a bíróság azt mérlegeli,
milyen mértekben veszélyezteti a
szülő a gyermek testi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését.
A védőoltások kötelező erejű

jogosultságát és hatékonyságát
megkérdőjelezi egy budapesti
székhelyű alapítvány, melynek
vezetője Hajdú Ráfis Gábor mentálhigiénés szakember. Az alapítvány felajánlotta szakmai segítségét a szentesi családnak ebben
az ügyben. A szakember lapunknak - többek között - azt is elmondta, hogy az Európai Unió
országaiban egy biztonságosabban és árnyaltabban működő oltási rendszer van érvényben.
Nyugaton három-négy védőoltás
kötelező csak, abban az esetben,
ha a gyermek közösség tagja.
Hajdű Ráfis Gábor az Országos
Közegészségügyi Intézet által
közzétett adatokra hivatkozva
azt mondja, a hazai oltóanyagok
mindegyike
tartósítószerként
etilhiganyt tartalmaz, neurotoxi-

kus hatással bír: az idegrendszert
károsítja. Kijelentette, hogy a
szer használatát az unió tagországaiban 2000-ben betiltották.
Úgy véli, az oltások között választani, illetve az oltások beadásának időpontját megválasztani
és ezek hatásáról tájékozódni joga vari a szülőnek. Jelenleg úgynevezett aktív védőoltásokat
kapnak Magyarországon a gyerekek. A passzív védőoltás akkor
szolgál, ha a betegség már létezik, annak kialakulását gátolja.
A szentesi kórház gyermekosztályának vezető főorvosa, dr.
Tóth Edit árnyalt véleményt fogalmazott meg. A klinikai gyógyítás képviselőjeként megszólaló orvos a szülő döntésével szemben toleranciát érez, amennyiben az a gyermek egészségét nem
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veszélyezteti. Úgy tudja, Nyugat-Európában ajánlottak, de
n e m kötelezőek egyes védőoltások. Ma Magyarországon a lakosság 99 százaléka oltott, bizonyos betegségek egyáltalán nincsenek jelen, ezért azokat nem is
lehet megkapni. A közösségtől
külön élő gyermekek bizonyos
betegségeknek nincsenek kitéve.
A védőoltások
hatékonysága
nem százszázalékos. Közülük
szerinte a tetanusz feltétlenül
szükséges. A betegséget hordozó
baktérium állatról terjed emberre, izommerevséget okoz, s rendkívüli fájdalommal jár. A főorvosnő úgy gondolja, a védőoltás
általános, jogszabályban előírt
kötelezettségével az állam valamennyi tagját kívánja védeni.
BLAHÓ GABRIELLA

A rendőrség nyomoz, a fiatalok inkább takarítanak

Deszkás fiatalok a graffiti ellen
Vállalkozók takarítanák, deszkások korisok
takarítják a Somogyi-könyvtárat. A rendőrség nyomoz az épületet elborító firkák
ügyében. Tegnap este a deszkák pihentek,
gazdáik falat mostak a Dóm téren.

SZEGED. Intézmények és civil
szervezetek közreműködésével
karácsonyi ajándékokat oszt szét
az önkormányzat. Idős, beteg
emberek, fogyatékosok,
nagycsaládosok, nehéz anyagi
helyzetben lévők, valamint állami
gondozott gyermekek kapnak
ajándékot. Az alapvető
élelmiszerekből, édességekből és
tisztálkodási szerekből álló
kétezer csomag értéke
kilencmillió forint.
ZÁKÁNYSZÉK. Hatodik éve
rendezik meg a falukarácsonyt.
A sportcsarnokban felállított
fenyőfánál holnap délelőtt
tizenegy órától várják a község
apraja-nagyját. Kovács József
polgármester és Balogh László
országgyűlési képviselő
köszöntője után az óvodások, az
általános és a művészeti
iskolások adnak műsort.
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Önkéntes faltakarítók.

Fotó: Karnok Csaba

Tegnapelőtt önként elkezdték lemosni a Somogyi-könyvtár faláról a graffitiket a D ó m
téri korcsolyázók, deszkások. Néhány graffitit leszedtek a könyvtár külső faláról hagyományos oldószerrel. Tegnap folytatták a takarítást. A srácok ecsettel vitték föl a kromofágot a falra és megpróbálták ronggyal leszedni a festéket. Tegnapelőtt egy egész üveggel
elfogyott, a baj csak az, mondták, hogy az oldószer nagyon drága.
A Somogyi-könyvtár épületén az elmúlt
néhány hét alatt elszaporodtak a hatalmas
felületű graffitik. A könyvtár igazgatónője és
a Fesztivál ételbár vezetője ismeretlen tettes
ellen tett feljelentést több alkalommal. Ennek nyomán a rendőrség nyomozást indított
és helyszíni szemlét tartott a területen. Török józsef alezredes, a városi kapitányság
bűnügyi osztályvezetője elmondta: lefotózták, leírták, hogyan néz ki a helyszín, és
mekkora a keletkezett kár. Közben a megerősített járőrszolgálat rendszeresen figyeli a
Dóm teret. Ezt a korisok is tapasztalták.
- A rendőrök mindennap jönnek, és fölírják az adatainkat - mondta egyikük, immár

névtelenséget kérve. Azt mondják, mióta lapunkban írtunk róluk, rájuk szálltak a rendőrök. Akkor is, most is azt hangsúlyozták: ők
sportolnak, nem graffitiznek, és őket is zavarják a firkák. A rendőrök a cikk óta még agresszívabbak lettek velük szemben - panaszolják. Egyikük állítólag azt mondta, addig
n e m nyugszik, amíg el nem tünteti őket a
belvárosból, és azzal fenyegetőzött, hogy
széttöri a deszkájukat.
Arról is írtunk, hogy egy jó koriparkot szeretnének, mert az újszegedi veszélyes. Erre
föl bezárták a ligetben a pályát, o n n a n is kiszorultak. Szüleik, tanáraik az újságcikkből
n e m azt olvasták ki, amit ők a közvéleménnyel láttatni szerettek volna, hogy ők
sportolnak, hanem hogy rongálnak, drogoznak, isznak.
Szökefalvi-Nagy Erzsébet a könyvtár igazgatója örül a fiatalok lelkesedésének, de arra
kéri őket, hogy ne használjanak olcsó hígítót, mert az foltot hagy a téglán. Pénteki
lapszámunkban megjelent cikkünk nyom á n egyébként két vállalkozó is megkereste
a Somogyi-könyvtárat. Az igazgatónőnek be
is m u t a t t á k egy kisebb felületen, hogyan
tudnák nyomtalanul eltávolítani a festéket
a falról, arról azonban, hogy ez mennyibe
kerülne, és ki viseli ennek költségeit, még
n e m esett szó.
M O L N Á R B. I M R E

SZÜNETEL AZ AIDS-SZŰRÉS
Az ANTSZ megyei intézetében
december 24. és január 7. között
szünetel az AIDS vérvétel,
valamint az eredmények és
hatósági igazolások kiadása
Ügyfélfogadás legközelebb
január 7-én 15.30 és 16.30 óra
között lesz.
ELNÖKSÉGI ÜLÉST TARTOTT
AZ ERDEI FERENC TÁRSASÁG
Kibővített elnökségi ülést tartott
az Erdei Ferenc Társaság tegnap
Szegeden. Az ülésen bemutatták
Erdei Ferenc Politikai írások 2.
című könyvét. A műről Péter
László, a szerkesztőbizottság
elnöke, Tamasi Mihály
szerkesztő és Varga Gyula, az
utószó szerzője beszélt.
AZ MDF SZÜLETÉSNAPI
ÜNNEPSÉGE
Tizenöt éves a Magyar
Demokrata Fórum szegedi
szervezete. Ebből az alkalomból
Múlt és jövő címmel ünnepséget
tartanak ma este 6 órától a
Szegcdi Ifjúsági Házban. A
rendezvényen beszédet mond
Dávid Ibolya, az MDF elnöke és
Lezsák Sándor, a párt alelnöke.
SZÁZEZER FORINTOS
ÖSZTÖNDÍJ
Idén 345 egyetemista pályázott és
száz kapott városi ösztöndíjat a
szegedi önkormányzattól. Az
ösztöndíjra azok pályázhattak,
akik kiváló tanulmányi
eredményt értek el, minimum
másodévesek, de még nem
töltötték be 26. életévüket. Az
ösztöndíjakat tegnap Botka László
polgármester ünnepélyes keretek
között adta át a városházán a
szegedi egyetem hallgatóinak. A
nyertes pályázók tíz hónapon
keresztül havi tízezer forintot
kapnak a várostól.
NYUGDÍJASOK CSOMAGJA
A szegedi önkormányzat által
életre hívott idősügyi tanács
legutóbbi ülésén 1 millió 800
ezer forintot osztott szét a
szegedi nyugdíjasklubok között.
Az idősekhez kapcsolódó hír,
hogy a tavalyihoz képest idén
százzal több rászoruló nyugdíjas,
kap karácsonyi csomagot.
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Az MDF szerint túl sokat kapna jövőre a szabadtéri

Megemelnék a nyári
játékok költségét
A szegedi közgyűlés pénteken
várhatóan dönt majd arról,
hogy az árvízi évfordulós programsorozat miatt 343 millió
forinttal megemeli a szabadtéri jövő évi költségvetését. Az
MDF szerint elegendő lenne,
ha csak 100 millióval kapna
többet a szabadtéri.
Többek között hat rendelettervezet, nyolc költségvetési és vagyoni tárgyú, valamint tíz oktatási,
egészségügyi, szociális témájú
előterjesztés kerül terítékre a
pénteki közgyűlésen - hangzott
el tegnap Nagy Sándor városfejlesztési és Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester sajtótájékoztatóján. Hatályon kívül helyezhetik a gépjárműadóról szóló
rendeletet, módosulhat a helyi
iparűzési adóról, s az építményadóról szóló rendelkezés is. Szó
esik majd a tömegközlekedési ellátásról is: a város egy évre kötött
megállapodást a Tisza Volán
Rt.-vel, ám az SZKT-t is megbízta, készítse el ajánlatát. 2005-től
már biztosan pályázati úton választják ki a legjobb tömegközlekedési céget.
A közgyűlésen megtárgyalják

az önkormányzati színházi biztos jelentését, s szerencsés esetben a képviselők megszavazhatják azt az előterejesztést, amely a
Szegedi Szabadtéri Játékok szervezését könnyítené meg.
A Magyar Demokrata Fórum
két módosító indítványt terjeszt
a közgyűlés elé. A városvezetés
fél órával csökkentené az okmányiroda nyitvatartási idejét.
Az MDF azt javasolja: inkább legyen dél és egy óra között szünet,
és tartson nyitva fél órával tovább az iroda. Ez az ügyfeleknek
kevesebb munkahelyi kiesést jelentene, viszont az okmányiroda
munkatársainak nem növeli a
munkaidejét.
Az MDF másik módosító indítványa a szabadtéri játékok
költségvetésére vonatkozik. Az
eredeti javaslat szerint 343 millió forinttal több pénzt fordíthat
a színház a nyári produkciókra. Méltányoljuk az árvízi évfordulós programsorozatot, de úgy
gondoljuk, hogy plusz 100 millió
forint bőségesen elég a színvonalas rendezvényekhez - mondta
Mécs László, az MDF szegedi
frakciójának vezetője.
G. SZ. L.-O. K. K.

Gyűjtés a leukémiás
gyermekekért
A szegedi
gyermekklinikán
ápolt leukémiás gyermekeknek
szervez gyűjtést Nógrádi Zoltán. A Fidesz megyei elnöke három megye önkormányzatait kereste meg azért, hogy támogassák a Reménysugár Alapítványt.
A karácsony közeledtével a legfontosabb a család, abban is a
leggyámoltalanabbak, a gyerekek. A gondtalan ünnep talán
közülük is azoknak jelent a legtöbbet, akiknek öröm nélkül telnek hétköznapjaik. Nógrádi Zoltán ezekkel a szavakkal indokolta kezdeményezését, amelynek
célja, hogy a szegedi gyermekklinikán fekvő leukémiás gyermekeknek meleg, családi légkört teremtsenek az intézményben töltött idő alatt.
A kezdeményezésnek már most
is vannak támogatói. Aranyi Sán-

dor, az SZTE IGYTFK rajz-művészettörténeti tanszékének vezetője a kórtermek megszépítéséhez
ajánlotta fel segítségét. Elmondta:
a hallgatók diplomamunkaként
pannókat festenek, amelyeket a
falakra akasztanak majd ki. Sándor /ános tanár, rendező pedig arra tett ígéretet, hogy felélesztik az
ágyszínházi programot, és a beteg
gyermekeknek rendszeresen rendeznek előadásokat.
Nógrádi Zoltán és az ügy támogatói pénteken 13 órakor meglátogatják a gyermekklinika kis betegeit, és ajándékokat adnak át
nekik. A megye általános iskolásai szintén készülnek az ajándékozásra, rajzolnak és apró ajándéktárgyakat készítenek, hogy
azoknak a gyerekeknek is boldog
legyen a karácsonyuk, akik kórházban kénytelenek ünnepelni.
T.K.
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A felsőoktatási törvénytervezetről vitáztak a bölcsészkaron

Gyarmatosító minisztérium
Nyilvános tanácsülést tartott
tegnap a szegedi egyetem bölcsészettudományi karának professzori testülete. Az ülésen a
felsőoktatási törvény és a 2004.
évi egyetemi költségvetés aktuális tervezetét vitatták meg.
- Kristó Gyula professzor felhatalmazásával hívtam össze a mai
kibővített ülést - mondta köszöntőjében Berta Árpád, a kar
dékánja. A Professzori Testület
(PT) kibővített ülésre meghívták
Szabó Gábor rektort, Mezősi Gábort, a természettudományi kar
dékánját; Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettest, valamint
Almási Tibort, a kar választott
Egyetemi Tanácsi tagját. Rajtuk
kívül az első napirendi pontig jelen voltak a kari hallgatói önkormányzat képviselői és a megye
országgyűlési képviselői közül
Balogh László MDF-es, Kozma
József szocialista, Nógrádi Zoltán és Rákos Tibor fideszes képviselő.
A PT elsőként a felsőoktatási
törvény (ft| tervezetét tekintette
át. A tervezetre reagálva a dékán,
Homoki Nagy Mária, a jogtörténeti tanszék docense és Róna-Tas András, az altajisztika
tanszék professzora készített egy
vitaindító állásfoglalást, amely
mentén érzelmektől sem mentes
vita bontakozott ki.
Szajbély Mihály, a médiatudományi tanszék vezetője szerint
több helyen módosítani kellene

A hallgatókat az egyetemi jövőnél jobban érdekli a következő vizsga.
az állásfoglalást, hiszen az a törvénytervezet
elhibázottságára
hívja fel a figyelmet, erre azonban
a minisztériumi szakértőknek
kész válaszaik vannak. - Higgadtan kell vázolnunk az egyetem értékeit, és közös álláspontot kell
kialakítanunk - mondta.
Anderle Ádám, a hispanisztika
tanszék professzora is arra hívta

Közutak használata
A helyi tulajdonú közutakat
érintő rendezvények, vásárok,
építkezések és más munkák
szabályozása a minisztériumtól
az önkormányzathoz került.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Alkotmánybíróság szeptemberben alkotmányellenesnek minősítette a helyi tulajdonú közutak más célú használatáról szóló korábbi szabályozást. Döntésük értelmében helyben kell
meghozni a közutakon tartott
vásárok, sportesemények és más
rendezvények lebonyolításáról,
valamint az utakat érintő munkavégzésről szóló rendeletet.
A szegedi közgyűlés december-

re tervezett napirendje szerint a
képviselők döntenek majd a közutak használati díjáról is. Az előterjesztésből kiderül, hogy legdrágábban a városi főutak bérelhetők. Ízelítőül: sport- és kulturális rendezvényre egy négyzetméterért 40 forintot kell fizetni
naponta; vásár, reklámtevékenység vagy egyéb rendezvény céljából 60 forint, építkezés esetén
200 forint, a víz- és csatornahálózaton végzett munka kapcsán
20 forint a négyzetméterenkénti
napidíj.
Nem kell úthasználati díjat fizetni, ha a közút tulajdonosa
rendeli meg az építést, karbantartást, illetve az utat elfoglaló
rendezvényt.

Megyénkben is kerülhetett azbeszt a panelházakba

Betiltják a rákkeltő építőanyagokat

Folytatás az 1. oldalról

A szentesi szolgáltató kft. művezetője,
Bélteki
Ferenc
az
1970-es, '80-as években készült
panelépületekről azt magyarázza: házgyári elemeket használtak
az építkezéseknél. Véleménye
szerint a vasbeton szerkezetekbe
nem tettek azbesztet. Az egyik
építőipari cég szentesi vezetője
elmondja, hogy például csövek
hőszigetelésénél alkalmaztak azbesztes termékeket. Állítása szerint aki dolgozott ilyen anyaggal,
mindmáig jó egészségnek örvend. Ennek ellenére azt javasolja a szakember: nem csak a paneleket, hanem a téglablokkos épületeket is meg kellene vizsgálni,
van-e azokban azbesztes elem,
amelyről tudja, hogy veszélyes.
Egyébiránt pedig saját lakóházát
is közel negyven esztendeje eternitpala fedi, állítása szerint abban is van azbeszt. Pár óra elteltével azonban először a cégével
kapcsolatos nyilatkozatát vonta
vissza az úr, később pedig a személyes vonatkozású adalékot is.
Amúgy mellékesen: a szentesi
városháza teteje is eternitpalából
készült.
Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. szegedi állomásvezetője, Kocsis László ér-

P a n e l vagy n e m p a n e l , a z a z b e s z t e t h a s z n á l t á k .

deklődésünkre elmondta: hozzájuk semmilyen panasz nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy
Csongrád megyében használtak
volna azbesztet panelházaknál.
Hozzáteszi: a húszévesnél régebbi épületek felújítását már el kellett volna kezdeni. A fővárosi
Bánki Donát Műszaki Főiskola
volt oktatója, Falus Iván szakmérnök arról tájékoztat: az új
építési szabályzat szerint tilos
bármilyen azbeszt alapanyagú

Illusztráció: Tésik Attila

szerkezetet használni az építkezéseknél. Ismeretei szerint a régi
építésű lakóházakba biztosan került azbesztcement. A szegedi
Déltervnél dolgozott korábban
Mérfalvi Nándor, aki elmondta:
a panelházaknál a válaszfalak is
vasbetonból készültek. Állítása
szerint Szentesen, Csongrádon
vagy éppen Szegeden azbeszt
nem került a házgyári vasbeton
elemes szerkezetekbe.
A szegedi építész, Sipos György

elmondta, hogy egy ideig még elméleti kérdés az azbesztes házak
témája, ám - mint fogalmazott az ördög nem alszik. Hozzátette:
valóban építettek azbeszt anyagú
burkolatokat, de álmennyezet
vagy takaróelemek is készültek
ilyen anyagból. Sipos szerint a
megnyugtató megoldást a panelépületek rehabilitációja jelentheti, amelyről kormányprogram
rendelkezik. Az építész egyelőre
nem tudja megítélni, hogy álprobléma-e vagy valós az azbesztes építőanyagok hatása a környezetre.
A szentesi kórház onkológiai
osztályvezetője, dr. Kispál Mihály
azt mondta: biztos, hogy az azbeszt rákkeltő hatású, de a víz is
lehet az, amennyiben káros anyagok kerülnek bele. A főorvos szerint azonban részletes vizsgálat
kellene annak megválaszolására,
hogy milyen épületben laknak a
daganatos betegek. Dr. Kispál
Mihály egyébként 30 éve él palatetős házban. Szentesen, a Szalai
utcai Tüzép-telep árukiadója,
Mélykúti Ferenc arról tájékoztat:
már nem forgalmazzák az ukránok azbesztes hullámpaláját. Náluk csak az európai uniós szabványnak megfelelő olasz pala
kapható, ami azbesztmentes.
BALÁZSI IRÉN

fel a figyelmet, hogy indulatok
nélkül kell reagálni a tervezett
változásokra. - A minisztérium
gyakorlatilag gyarmatosítani szeretné az egyetemeket. Ezt valahogyan meg kellene akadályoznunk.
A válaszainkat azonban át kell
gondolnunk, és fel kell használnunk a nyilvánosság erejét is tette hozzá.

Illusztráció: Karnok Csaba

Az ft-tervezet megvitatása
után a Professzori Testület a
2004. évi egyetemi költségvetés
aktuális tervezetét tekintette át,
majd értékelte a bölcsészkar jelenlegi helyzetét és jövőképét.
Ezek a programpontok azonban
a politikusok és a sajtó számára
már nem voltak nyilvánosak.
GARAT SZAKÁCS LÁSZLÓ

Fábián akkor lesz elégedett, ha a támadó bíróság elé áll

Már kérték Sebőköt
Fábián József örül annak, hogy
Izraelben elfogták és őrizetbe
vették fia támadóját, Sebők Ferencet.
A
férfi,
miután
1996-ban életveszélyesen megsebesített három fiatalembert,
hét évig bujkált. Az Igazságügyi
Minisztérium már előterjesztette a kiadatási kérelmet.
- Már kedd este tudtam a hírt, de
ne kérdezze, honnan. Fenntartással fogadtam, fogadom, hogy
elfogták Sebőköt. Az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Ám
ha a hír valóban igaz, én örülnék
neki a legjobban. Bízom benne,
hogy kiderül az igazság és véget
ér a hét éve tartó küzdelem - fogalmazott Fábián József, amikor
arról kérdeztük, mit szól ahhoz,
hogy Izraelben elfogták és kiadatási őrizetbe helyezték a hét éve
bujkáló Sebők Ferencet.
A szegedi vállalkozó 1996-ban
az újszegedi vidámpark üzemeltetője volt, amikor egy összetört
üvegkorsóval súlyosan megsebesített három fiatalembert, köztük Fábián József fiát. Sebőköt
letartóztatták, majd a Csongrád
Megyei Bíróság szabadlábra helyezte a vádlottat, aki ezután
nyomtalanul eltűnt. A férfi Izraelbe menekült, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak
ki, de az mostanáig nem vezetett
eredményre.
- Ha valóban elfogták, az a médiának, a sajtónak köszönhető.
Miután a fiamat megműtötték,
megfogadtam, hogy ha rá is
megy az életem, kerül, amibe ke-

rül, de az igazságszolgáltatás elé
juttatom Sebőköt. Nagyon sok
pénzt költöttem erre hét év alatt,
a családommal is konfliktusba
kerültem. Többen mondták,
hogy hagyjam abba, de az igazságérzetem nem engedi meg,
hogy egy ilyen ember szabadon
lófráljon - magyarázta Fábián József, aki hét év elteltével már balesetnek nevezi a történteket.
Mint mondta, próbál finoman
fogalmazni. De csak akkor lesz
elégedett és akkor hiszi el, hogy
valóban elfogták fia és barátai támadóját, ha bilincsben a bíróság
elé állítják.
A Sebók-ügy október 26-án
szerepelt a Magyar Televízió A
szólás szabadsága című műsorában is. Fábián a műsorvezetővel, Friderikusz Sándorral beszélgetve azzal vádolta a magyar igazságszolgáltatást, hogy
semmit sem tesz meg fia támadójának hazahozatala érdekében. A szólás szabadsága nagy
botrányt kavart, több vizsgálat
is indult az ügyben.
Sebők Ferenc november elején
telefonált szerkesztőségünkbe,
és elmondta: vitatja a rendőrség
és az ügyészség eljárását, egyúttal bűncselekményekkel vádolta
meg az ügy sértettjeit.
Némethné Bokor Klára, az IgaZ'
ságügyi Minisztérium nemzetközi büntetőjogi főosztályának vezetője lapunknak elmondta: már
előterjesztették az izraeli hatóságoknál a kiadatási kérelmet, de
eddig még nem érkezett rá válasz.
A. T. J.

Elhunyt Berdál Valéria
Lapzártakor kaptuk a szomorú
hírt: életének 71. évében, hosszú
betegség után elhunyt a szegedi
operajátszás aranykorának vezető lírai szopránja, a konzervatórium világsztárokat nevelő énektanára, Berdál Valéria Liszt-díjas,
érdemes művész. Gyurkovics
Mária irányította az énekesi pályára, 1955-ben diplomázott a
Zeneakadémián, majd a Szegedi
Nemzeti Színház magánénekese
lett. Első nagy szerepe Antónia
volt a Hoffmann meséiben.

Vaszy Viktor irányításával sorra
elénekelte Szegeden az operairodalom lírai szoprán és szubrett-koloratúr főszerepeit, többek
között Micaelát, Liut, Tatjánát,
Paminát, Susannát, Gildát, Norinát és Adinát, a Bohémélet Mimijét. 1975-ben az Aranykoporsó Titanillájaként búcsúzott a
színpadtól, 1996-ig a zeneművészeti főiskola docenseként tanított. A Szegedi Nemzeti Színház
örökös tagja volt. Temetéséről
később intézkednek.
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Önkormányzati élelmiszer; vásárlási utalvány Csongrádtól Szegedig

Ajándék a karácsonyfa alá
Több ezer rászorulónak juttatják el a megyében az önkormányzatok hagyományos karácsonyi ajándékaikat. A tartós
élelmiszerek mellett vásárlási
utalvány, pénzadomány is található a csomagokban.

Lángoló brit puding
Sokadik éve már, hogy angolul is
karácsonyozhatnak
Vásárhelyen a gyerekek. Az idén hét
oktatási intézmény diákjai vettek részt a József Attila Altalános Iskola és Központi Tagozat brit karácsonyán.

folyadékot meggyújtják. Nem
marad el a sült pulyka sem, kelbimbóval, az ebéd végét nagy pukkanás jelzi: papírpukkantót húznak ketten kétfelé s akinél a nagyobb darabja marad, azé lesz a
belőle kihulló apró ajándék.
Mindezt a Szentesen élő brit
házaspár, Debbie és Griff Tedd
előadásából tudhatták meg a diákok. Az önkormányzat támogatta rendezvényre az idén szintén
jöttek más iskolákból is gyerekek. Volt pomander- (narancs,
szegfűszeggel díszítve) készítés
Zsarkó Anikó tanárnő vezetésével, Molnár Ferencné a kéménylyukba szorult Télapó meséjét
elevenítette föl, Kókay Erika Rudolffal, a piros orrú rénszarvassal
ismertette meg a gyerekeket, mézeskalácsot Horváth Tiborné segítségével készítettek, a Mikulás
- Santa Claus - kedvenc italát,
az alkoholmentes grogot és a banános turmixot Surányi Csilla
állította elő és így tovább. Mindez elejétől a végéig: angolul.

Milyen az angol karácsony? Már
napokkal a nevezetes dátum előtt
az emberek csoportokban járják a
ködbe borult utcákat,
„carol"-okat énekelnek - régi, vallásos tárgyú dalokat, lásd Dickens
Karácsonyi ének című műve - , jótékonysági célra gyűjtve. - A karácsonyfa-állítás szokása ugyan
Nagy-Britanniában is meghonosodott, ám a szintén örökzöld
magyallal, illetve fagyönggyel való
díszítés is megmaradt - tudjuk
meg Búza Imrénétől, a városi angol nyelvi munkaközösség vezetőjétől, aki évről évre megszervezi
a vásárhelyi angol karácsonyt.
Még a szilvapuding tetejére is kerül magyalág, e puding a karácsonyi ebéd zárófogása; fogyasztás
előtt a tetejére öntött konyakos

MUNKATÁRSUNKTÓL

A karácsonyi ünnepek alkalmával sem adatik meg a megélhetési gondokkal küszködő családokban az ajándékozás öröme. Ezért
a rászorulókon - a különböző karitatív szervezetek mellett - a
megye önkormányzatai adományokkal próbálnak segíteni.
Csongrádon mintegy 300 csemetének okoz örömet az a, főként édességekkel teli ajándékcsomag, melyet a helyi szociális
intézmények és a gyermekjóléti
szolgálat munkatársai juttatnak
el a napokban a családokhoz.
Emellett az önkormányzat - a civil szervezetek javaslatai alapján
- készpénzzel vagy vásárlási
utalványokkal is támogat mintegy száz rászorulót, köztük az
időseket is. Az 5-10 ezer forintos
adományokat a polgármesteri
hivatal munkatársai osztják szét
- tudtuk meg a városházán
Uzsoki Zsuzsannától, a szociálpolitikai osztály vezetőjétől.
Nem pénzadománnyal, hanem
élelmiszerrel és játékokkal teli
csomaggal kedveskednek mintegy 400 rászoruló családnak
Szentesen. A helyi Vöröskereszt
már szétosztotta az adományokat, a Szabadidő Sportklub pedig
most kezdi eljuttatni az érintetteknek az ajándékokat. Ollai Istvánná független települési képviselő pedig, mint már többször, karácsony alkalmából idén is gyerekes családokat lát vendégül.
Sorsolással választották ki azt a

F.CS.

Kiállítás a makói városházán
Ezeket az ajándékcsomagokat a vásárhelyi hajléktalanok kapják.
kát Mindszenten, ahol több mint
száz nagycsalád csemetéinek, valamint 34, kilencven év feletti
idősnek okoznak a meglepetéssel
örömet. Ezenkívül, az ünnepek
alkalmából a város első embere,
Zsótér István köszönti Mindszent legidősebb lakóit, a 101 esztendős Csernák Lajosnét és a két
évvel fiatalabb Szécsényi Györgynét, akik 30-30 ezer forintos vásárlási utalványt kapnak.
Tartós élelmiszerekkel segítették a rászorulókat Vásárhelyen is,
ahol 3500 otthonba került az önkormányzat karácsonyi ajándéka,
melyet a polgármesteri hivatalban vehettek át az érintettek. Persze a gyerekekről sem feledkeztek
meg, nekik a már hagyományos,

10, három- vagy többgyermekes
családot, amelyet a hagyományokhoz híven karácsonykor fogad Búzás Péter, Makó polgármestere. A megvendégelt családok gyermekeinek 50 ezer forintos, a csemeték által kiválasztott
ajándékokat ad át a város vezetője
- tudtuk meg dr. Bánfi Margit
jegyzőtől. Emellett szeretetcsomagokkal kedveskednek
320
idős, házi gondozottnak, valamint a helyi nyugdíjas-, illetve
egészségügyi klub tagjainak. A város képviselői pedig karácsonyi
ünnepséget szerveznek, ahová
körzetenként 100-100, azaz öszszesen 1400 makóit hívnak meg.
A napokban hordják szét a képviselők az önkormányzat ajándé-

Naptáras ceruzatartó

Fotó: Tésik Attila

karácsony előtti ünnepet szervezték meg a Fekete Sas Szállóban,
ahol több mint kétezer csemete
vehette át ajándékcsomagját.
A helyi klubokat összefogó civil
szerveződések, mint például az
idős- és a fogyatékosügyi fórum
segítségével kétezer rászorulóhoz
juttatja el az önkormányzat több
ezer forint értékű ajándékait,
mely az édességek mellett tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint élelmiszert tartalmaz - tájékoztatott Novokov Veszelinka, a
szegedi polgármesteri hivatal szociális, családvédelmi és egészségügyi irodájának vezetője. Hozzátette: a csomagok nagy része már
gazdára talált.
S.T.A.

Ünnep gyerekszemmel
Európai karácsonyok címmel
képzőművészeti pályázatot hirdetett nemrég Makó önkormányzata.

alsó tagozatosok között első helyezést ért el Alföldi Cintia negyedik osztályos tanuló a Belvárosi Altalános Iskola és Művészetek Iskolájából. Második lett
Kardos Vivien első osztályos diák. A felsősök, illetve a középiskolások kategóriájában első lett
Sándor István nyolcadik osztályos tanuló a Belvárosi Altalános
Iskola és Művészetek Iskolájából, a második Kiss Jennifer szintén nyolcadikos diák lett.
A beérkezett pályamunkák legszebbjeiből kiállítás nyílt a Városháza Galériában, melyet február közepéig tekinthetnek meg
az érdeklődők.

A megadott határidőig több mint
kétszázharminc pályamunka érkezett Makóról, Kiszomborról,
Csanádpalotáról,
Magyarcsanádról, Királyhegyesről, valamint Földeákról. Az alkotásokat
szakértő zsűri bírálta el, melynek
tagjai: Gilinger Katalin szaktanár, a Makói Művésztelep vezetője, Oláh Nóra művésztanár, valamint Karsai Ildikó művészeti
főtanácsos, a Városház Galéria
vezetője. A beérkezett alkotásokat két kategóriában díjazták. Az
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Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

RENDELjE MEG MOST A DÉLMAGYARORSZÁG VASÁRNAP REGGELT!
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Vannak dolgok, amiknek nem lehet ellenállni!

Megrendelem a DELMAGYARORSZAG VASARNAP REGGELT
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• K Ü L D J E EL ÜZENETÉT VELÜNK! •
KARACSONY REGGELEN EZ IS MEGTORTENHET...!
- Az üz«net max. 2 0 Hóból állhat.

• Ára: 1800 Ft, lényképpel 2500 Ft
• Megjelenés: december 24.. 31., szerda
• Leadási határidő december 22., 29., hétló
• Mse ki 3 megrendelfsre, Ivényt, és küldje el
címűnkre n hirdetési összegről ssöli poslautal
vénnyel együtt, vagy keresse lel szemétyosen

•

egy doboz L A F E S T A cappuccinót
kap ajándékba.
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i FÉL ÉVRE

(Délmagyarország/Délvilág előfizetőknek 2154 FtAél év,
egyéb esetben 2334 Ft/fél év)
Ajándékom: I csomag la Festa Cappuccino Classico + I cappuccinós bögre
ár ajándékok január 5-től M k p U U inulőink/m átvehetők Az ál nem veti
ajándékokat január 20-tól kézbesítjük. Új előfizetőnek számít az. aki a megrendelést
mégélőző bárom hónapban nem rendelkezett előfizetéssel.

NÉV:

MI-.DRI \ l ) l I (')

ügyfélszolgálati irodánkéi!

• Cím: Délmagyarország Kiadó,
6720 Szeged, Stefánia 10.

Negyedéves előfizetéshez:

Legyen szeretteinek meglepetés karácsony reggelén már a napilap fellapozása is! Karácsonyi és újévi jókívánságait a Délmagyarországon és a Délvilágon keresztül is elküldheti rokonainak, barátainak. Mi pedig lehetővé
tesszük, hogy üzenetét időben megkapja címzettje és egész éven át megőrizhesse az újévi jókívánságokat.

NEGYEDÉVRE

(Délmagyarország/Délvilág előfizetőknek 1077 Ft/negyedév,
| egyéb esetben 1167 Ft/negyedév)
Ajándékom: I doboz Im Festa Cappuccino Classico
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Családi események
HAZASSAGOT KOTOTT
Soós Péter Zoltán és Jakab
Tünde Éva, Román József
Gusztáv és Ábrahám Éva,
Szvoboda György Lajos és
Gergi Gabriella, Kórász László Zoltán és Lauf Krisztina,
Paksi Tibor és Flórián Ildikó,
Varga Tamás és Mikós Beatrix, Rábik Krisztián és Motyovszki Anita, Varga Attila és
Kórász Edit, Csányi Mihály és
Lele Annamária, Matic Vladan és Rabatin Henrietta Mária, Mucsi Sándor és Varga
Brigitta, dr. Miklós Ferenc és
Lack Júlia Gyöngyike, Szélpál
Gusztáv Imre és Orbán Anita,
Boldizsár Dániel Richárd és
Hegyi Gabriella Renáta, Agócsi Richárd és Vasecz Virág,
dr. Darányi Péter és dr. Gyulai
Melinda Éva, Bezdán András
és Sarok Éva, Szász Csaba és
Vadas Angelika.
SZÜLETETT
Matos Ferenc Zoltánnak és
Jónás Mónika Máriának Tamás, Simkovicz Zsolt Mihálynak és Horváth Mariannak Viktor, Gera Miklósnak
és Kollár Annamáriának Bálint, Halász Istvánnak és Torgyik Ágnesnek Alexandra, Bozóki Istvánnak és Veszelovszki Szilvia Ritának Fanni Mária, Beharóczki Istvánnak és
Varga Andreának István János, Torgyik Gábornak és
Tóth Editnek Dóra, Nagy Tamásnak és Tóth Alexandra
Ritának Fülöp Tamás, Magyor Balázsnak és Varga Mónikának Janka, Madarász Józsefnek és Király Ildikónak
Levente, Szabó Róbertnek és
Deák Andrea Ildikónak Viktória Ivett, Kiss Gábor Antalnak és Tapasits Mária Zsuzsannának Dóra, Tarnay Attila Andrásnak és Barcza Erzsébetnek Noémi Virág, Papp Tibornak és Turi Györgyinek
Marcell Tibor és Áron Balázs,
Galzó lózsef Gábornak és
Gyuris Tímeának Dorka, Uhrin Gábor Mihálynak és Dantesz Erzsébetnek Brúnó, Moldován Miklósnak és Szénási
Juditnak Kevin, Móricz Krisztiánnak és Zorad Renatanak
Kornélia Lilla, Gilice Józsefnek és Sziráki Gabriellának
Levente, Deák Tamásnak és
Pesti Erikának Zsombor, Szaveljev Lajos Zoltánnak és
Kiss Dorinának Dániel, Börcsök Barnabásnak és Kalmár
Tímeának Balló, Papp Lászlónak és Frank Irénnek Kinga,
Rotár Aurél Györgynek és
Csillag Mariannak Aurél, dr.
Király István Elődnek és dr.
Urbán Andreának Előd István, dr. Mousavi Nafchi Seeyed Javadnak és Péter Kingának Párisza, Kertész Viktornak és Braun Adriennek Kata,
Kovács Lászlónak és Török
Anita Andreának Máté, Hadovás Gábornak és Deli Zsuzsannának Kornél, Ropoli Róbert Endrének és Ujszászi
Mónika Anikónak Ramóna
Mónika, Zsiga Attila Lászlónak és Deák
Katalinnak
Krisztina, Kruzslicz Attilának
és Szőke Annamáriának Richárd, Mészáros György Zoltánnak és Süveg Erikának
Kitti Klaudia, Zemankó Károlynak és Lővinger Andrea
Krisztinának
Tünde
Rita,
Schröffel Nándor Józsefnek és
Tanács Anikó Juditnak Katinka Ágota, Tóth Árpádnak és
Podrazik
Lídia
Máriának

Krisztofer Dániel, Péter Szabolcsnak és Papp Évának Szabolcs, Csiszár Norbert Árpádnak és Horváth Mariannak
Eliza, Szabó Zsolt Ferencnek
és Pergel Anita Erikának Dorottya, dr. Takács Róbertnek
és Kiss Zsuzsannának Enikő,
Katona lózsefnek és Bősi
Margitnak Dorina Margit,
Zöldág Jánosnak és Vida Csillának Dorina, Illés Miklósnak és Börczi Évának Tamás
Gergő, Darázs István Györgynek Dékány Arankának Marietta Aliz, Karasz Jánosnak és
Varga Klárának Júlia, Geiger
Tamásnak és Vér Évának Milán Tamás utónevű gyermeke
született.
MEGHALT
Juhász István, Vass Lászlóné
Júszkú Mária Magdolna, Szíjártó Ferenc Istvánná Rácz
Ibolya Anna, Sulik lános, Fisher József, Deák Mihályné
Kovács
Erzsébet,
Németh
Sándorné Bánóczki Ilona, Fölföldi László, Román Lajosné
Vincze Erzsébet, Vadász Jánosné Kurucz Melinda Katalin, Kónya István, Kátai Istvánná Kiss Ibolya, Pletl Nándor, Pásztor Antalné Bata Piros, Szűcs Mihályné Gárdián
Klára Katalin, Molnár István
András, Ződi József, Czavalinga József, Jani Sándorné
Börcsök Katalin, Tóth Mátyásné Herold Katalin, Szűcsné Török Magdolna, Kiss Jánosné Kónya Ilona, Csúri Antal, dr. Simó Csongor Csaba,
Murányi Lajos, Süli Imre, Rutai Mihály, Gerebic Mihály,
Bicskei Illésné Fuchsz Anna,
Liska Edit, Varga László, Tompainé Maár Éva, Komócsin
Andrásné Makra Mária, Németh Dezső Lászlóné Makra
Mária, Pintér Ferenc, Németh
Géza, Szikora József, Boronkay György Gyuláné Bánfi
Margit, Papp János, dr. Czirják Lajosné Beke Mária, Mityók Géza, Gémes József Miklós, Pap Istvánná Rácz Mária
Etelka, dr. B. Nagy Zoltánná
Agócs Margit, Kurzveil Lajosné Burger Aranka Friderika,
Balogh Lajos, Juhász Lajos,
Hannibál Gyula Kálmán, Gilicze Sándor Józsefné Kruzslicz Katalin, Szűcs Ferencné
Kovács Ilona Erzsébet, Pap
István, Benkó Ferenc István,
Dobó Sándor, Molnár Antalné
Lele Etelka, Füle Józsefné Sáfár Ilona, Engi Vilmosné Papdi Ilona, Miklósi Imre, Rácz
Istvánná Tóth Mária Magdolna, Börcsök Istvánná Fehér
Veronika Piroska, Böjtös János, dr. Györgyössy Árpádné
Thury Klára, Biacsi István Józsefné Kiss Katalin, Gradiskai
László, Czikmantory Albert
Béláné Bonomi Éva, Soltész
Anna, Takács Andrásné Varga
Anna, Zsikó Imréné Sipos Erzsébet, Simon Sándorné Vass
Erzsébet, Seres Pálné Szaszkó
Franciska, Huff Miklós, Süli
Istvánná Sándor Mária, Dudás Nándor Vincéné Zádori
Klára, Ábrahárm András, Pajtényi Ferencné Deák Etel,
Rácz Gábor, Gasparits Péterné Czeglédi Margit Katalin,
Császár Jánosné Bertus Ilona
Mária, dr. Ferencz Magdolna,
Kövér Ferencné Rózsa Rozália, Szabó Istvánná Krisztin
Rozália, Czirok Jánosné Borbola Ilona Mária, Sándor Mihályné Kószó Mária Magdol-

„...A média botrányigényét esetenként ki tudtuk szolgálni..."

A csődmenedzser aggódik

Csökkent a nézőtéren dolgozók száma, hat ruhatárost pedig „kiszerveztek".

Az év végével lezárul a színházi válság kezelése, januárban talán elindul a stabilizáció. Ez a végkövetkeztetése a munkájáról
beszámoló önkormányzati biztosnak.
A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok csődhelyzete miatt kirendelt önkormányzati biztos működését az idén június
elejétől november végéig meghosszabbította
a szegedi közgyűlés, egyúttal Mádi Zoltán
(képünkön) személyében új szakértőt kért föl
a munkára. Mádi a megbízatásának lejártakor elkészítette jelentését, amelyet a december 19-i közgyűlés tárgyal.
Érdekes olvasmány, annak ellenére, hogy
természetesen jobbára tényekkel, számokkal, táblázatokkal, kimutatásokkal operál.
Mégis kiolvasható belőle Mádi Zoltán különös, kettős viszonyulása: színházszeretete,
közönségtisztelete, egyúttal pedig a „színházi emberek" gazdasági érzékenységének és
fölkészültségének - mondjuk úgy - hiányos
voltából fakadó pesszimizmusa.
Az új színidirektor, Székhelyi József májusi
kinevezésekor az intézmény csődhelyzetben
volt. Az éves hiány mértékét 360 millió forintra becsülték.
A Mádi Zoltánnal együtt megtervezett válságmenedzselés legfőbb elemeit a következőkben határozták meg.
1. Jelentősen csökkentik az előadások számát. Ez azt jelentette, hogy a megmaradt
egyetlen játszóhelyen, a nagyszínházban kilenc bemutatót terveztek (az előző évadban
15 volt), összesen 190 előadásban (270 volt
az előző évi). Csökkentették a produkciók
költségét: a kilencből öt bemutatót terveztek
a 2003-as naptári évre, ezek dologi kiadásaira
50 millió forintos keretet állapítottak meg.

Fotó: Schmidt Andrea

Összehasonlításul: az előző évad utolsó bemutatója egyedül 40 milbóba került, az elmaradt Tüzes angyal című produkció kapcsán
csak a kártérítések kerülnek 10 millióba!
2. A drasztikus produkciócsökkentés és a
Tantusz bezárása, plusz a költségcsökkentés
szüksége létszámleépítést is megkövetek,
annál inkább, mert ezt a fenntartó önkormányzat is előírta. A tízszázalékos létszámleépítés során megszüntették a jogszabályba
ütköző kettős (közalkalmazott plusz vállalkozó) szerződéseket úgy, hogy 10 közalkalmazotti státust megszüntettek. A gazdasági
hivatalban zároltak három üres státust, a
Tantusz bezárása miatt megszűntek státusok
és szerződések, a marketingesek létszáma ötről kettőre csökkent, hat ruhatárost „kiszerveztek" (a ruhatári jegybevételért dolgoznak),
hárommal csökkent a nézőtéren dolgozók
száma. Az átlagosnál nagyobb volt a létszámcsökkenés a prózai társulatnál (sok színész

A mórahalmiak mellett Szegedről és a környező településekről
is rengetegen nézték meg az
Aranyszöm Rendezvényházban a
telt házzal futó Rút kiskacsát. A
zenés vígjátékot az erdélyi születésű Karácsony Benő írta. A da-

elszerződött) és a műszaknál, a zenekar viszont szinte érintetlen maradt.
3. A szabadtéri költségvetésének csökkentése, zökkenőmentes lebonyolítás teljes gazdálkodási ellenőrzéssel. Ez az elem tartalmazta a legtöbb kockázatot, mégis sikerült.
Az előző két évben az 500 milliót is meghaladták a szabadtéri kiadásai, a 2003-as szezonban 320 millióért produkáltak ugyananynyi nézőt és bevételt, mint az előző évben.
Az önkormányzat a fenti költségmegtakarító intézkedéseket feltételül szabva 244 millióval szanálta a színházat, „saját erőből" pedig 100 millióval csökkentették a hiányt.
Mindez persze egyáltalán nem volt'könnyű.
Ahogyan a jelentés készítője írja: „...A média
botrányigényét esetenként ki tudtuk szolgálni... Erre az időszakra heti átlagosan két 'lemondok' és egy infarktusgyanús, de minden
esetben magas művészi színvonalon megoldott helyzet jutott."
A válságkezelés az év végén lezárul, s a remények szerint egy stabilizációs időszak következik. A távozó önkormányzati biztos jelentésének végén arra figyelmeztet, ami veszélyeztetheti az egész évben tervszerű, jogkövető, fizetőképes működést. Mádi Zoltán
kisSé rosszallóan csodálkozik rá a legújabb jelenségre: „mintha mindenkit kizárólag a
2004. évi 125 éves évfordulós szabadtéri és
az eddig ezzel kapcsolatban elfojtott vágyak
és álmok érdekelnének" - írja. Vészjóslóan
hangzik másik figyelmeztetése: „Többen
megnyugodtak, miközben a szervezet rohamtempóban áll vissza az elmúlt húsz évben rögzült, többszöri csődhöz vezető rutinjaihoz, szokásaihoz. Az entrópia és a rosszkedv napról napra újra nő!"
S. E.

Játék-szín-tér a Kassban
Tfemesi Ferenc író nyitotta meg a szegedi Kass Galériában Luzsicza Árpád grafikusművész Játék-szín-tércímű egyéni stílusú, vidám kiállítását.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Rút kiskacsa
rab ősbemutatója még szeptemberben volt Mórahalmon, mivel
előtte még sohasem játszották
Magyarországon.
A pár éve alakult helyi amatőr
társulat elsőként Sík Sándor István király drámáját adta elő,
majd később Móricz Zsigmond
Sári bíróját.

Fotó: Schmidt Andrea

Luzsicza Árpád grafikusművész vidám tárlata

A környező településekről is sokan megnézték

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Luzsicza Árpád a galériában.

Fotó: Karnok Csaba

Rajzol, fest, szobrokat készít és fotózik is Luzsicza
Árpád grafikusművész, akinek vidám színvilágú képeit a szegedi nyári tárlatról már ismerheti a közönség. - Prágában végeztem a képzőművészeti főiskola
grafika szakán, nagy hatással volt rám a cseh irodalom, elsősorban Bohumil Hrabal, valamint a kicsit
groteszk cseh bohémság. Szerintem a turisták nagy
része nemcsak a város építészeti értékei, hangulata,
hanem a prágaiak humora, könnyedsége miatt is jár
oda szívesen. A hatvanas években a vezető magyar
grafikusokra a lengyel grafika volt nagyobb hatással,
míg engem Prágában egészen más hatások értek mondja Luzsicza Árpád, akinek vidám verniszázsai
és eredeti képei mindig jókedvre derítik a közönséget. - Vonalas rajzaim közelítenek a karikatúrához,
de nem lépik át azt a határt, hogy valóban annak lehessen nevezni őket. A Kass Galériában most több
festett grafikámat is kiállítottam. A számomra roppant izgalmas marokkó játék motívumaira épülő
Játék(ok) című sorozatom - amit Szegedre is elhoztam - kifestett szitanyomatokból áll. Szeretem a
meghökkentő vicceket: a marokkópálcikákat ötméteres vasrudakból is megcsináltam, tavaly nyáron a
bajai fesztiválon mutattam bc őket.

Neves
művészek
a Tápaiban
A szegedi Tápai Antal Szakközép- és Szakiskolában pénteken
délelőtt fél 12-kor tartják a karácsonyi ünnepséget. Az intézményben már évek óta megrendezik a diákoknak és a pedagógusoknak a karácsonyi ünnepséget.
Az idei rendezvényen neves művészek adnak műsort, így fellép
Szonda Eva, Vajda fúha, Altorjay
Tamás és Andrejcsik István operaénekes, valamint Székhelyi József színművész, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Zongorán kísér: Koczka Ferenc.

Jutalmak
Szegedi egészségügyi, illetve szociális intézmények munkatársai
kaptak tegnap pénzjutalmat a
szociális munka napja alkalmából Botka Lászlótól. A polgármester összesen mintegy másfél
millió forintot nyújtott át a tíz
kitüntetettnek.

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
NAPI MELLÉKLETEK
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A világ parlamentjeiben tizenöt százalék a nők aránya,
de van, ahol a képviselők fele
nő. Magyarországon számarányuk tíz százalék alatt
van. Politológusok elemzése
bebizonyította: másképp közelednek a társadalom problémáihoz a nők, mint a
férfiak.

Van olyan magyarországi áruház, ahol
a férfi mosdóban is elhelyeztek egy
pelenkázót, hiszen nem feltétlenül az
anyának kell kicserélni a kakis pelust. Jövőre pedig teljes lesz az
egyenlőség férfi és nő között a névhasználat területén, megszűnik a „leánykori név." Mindezt a feministák
apró győzelemként könyvelhetik el.

A nők gyakorta kénytelenek szembenézni a róluk kialakított képek ferdeségeivel.
FOTÓ: MTI

sztárrá válhat egy óvodai dadus bácsi,
miközben a rendőrnőt vagy katonanőt
már nem bámulják meg. Igaz, a sok
felsorakozott egyenruhás közt mindig
megtalálják a híradók operatőrei azokat,
akiken másképp feszül a zubbony. A média képeit válogató férfikezek férfiközpontú világot mutatnak a fogyasztónak,
az állítólagos női értékek pedig színes
magazinokban mutatkoznak meg.
A huszadik század elején a harcias szüfrazsettek még a szavazati jog megszerzéséért küzdöttek, a nőmozgalom a hatvanas évekre azonban számos irányzatra
esett szét. A nyugati feminizmusról azonban keveset tudtak a szocializmus „dolgozó női". Tőlük elvárta a társadalom,

18.

Kisebbségi képviselet

FEMINIZMUS A KONYHÁBAN ES A PARLAMENTBEN

A nyugati kultúrában jelentős tudományággá nőtte ki magát a társadalmi nemek
kutatása, a gender studies, és fontos politikai cél a nők arányának növelése a
döntéshozó szervezeteknél. A kinevezési
gyakorlatban pedig előfordul a nyugat-európai és az észak-amerikai országokban, hogy az azonos képességű jelentkezők közül a nő léphet előre rangban
először.
Kultúránkban gyökerezik az a gondolkodás, amely különböző előképek alapján osztja föl a társadalmi szerepeket. A
kisfiúknak autót, a lányoknak babát ír elő
a megszokás, a történelem- és irodalomkönyvek férfiközpontú világa szigorúan kijelöli a nők helyét - valahol a
lábjegyzetben. Elsikkad a császárnők szerepe, de azt sem részletezik a tankönyvek,
hogyan hatott Franciaország politikájára
a híres kegyencnő, az okos és ravasz
Madame Pompadour.
Újságcikkek elemzésével bebizonyították, hogy ha szép karriert fut be egy nő,
akkor azt kérdezik tőle a portréját megrajzoló újságírók, hogy hogyan sikerült
családi kötelezettségeit összeegyeztetnie
szakmai sikereivel. Pályájuk csúcsára ért
férfiaktól sohasem kérdik ezt.
Csak azokban a szakmákban növekszik
meg a nők számaránya, amelyet a férfiak
elhagynak, mert nem jövedelmez jól igaz, ez világjelenség. Ma már média-

Péntek LMAOAI?
Szombat TÉSZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
Kedd A PÉNZ BESZÉL,
GYÓGYÍR
Szerda

hogy egyszerre két szerepben is megfeleljenek: családanyák és munkavállalók
is legyenek egyben. A statisztikák azt
mutatják, Kelet-Európában tíz százalékkal nagyobb volt a huszadik század második felében a munkát vállaló nők aránya, mint nyugaton. Ez a fals egyenjogúság a rendszerváltással eltűnt a magyar társadalomból, ám a férfiak még
mindig sokszor idegenül fogadják a nők
egyenlőségre vonatkozó követeléseit.
Ami akár olyan egyszerű tényben is megnyilvánulhat, mint a házimunka megfelezése. Ha te főzöl, én mosogatok és
kitakarítom a konyhát - követelik a hétköznapi feministák.
MOLNÁR B. IMRE

MINEK ÖRÜLNEK A HÖLGYEK?

Börtönbe zárja mindkét nemet az, hogy sztereotípiák különböző szerepekbe kényszerítik őket - vallja Sándor Klára
(képünkön), az SZTE Tanárképző Főiskolai Karának oktatója.
Úgy véli, le kell rombolni ezeket a bennünk élő képeket arról, mi
a férfi és a női feladat, viselkedés. Példaként említi, hogy sok
férfi csak idősebb korában jön rá, mennyit veszített azzal, hogy
nem foglalkozott, vagy nem foglalkozhatott olyan gyengéd
szeretettel gyermekeivel, mint ahogyan unokáival tette, hiszen
fiatal férfiként sokkal keményebb apa szerepét játszotta vagy
egyszerűen nem maradt ideje, hogy a férfiszereppel járó versengő hajszában eleget legyen a családjával.
Sándor szerint a választás szabadságát kell megadni a nőknek,
hogy dönthessenek arról, családanyák kívánnak lenni, vagy
esetleg gyermeket szeretnének nevelni, de férj nélkül, vagy csak
a karrierjüknek élnek, esetleg családot és karriert egyszerre
akarnak. Mindegy, csak döntésüket ne korlátozza a társadalom.
- Ma még egy nő sokkal nehezebben áll meg a maga lábán,
mint egy férfi - mondja a professzor, aki adatokat mutat arról,
hogy a diplomás férfiak átlagosan 2,3-szor annyit keresnek,
mint a diplomás nők. Mindeközben több a diplomás nő, mint
férfi.
Sándor Klára szerint a vezető pozíciókban a nemek közötti
esélyegyenlőséget kvóták segítségével lehetne megteremteni.
Az élet legkülönbözőbb területein biztosítani kellene, hogy a
nők részarányosán juthassanak fontos posztokhoz. A nők politikai reprezentációját illetően Magyarország a világ legelmaradottabb országai közé tartozik - mutatja az adatokat a professzor. (Mint nyelvész, úgy véli, hogy a professzor, profeszszor asszony megkülönböztetés a nyelvtani nemet nem alkalmazó magyar nyelvben fölösleges, ha nem megszólításról
van szó.) A magyar parlamentben 9,8 százalék a nők aránya,
és ez jóval alacsonyabb, mint a világ parlamentjei összességének 15,3 százalékos átlaga. Svédországban viszont a képviselőnők aránya közel ötven százalék. Az SZDSZ-ben politizáló, a szabad demokraták esélyegyenlőségére vonatkozó programjának kidolgozásáért felelős Sándor Klára szerint a pártban tervezett és egyelőre pontosabban még meg nem határozott női kvóta nem előnyt nyújtana, hanem a hátrányokat
csökkentené.
M. B. I.

Ékszer kontra utazás
Az ajándékok valós és vélt kívánságlistája eléggé eltérő, ha
férfi-nő relációban vizsgáljuk.
A mostani trendek szerint
azonban abban megegyeznek,
hogy a favorit az utazás.
A „mi legyen a karácsonyi
meglepetés?" különösen nehéz kérdés a férfiak számára,
ha párjukról, kedvesükről van
szó. Az amúgy sem ajándékpárti, a vásárlást nem kedvelő
urak többsége kissé nyűgös e
témában. Aztán előveszi a
sablont, mondván: a nők általában örülnek az ékszereknek, a parfümnek, a bundának, a ruhának - s azt vesz. A
karácsonyfa alatt meg kiderül,
hogy a hölgy örül, de... Mert az
ékszer, a parfüm, a bunda, a
ruha méregdrága áránál fogva
lehet ugyan gáláns ajándék,
ám tipikusan olyan holmi,
amivel a nő szereti magát a
saját ízlése, egyénisége szerint
felékesíteni, saját választásúlag. S így van ez az ünnepi

A világ még nem látott olyan nőt, aki egy gyönyörű ékszert
visszautasítana.
ajándékba szánt autóval, nagyobb, meghatározóbb bútordarabokkal, háztartási gépekkel is. Be kell vonni a vásárlásba, együtt kell menni választani. Esetleg egy óriási
csokor virágba rejtve a pénzt,
megudvarolni, hogy vegye
meg magának, amit szeretne.
De akkor a fa alá még kerül-

jön számára egy apróság, például egy bonbon vagy egy
könyv. Tévhitből fakad, hogy a
könyv szinte nem is szerepel
az urak ajándékozási szándékaiban: pedig a nők szívesen
vesznek egy-egy divatos szerelmi regényt, sikerkönyvet,
neves személyiségek szakácskönyveit. (Vigyázat, utóbbit

célzásnak is tekinthetik saját,
gyengébb főzőtudományukra!). Nem veszik viszont szívesen a konyhai eszközöket (hacsak nem extrák), s nem repesnek mondjuk a jó meleg papucsért, vagy a hatodik, nevükkel
feliratozott bögréért - akkor
már inkább az érzéki fehérnemű vagy a vásárlási utalvány.
A véleményszondázások szerint a „minek örülne jobban?"-listán most a hölgyek favoritja az utazás, s nem csak a
téli külföldi utak. Divatos óhaj
az együtt eltöltött hétvége, a
hegyvidéki kirándulás, a síelés,
szaunázás, a szállodai, gyógyüdülői fitnesz- vagy wellnessprogram. Az utazásos hosszú
hétvége trendi ajándék - s lehet közösen szervezni a barátokkal is. Akárcsak az ünnepek
valamely estéjére színházi
programot, mozit, utána kiruccanást egy jó étterembe: az
is lehet meglepetés, ajándék (a
kimozdulás legtöbb nőnek
kedvére való) - csak szépen
kell „csomagolni".
SZ. M.
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Örök dilemma lehet a „helyes"
téli öltözködés megtalálása
azon hölgyek számára, akik
igencsak szeretik hangsúlyozni nőiességüket az erősebb
nem képviselői előtt. Ahhoz
talán már hozzászokhattunk,
hogy a decemberi zimankóban is láthatóak - vékony harisnyával megtámogatva - miniszoknyában és hótaposó
csizma helyett vékony talpú
cipőben tipegő cicamicák. Va-

kabát?
lószínűleg velük lehet „rokoni" kapcsolatban ez a szőkeség, aki a cickó alatt befejeződő leopárdmintás szőrmekabátot választotta, hogy
bezsebelhesse szép ívű köldöke kapcsán az elismeréseket.
Na jó, félre a csúsztatással!
Elárulható, hogy a hölgy modell, vagyis nem saját akaratából bűjt „vadállati bőrbe". A
kreációról ezzel együtt mindenképpen
megállapítható,
karrierje a kifutón be is fejeződik, véletlenül se hétköznapi viseletre tervezték. Nyáron túl meleg, bepállnának
benne az anyaság jelképei, télen pedig befagyna az ember
köldöke.
Ha valaki mégis venné a bátorságot, hogy megkockáztat
egy kiadós megfázást, az elismeréseken tűi bőven kijutna
neki a beszólásokból is, hiszen
az állatvédők meglehetősen
negatív kritikákkal illetnék viselőjét. Még akkor is, ha a
kabátka műszőrből van...
0. J. P.
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Készüljünk
együtt!
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ÜNNEPEK ELŐTT HEGYEKKE NŐNEK AZ ASSZONYOK TERHEI

A merülő tartalékok hava
A karácsony előtti készülődés izgalmas és szép feladat a reklámokban. A valóság az: kétségbeesve keresgélünk
apró örömöket, miközben érezzük, anyagi és lelki tartalékaink egyaránt merülőben vannak. Ráadásul a lelkifurdalás is gyötrő: boldogan kellene boldoggá tennünk
a családunkat, nem így, rohanva.

Közeleg a karácsony, egyre
többet gondolunk rá, készülődjünk együtt. Díszítsünk ajtót, fessünk ablakot! Jó érzést kelt, ha már kívülről ablakon, ajtón látni, hogy karácsonyi várakozásban van a
család. Lógassunk ki szépen feldíszített fenyőkoszorút
vagy papírfigurákból összeállított színes füzért, amit szalaggal, fagyönggyel díszíthetünk.
A gyerekek temperával színes figurákat - Mikulást, karácsonyfát, angyalt, hóesést
- festhetnek az ablaküvegre.
Számtalan más módon is varázsolhatunk derűs, jó hangulatot az ajtónk, ablakunk
köré. Elég például egy kis
fenyőkoszorúból három-négy
fényes, piros almát lelógatni,
vagy ezüstpapírból néhány figurát ragasztani, s azt leengedni vékony ezüstszálon
az ablak előtt.
Ezek azok a készülődések,
amelyek akkor a legjobbak,
ha a gyerekekkel közösen készítjük.
FAZEKAS BÉLÁNÉ

- Annyiszor gondoltam már arra, hogy én csinálom rosszul.
Az időbeosztásomnak, a túlvállalásomnak köszönhetem,
hogy egyszerűen beájulok a karácsonyfa alá - meséli a fiatal
szegedi jogásznő, akit kevésbé
nyugtat meg, hogy problémája
nem egyedi. Év végi, munkahelyi hajrá, évzáró bulik, rengeteg
elintéznivaló, amit nem akarunk jövőre átvinni, és persze
nagytakarítás, vásárlás, otthondíszítés - asszonyi terhek,
sok más egyéb mellett. A női
magazinok ezerféle, jobbnál
jobb, de a gyakorlatban kivitelezhetetlen tanáccsal szolgálnak: végy habos-illóolajos fürdőt, menj el a masszőrhöz, a
fodrászhoz, ki tudja, még hová,
és pihenj, lazíts, mert megérdemled...
- Akármilyen mély és nagy levegőt vettem, attól még a tennivalóm nem apadt - mondja
Ágnes, aki egy szegedi szolgáltatónál „ügyfelesként" dolgozik. Szerinte decemberben az
emberek
megbolondulnak,
mindenki rohan, a tennivalók
java része pedig a nőkre hárul,
a férfiak nem értik, miért kell az
ünnephez frissen kitisztított

szőnyeg vagy pucolt ablak. Meséli, neki ugyan fix a munkaideje, mégis mindig úszik, pedig még gyerek sincs. Kolléganője kérdésekkel csatlakozik
a beszélgetéshez. Szerintetek
normális, hogy a mézeskalácssütéstől várok megváltást?
Hogy szeretném, ha az otthonomat süteményillat lengené
be, mert arra emlékeznek majd
felnőttként a gyerekeim, így képes vagyok éjjel begyúrni a kalácsot, másnap meg kiborulok,
ha a gyerek céklával leeszi az
abroszt? Normális ez? Vállalkozóként dolgozó ismerősöm
szerint jó, hogy örömet akarunk szerezni, de a rohanás, a
pénzkereset, az év vége miatt
bajban vagyunk. Persze nekem
könnyű, mert a nyolcvankilenc
éves tip-top dédmamim segít
karácsony
előtt:
felnevelt
nyolc-tíz gyereket, akikkel sohasem kiabált, átélt néhány világégést, és akkor is volt mézeskalács és sütemény, kézzel
gyúrt cérnametélt az aranysárga húslevesben, most meg
hozzám jár bébiszittelni. Mire
hazaérek, minden csillog-villog, a gyerekeimet kicserélték,
ülnek az asztalnál, papíran-

Vásárlási láz az őrület

határán.

gyalkát hajtogatnak, a sütőben
van egy tepsi almás... Hogy csinálja ez a tündér?
Hogy csinálják mások, nekem miért nem megy? Gyakran feltett kérdések. Dr. Vasadi
Anna pszichiáter szerint sokat
vállalunk magunkra, s görcsösen akarjuk, hogy ez most sikerüljön. - Az ünnepek előtti
szorongást az váltja ki, hogy
most kevés az idő és tétje van a
dolognak, hiszen mondjuk a
karácsonyi vacsorát nem lehet
holnap megismételni. Jellemző az is, hogy év közben elkövetett bűneinket nagy, ér-

A gyertya fénye

Férfiak
kozmetikusnál
Az ajándékozási láz finisében
figyeljünk az erősebb nem viharos gyorsasággal változó
kozmetikai szokásaira. Amíg a
hetvenes évek közepén a férfikozmetikumok 95 százalékát
nők vásárolták, addig ez az
arany mára ötven százalék köriilire módosult.
MTI

A hölgyek manapság leginkább karácsony előtt vásárolnak a párjuknak - hallottuk
egy párizsi divatcég magyar
képviseletének
ügyvezető
igazgatójától, Garai Gábortól,
aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy a menedzserkorszak
ügyvezetői, bankárai, brókerei
öltözködésükkel, megjelenésükkel divatot teremtettek.
Ebben a körben az ápolt külső
ugyanúgy alapkövetelmény,
mint az idegennyelv-tudás
vagy a jó modor. Éppen ezért a
„top" férfiak az otthoni testápolás mellett rendszeres látogatói a kozmetikáknak. Már
ma is van néhány olyan professzionális cég, amely a hölgyekével egyező - maszkokkal,
pakolásokkal kombinált - kezeléseket nyújt férfi vendégeinek.

tékes ajándékokkal, a családnak szánt, fogcsikorgatva előteremtett meghittséggel akarjuk kompenzálni. Ez van, de
ezért nem a nők hibásak - véli
a szakember.
Martonné Iványi Anna aprócska magánóvodát vezet, a
lakás az óvoda, ami azt jelenti,
hogy gyakorlatilag tíz gyereke
van. Nyugalom, sziget, friss
kenyérillat, gondoskodás. Ennek receptjét kérem tőle. - A
receptről annyit, Juhász Gyula
verséből tanultam, nem csak
decemberben kell szeretni
egymást - mondja Anna óvó

néni, aki szerint nincs titok, az
évben el kell osztani a tennivalókat, s lelkifurdalás nélkül
súlyozni kell a gyerek, a család
szempontjából fontos és kevésbé fontos dolgok között.
A decembert azért hagyjuk
meg gyönyörű ünnepnek, s
nekünk, anyukáknak, óvó néniknek, háziasszonyoknak, feleségeknek addig dobog helyesen a szívünk, míg úgy
érezzük: munka, feladat ide,
vagy oda otthon volna a helyünk, azokkal akiket nagyon
szeretünk.
KATKÓ KRISZTINA

Titkos Tanítások
A közelmúltban jelent meg a
Magyar Könyvklub gondozásában Müller Péter Titkos Tanítások, Alapkérdések - Végső Válaszok című könyve.

A karácsony meghitt hangulatát a karácsonyfa, az ünnepi vacsora és az ajándékok mellett
minden bizonnyal a gyertya jelenléte teszi még
inkább teljessé s ünnepivé.
Már advent első vasárnapján meggyújtunk
egyet az adventi koszorún, amely aztán négy
héten keresztül kíséri végig az ünnepvárást. A
negyedik gyertya meggyújtását követően az
ünnepek alkalmával a gyertya fénye továbbra
is fontos szerepet kap. Melegséget sugároz,
meghitt hangulatot áraszt és ünnepivé varázsol minden egyes pillanatot.
Szerencsére nincs nehéz dolgunk akkor, amikor gyertyavásárlás előtt állunk, hiszen számtalan anyagban, formában és illatban, a legkülönfélébb stílusban, széles választékkal és bőséges kínálattal várnak minket az üzletek. Melyek is ezek? Néhány gyertyafajta csupán a teljesség igénye nélkül: A méhviasz lapokból öszszetekert gyertyák különböző színekben kaphatók. Alakjuk változó, lehetnek tojás formájúak, hengeresek vagy hosszúkásak. Illatuk a
pergetett mézre emlékeztet, de nem élvezhető
sokáig, mert a gyertyával együtt elillan.
A viaszfényű, karcsú, a végükön elkeskenyedő asztali gyertyák minden színben kaphatók. Jellemzőjük, hogy cseppmentesen, lassan égnek és alig érezni a füstjüket.
A tipikus adventi gyertyák az adventi koszorú
díszei. Rövidebb, tömzsi hengerek, változatos
színekben. Szagtalanul, cseppmentesen égnek
hosszú órákon keresztül, amire szükség is van
az advent négy hete alatt.

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Népszerűek az ún. úszógyertyák is, amelyek
hold, nap és csillag alakú, lapos, apró gyertyák.
Üvegtálba, víz tetejére helyezhetők. Fenyőfa,
fenyőág társaságában békét árasztanak maguk
körül. Égési idejük legfeljebb egy óra.
Napjainkban is nagy divat a rusztikus gyertya. Kiváló ajándék a festetlen, csiszolatlan
felületű, háromszög, gömb vagy hasáb alakú
gyertya. Jellegzetessége, hogy napokon keresztül éghet, méghozzá befelé. A külseje ugyanis
nem olvad fel, és rendkívül hangulatos, amikor
átizzik.
Az illatgyertyáknak számtalan fajtája ismert
és megvásárolható. Többnyire átlátszó üvegpohárkákban árusítják őket. Szinte nyom nélkül elégnek és mindvégig párologtatják az
illóolajakat. Az idegrendszer megnyugtatására
a levendula, a felső légúti betegségekre az
eukaliptusz, fertőtlenítésre pedig a citrusfélék
illata a legalkalmasabb. Karácsony táján nem
csupán ünnepi hangulatot varázsol, meghittségét kölcsönöz, hanem kellemes illatot is
áraszt a szobában.
MALLER EMESE

Müller Péter könyvei - melyek
közül az utolsó, a kínai ji-kingre
épülő Jóskönyv tizenkét kiadásban, százezres példányszámban talált gazdára - elsősorban
azért kelthettek ilyen megdöbbentően nagy érdeklődést,
mert minden sorukon átsüt az
élmény, hogy szerzőjük immár
negyedszázada állandó kapcsolatban áll a magasabb szellemi világgal.
Ezt írja könyvéről: „Alapkérdésekre kerestem a választ
ezekben az írásokban. Kiválasztottam azokat a titkokat,
amelyek az elmúlt húsz év során, az olvasóimmal való beszélgetések közben leveleikben
a legtöbbször kerültek szóba: a
hit, az istenélmény, a megismerés, a magány, a reinkarnáció, a szellemvilág, a szeretet, az anyai sors, a földi
születés és halál titkait, s főleg
azt a legnehezebb kérdést: hogyan lehet értelmesen és harmonikusan élni a mai romlott

világban, melyet az ősi hagyomány „utolsó Időknek" nevez?
Igyekeztem sorban megfejteni
ezeket a titkokat, de mindig
elérkeztem egy pontig, ahol
meg kellett állnom és meghajolnom a megfejthetetlen
előtt. Innen már nem tudok
egyedül továbbmenni. Csakis
együtt haladhatunk. Mint egy
csodálatos, közös kirakósjáték,
olyan az élet: a teljes kép
hiányzó részei már a Te lelkedben vannak elrejtve, mert
azokat csakis Te élted meg.
Keresd meg őket, írd tovább a
könyvünket! Talán így, együtt
eljutunk a végső válaszokig."

kOnyvOruliO/
t ö r z s v á s á r l öó .i kkáár r t t y\ á r a
7% k e d v e z m é n y !

H-6720 Szeged,
Tisza L. krt. 34.
www.fokuszonline.hu
^ £ £ ¡ £ ¡ 2 *
e-mail: fokusz.szeged6lira.hu

Ünnepi rólunk írták
Szeretni annyi, mint olyan
cserét kívánni, amelyben a jó
meg a jó valami jobbá olvadnak össze. (Géraldy)
Minden azgn múlik, hogy az

emberek azt hiszik: van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal; márpedig nem.
(Lev Tolsztoj)
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Elégedett-e a közlekedéssel i7

MRENA KRISZTIÁN
eladó:
- N e m igazán. Iskoláskorunkban
ingyen mehettünk mindenhová,
utaztunk is, de most már nem is
használjuk a vasutat. Pénteken
és vasárnap zsúfoltak a kocsik,
máskor meg teljesen üresek. Úgy
kellene összeállítani a menetrendet, hogy ez ne így legyen.

H0R0SZK0P
k o s : Nehéz a barátságába férkőzT k L í ni, de ba egyszer megnyílik a lelke,
akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de sajátjába sem tűr
beleszólást.

PITI JVUHALYNE
nyugdíjas:
- Nem utazom vonaton, pedig a
férjem révén ingyen is megtehetném. Azt hiszem, ez bemutatja a
véleményemet a dologgal kapcsolatban. Ahogy ismerősöktől
hallom, a menetrend és gyakran
a higiénia sem az utazóközönség
igényeit szolgálja.

JOZSA ZSOLT
karbantartó:
- Én elégedett vagyok. Nemrég
forgalomba állítottak új szerelvényeket, korszerűsítették a járműparkot. Kényelmi szempontból jobb, mint a buszozás, és ha a
pályákat is felújítanák, talán
gyorsabb lehetne, de a tisztaságra is ügyelni kellene.

POSTABONTAS

A B változat már a bérletesek gondja

ül:I

j k .

n y i l a s : Nincs szüksége pénzre,
I mert tudja, hogy használja másokét. A Nyilasok ebben az Időszakban a befektetés titkát kutatják. Félő. hogy a hosszú
távú szorgalom helyett lerövidített utakat
keresnek.
b a k : A környezetében élőkre sem
T J ^ I ártana odafigyelnie. Az önzés
szükséges tulajdonság, de ha túlzásba viszi, barátai megharagudhatnak önre. Ha
rájuk is annyira figyelne, boldoggá tenné
őket.
j r - f t v í z ö n t ő : A dolgokat több oldaluk% H l r ó l is megvizsgálja és igyekszik
többféle szempontot, véleményt összhangba
hozni, de a béke érdekét szolgáló engedékenysége sok hibának is a forrásává válhat.
h a l a k : Azt mondják, nem a ruha
teszi az embert. Érdekes, hogy
abban a társaságban, ahol eddig szinte
észre sem vették, most - ha egy kicsit ad
a megjelenésére - mindenki meg akarja
Ismerni.

(akik azért, valljuk be - és tegyék ezt ők is bennünket, többséget és kisebbséget egyaránt képviselnek), hogy 40 % érintett ellenében elfogadnak egy
olyan indítványt, mely tulajdonképpen egy normális, szociálisan is érzékeny környezetben meg sem
születhetett volna. Egy kisebbséggel (mely persze
azért annyira mégsem elenyésző arányú) megfizettetni egy „épphogy" többség kedvezményét! Mi ez,
ha nem abszolút megosztás? Csak gondoljunk bele, ki az, aki azért fog szót emelni, hogy bérletének
ára jövőre alacsonyabb lesz; és ki az, aki oly könynyen lenyeli azt a keserű pirulát, ami arról győzköd: „Ember, békélj meg, te jövőre azért fogsz 30,
illetve 46 %-kal többet fizetni, hogy cserébe egy másik ember, aki rendes állampolgárhoz illően minden közlekedési eszközt használ, 10 %-al kevesebbet fizethessen!" Ez aztán a szélsőségesen értelmezett közteherviselés!
A kisebbség eddig nem véletlenül nem vásárolt
kombinált bérletet, hisz eleve csak egy közlekedési
eszközt használt és az neki valószínűleg meg is felelt. Azért, mert ő csak egyfajta járművet használ,
nem lehet alacsonyabb rendű. Nem hinném, hogy
a közlekedésszervezésnek az a célja, hogy lehetőleg
minél több ember használjon minél több közlekedési eszközt, mert akkor ugyebár egy szép kis káosz
kerekedne. Miért ne lehetne azt a közlekedőt kitüntetni a továbbiakban is egy olcsóbb alternatívával, aki kevesebbel beéri (azért, mert meg tudja úgy
is szervezni, hogy csak egy közlekedési eszközt vegyen igénybe, vagy mert eleve csak ez az egy lehetősége adatott meg). Vagy netán arról van szó, hogy a
képződő bevételből lehetőség nyílik olyan fejlesztésekre is, ami a későbbiekben biztosítani fogja mindenki számára a villamos-, troli- és autóbuszhálózat teljesen egyforma és egyenértékű elérhetőségét.
Tehát ezentúl meg lesz az a választásunk, hogy eldöntsük, lakhelyünkről milyen közlekedési eszközzel járunk be a városba ! ?
Utópia, de ha így lesz, akkor egy szót sem szóltam...
FARKAS ZSOLT GÉZA, SZEGED

6. osztály:
1. Kiss Tímea (Liszt Ferenc
Ének-zenei Alt. Isk. F. t.: Konczosné Nagy Némedi Gabriella). 2. Szabó Alexandra (Németh László
Gimn. és Alt. Isk. F. t.: Talcács Ferencné). 3. Rostás Hanna (SzékkutasiÁlt. Isk. F. t.: Kovács Lászlóné).
7. osztály:
1. Ságodi Vanessza (József A.
Ált. Isk. és Közp. Tag. F. t.: Arnóczky Mária). 2. Bozó Tünde
(Székkutasi Ált. Isk. F. t.: Kovács

nári állását a Perczel családnál,
megismerkedését Csajághy Laurával, találkozását Petőfivel. A
szereplők legszebb költeményeiből idéztek, költői, emberi nagyságát hozták emberközelbe. A
berendezett színpadkép a Perczel-kúriát és Vörösmarty dolgozószobáját ábrázolta. Felcsendült
a Szózat, a Himnusz, a 3/a osztályosok palotást táncoltak. A záró
képben az összes szereplő
egy-egy szál virággal és főhajtás-

GSM

Lászlóné). 3. Fórizs Bettina (Németh László Gimn. és Ált. Isk. F.
t.: Győri Éva).
8. osztály:
1. Győri Tamás (Tarjáni Ált.
Isk. F. t.: Szőke Istvánné). 2. Kovács Ábel (Szőnyi Benjámin Ref.
Ált. Isk. F. t.: Lévai Jírisztina). 3.
Szöllősy Szilvia (József A. Ált.
Isk. és Közp. Tag. F. t.: Arnóczky
Mária).
VÍGH FERENCNÉ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

sal adózott a nagy költő emlékének. Botos István igazgató ezzel
az előadással nyitotta meg hivatalosan a Vörösmarty Mihály Általános Iskola kapuit. Az énekkart Bodrogközy Gáborné tanárnő vezényelte, a palotást Megyesi Anikó tanárnő tanította be. A
forgatókönyvet ismert életrajzi
munkák, monográfiák, levelezések alapján írta és az előadást
rendezte Varga Anna tanárnő.
A. V., SZEGED

csonyi vásár látogatói a közelben,
a Károlyi utcában lévő meleg illemhelyet vehetik igénybe.
ÜGYELET
L. Judit, szegedi olvasónk kifogásolja, hogy az ügyeletes orvos
nem megy ki a lázas beteg lakására, hanem telefonon „gyógyítja". A fiatalasszony pedig alig
kéthetes gyermekét nem hagyhatta magára.
VONAT
Hódmezővásárhelyről Cs. Edit
elfogadhatatlannak tartja, hogy
mozgássérült gyermekkel nem
lehet utazni vonaton. Olvasónk
kisgyermekét Budapestre hordja
kezelésre, de a vonaton se hely,
se víz és néha még megfelelő fűtés sincs!
BÉRLET
Egy Gyálarétről telefonáló anyuka úgy véli, hogy a képviselők
nem törődnek választóikkal,
amit jól igazol az összvonalas
bérlet kötelezővé tétele is.
Kommunikációs

portnerünk:

liJeslel

rntmm
Mára

kérdeztükJ

Elégedett-e a vasúti
közlekedéssel?

Következő kérdésünk:
Használtáé raár
lőfegyvert?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,

IGEN

NEM

SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Ai SMS számlálása nornál Mjt

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

törten*.

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

ZENTAI PETER

MARI MÁTÉ

December 17., 1 óra 10 perc, 3 7 8 0 g. Sz.:
Kollár Andrea és Zental Péter (Szeged).

December 16., 12 óra 45 perc, 3 9 8 0 g. Sz.:
Török Rita és Mari Miklós (Szeged).

VASKÓ LIONEL

VÁSÁRHELY

December 16., 13 óra 25 perc, 1900 g. Sz.:
Rádi Rózsa és Vaskó Zoltán (Szeged).

GRUBER EVELIN

CSÓTI DÁVID
December 16., 16 óra 5 perc, 1900 g. Sz.:
Kálmán Katalin és Csóti Sándor (Szeged).

December 17., 4 óra 30 perc, 3 6 0 0 g. Sz.:
Nagy Mariann és Gruber Ferenc (Maroslele).

SZILÁGYI PÉTER

SZENTES

December 16., 16 óra 5 perc, 3 5 0 0 g. Sz.:
Babos Anikó és Szilágyi Ferenc (Vásárhely).

GÁSPÁR MÁRTON

NÉMETH ENIKŐ

Régi iskola új névvel - Szegeden
Az Odessza II. Számú Általános
Iskola augusztus l-jétől viseli a
nagy reformkori költő, Vörösmarty Mihály nevét. A névadó
ünnepséget december elején tartottuk ünnepélyes keretek között
az iskola aulájában.
A 6/b osztály tanulói erre az alkalomra írt eseményjátékot mutattak be, a Szózat költőjének decemberi születésnapja alkalmából. Felelevenítették életének
fontosabb állomásait, nevelőta-

KARÁCSONYI VÁSÁR
Szélpál Gábor, a Városkép Kft.
ügyvezető igazgatója reagált a tegnap megjelent panaszra: a Széchenyi téren a hideg miatt sem
helyeztek el mobil WC-t. A kará-

»»*»* Az é l v o n a l .

Helyesírási verseny Vásárhelyen
A Tarjáni Általános Iskolában
rendezték meg Hódmezővásárhely és környéke legjobb helyesíróinak versenyét, melyen az
alábbi eredmények születtek.
5. osztály:
1. Huszár Gabriella (Németh
László Gimn. és Ált. Isk. Felkészítő
tanár: lakács Ferencné). 2. Kispál
Zoltán (Szántó Kovács János Ált.
Isk. F. t.: Bagj Lászlóné). 3. Rózsa
Katinka (Németh László Gimn. és
Ált. Isk. F. t.: Takács Ferencné).

GYOGYTESTNEVELES
A „Kevés a gyógytestnevelő" című írásra reagált Gazdagh Magdolna gyógytestnevelő. Elmondta: nem több ezer gyermekkel
foglalkoznak, hanem több százzal. Az iskolák és az iskolaorvosok jól látják el ez irányú feladatukat. A négy tornaterem a város
négy különböző helyén van. A
beutalt gyermek a lakhelyhez közelebbi tornaterembe jár gyógytornára. Az uszoda pedig így is,
úgy is csak Újszegeden van.
Ezért viszont „át kell szelni a várost". A vásárhelyi példa inkább
gyógytornászi megoldás, ami
Szegeden is kiválóan működik.

PANNON

... mint afféle haditerv, melyet a gyanútlan ellenség
ellen bevethetnek. Talán nem túlságosan lerágott
csont még a kombinált bérletek ügye, jóllehet ezzel
kapcsolatban már pro és kontra is elhangzottak vélemények (persze azért az érdekes, hogy a döntésb i k a : Képtelen annyit megtakaríhozók nem különösebben kardoskodnak a maguk
*
f tani, hogy fontos, hosszú távú céligazáért).
jait elérhesse. Ha nem költhet pénzt, lehanVegyük hát az alapfelállást. így akár el is hihetgoltnak érzi magát. Koncentráljon a hosszú
jük, hogy eddig a kombináltbérlet-vásárlók aránya
távú céljaihoz szükséges pénzre!
közel 60 %-os volt, nevezhetjük őket tehát többségnek (még ha nem is kétharmadosnak) - a maradék
i k r e k : Legyen nyugodt, gondjai,
40 % ezzel kisebbséggé vált. Kérdés persze, hogy
I melyek nagyon nyomasztották,
egy ilyen volumenű ügyben milyen kisebbséget
megfogyatkoznak, és egy nyugalmasabb
mernek felelős döntések meghozatalára kárhoztaidőszak következik. Ha kivárja a végét, látni
tott képviselők semmibe venni.
fogyja, hogy nem volt oka aggodalomra.
Azt ugyebár megszokhattuk már, hogy a köznapi szociális hálő szövögetése közepette bizo^ ^
r á k : Váratlan dolgok történnek az
nyos emberek (például nyugdíjasok, diákok,
^ ^ 1 életében, melyek lehetnek kellemecsaládosok) jogosultak lehetnek kedvezmések, de nézhet kellemetlen változások elé
nyekre, míg mások ezen kedvezménykörökből
Is. Engedje, hogy történjenek a dolgok, nem
kiszorulnak. Nincs is ezzel semmi baj, amíg a
fogják nagyban befolyásolni életét.
jogosultsági kört az egy főre jutó kereset, esetleg a csökkent munkaképesség, vagy legalábbis
egy valamelyest követhető, s konkrétnak mondfij
o r o s z l á n : Nagyszerűen viselke* ^ i d i k egy vitatott kérdés kapcsán. ható ismérv alapján tudják megállapítani. Az
viszont már meredekebb dolog, amikor embereÚgy adja a másik kezébe az ütőiapot, hogy
ket nemcsak hogy kizárnak egy bizonyos kedszámára ez semmi rossz érzést nem okoz.
vezménykörből, hanem velük „keresztfinanszíRégen nem volt ennyire önzetlen!
roztatják" meg a többség számára biztosítandó
(és ezt megfelelően kommunikálandó) kedvezs z ű z : Kapcsolataiban a háttérben
ményt. Ez aztán (lassan félve írom le) demokrámeghúzódó érzések után kutat, és
cia a köbön!
ezek most felszínre is kerülhetnek. Most
Tfcrmészetesen lehetne amellett érvelni, hogy a
megérheti e tudatalatti hajtóerők mibenlényugat-európai városi tömegközlekedés megszertét, ha akarja. Ez általában jó dolog.
vezése is ezen a modellen nyugszik. Ez persze nem
m e r l e g : Sok új ismeretséget igaz; legalább úgy tudnék példát mondani arra,
hogy egy város egységes tarifapolitikával, kizárólag
köthet, és sokféle élmény érheti.
„összvonalas" megoldásokban gondolkodik, mint
Úgy tűnik, egy új kapcsolat Is elkezdődarra, hogy kombinált bérletek mellett elérhetővé
het, mely komolyabb lehet egy kalandnál.
tesz csak egyes tömegközlekedési eszközökre érvéHa foglalt, töltsön minél több időt szerelnyes bérleteket is.
mével.
Nagyon fura gesztusnak tűnik egy közgyűléstől
s k o r p i ó : Új barátai mindig el
vannak halva öntől. Nem csoda,
hiszen egyfolytában csak dicséri magát
előttük. Amikor viszont lehull önről a lepel, csalódniuk kell, hiszen ön sem tökéletes.

DARABOSNE JANI GABRIELLA
gyógyszertári
asszisztens:
Nem vagyok megelégedve a vasúttal, ezért nem is nagyon járok
vele. Ha esetleg Budapestre utazom, vagy messzebb, akkor választom a zötykölődést, egyébként soha. Az ismerőseimtől sem
halottam még jót a magyar vasútról, valószínű, hogy nem véletlen.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyalkat kereső,
illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 - ö s telefonszámon.

December 17., 2 óra 15 perc, 3 6 3 0 g. Sz.:
Ács Gabriella és Németh Zoltán (Szeged).

December 16., 9 óra 0 perc, 2 5 5 0 g Sz.:
Börcsök Noémi Gyöngyi és Gáspár András
(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
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

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

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

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

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 18.
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ
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SZÍNHÁZ

SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
19.30 óra: Karinthy: Duna-kanyar.
NEMZETI SZÍNHÁZ
19.30 óra: Filharmóniai koncert.
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Állatok farsangja. Bambibérlet; 14.30 óra: fancsi és Juliska. Jó a
palacsinta-bérlet.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
14 óra: Némó nyomában. Színes, m.
b. amerikai rajzfilm,- 15.30, 17.45, 20
óra: Nem férek a bőrödbe. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16, 20.45 óra: Grazia szigete. Színes
olasz film; 17.30 óra: Dogville - A
menedék. Színes dán film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
15.30, 18, 20.30 óra: A megtalált idő.
Színes francia film.
GRAND CAFÉ
17 óra: 101 Reykjavík. Színes izlandi
film; 19 óra: Olasz nyelvlecke
kezdőknek. Színes dán film; 21 óra:
Az óceánjáró zongorista legendája.
Színes olasz film.
PLAZA CINEMA CITY
Balhé: 15.15, 22 óra. S.W.A.T
17.15, 21.30 óra. Szindbád: 11 óra.
Nagydumás kiscsajok: 13, 19.30 óra.
Nem férek a bőrödbe: 10.15, 12.15,
14.15,16.15, 18.15, 20.15, 22.15 óra.
Némó nyomában: 10, 12, 14, 16, 18,
20 óra. Igazából szerelem: 12.15,
14.45, 17.15, 20, 22.30 óra. Malacka,
a hós: 11.15 óra. Kapitány és katona:
13.30, 16.15, 19, 21.45 óra. Bolondos
dalbmok: 11, 13,15,17 óra.
Titokzatos folyó: 19, 21.45 óra. Spy
Kids 3D-kémkölykök: 11.30, 13.30,
15.30, 17.30 óra. Kegyetlen
bánásmód: 19.30, 21.30 óra. A Karibtenger kalózai 11.45 óra. Volt egyszer
egy Mexikó: 14.45,17,19.30, 21.45

.

óra. Segítség, hal lettem: 10.30 óra.
Mátrix Revolution: 12.30, 15, 17.30,
20. 22.30 óra.
VASÁRHELY
17.45 óra: Mátrix - Forradalmak.
Színes, m. b. amerikai film; 20 óra:
Vagabond. Színes magyar film.
SZENTES
17.30 óra: Némó nyomában. Színes,
m. b. amerikai animációs film; 20
óra: Bad Boys 2. Színes, m. b.
amerikai akciófilm.
SZEGVÁR
19 óra: Miről álmodik a lány. Színes
amerikai film.

KÖZÉJLET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part
2-1:

karácsonyi vásár - népművészeti és
iparművészeti termékek, kerámiák,
szőttesek, hímzések, vert csipkék,
mézeskalácsok, gyertyák, festett
bútorok, tűzzománcok, használati és
dísztárgyak.
A Közéleti Kávéház rendezvénye az
Ifjúsági Házban (Felső Tisza part 2.)
18 órakor:
Receptek vers és dal között könyvbemutató. Vendég: Kenéz Heka
Etelka költő, énekművész, lovag.
Közreműködnek: dr. Szalay István, dr.
Makra László, dr. Szabó László,
Kohári Nándor „rigmusmondók",
Frank Sándor mesterszakács, Merényi
Nikolett, Gyimesi Kálmán, Kónya
Krisztina operaénekesek, Kiszely
Zoltán színművész, Rogács Erzsébet
versmondó. Zongorán kísér: Nagy
Imre Erik zongoraművész.
A Nemzeti Klubban (Széchenyi tér 5.
I. em.) 18 órakor:
Vendég: Balczó András.
A rókusi katolikus klubban
(Eszperantó u. 1.) 18.30 órakor:
Érdemes Embernek lenni címmel
Kretovics László rókusi plébános tart
előadást.

KONCERT

SZEGED
A Király-König Péter Zeneiskola
nagytermében 17.30 órakor:
a Király-König Péter Zeneiskola
Karácsonyi növendékhangversenye.
A MiuMiuban (Londoni krt. 3.| 20
órakor: Gerendás Péter-koncert.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Gulácsy Galériában (Kárász u. 17.)
megnyílt:
Z. Szabó Zoltán festőművész
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
december 31-éig.
A Mars tér U pavilonjában (a Réno
Cipóbolt helyén) megnyílt:
Farkas Gyula festőművész
olajfestményeinek kiállítása.
Megtekinthető: december 23-áig
naponta 10-től 18 óráig.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
tárgyalótermében megnyílt:
Palásthy Klára festőművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: december 19éig naponta 12-től 18 óráig.
A Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház
kiállítótermében (Somogyi u. 7.)
látható:
Nagy Tamás DLA, Ybl-díjas építész
munkáit bemutató kiállítás.
Megtekinthető: 2004. január 8-áig,
keddtől vasárnapig: 10-17 óráig.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Szabad Tér kiállítótermében (Victor
Hugó u. 5.) megnyílt:
Szent Karácsony címmel Schéner
Mihály festő-, grafikus- és
szobrászművész munkáiból a
kiállítás. A tárlat megtekinthető:
2004. január 31-éig, hétfőtől péntekig
10-től 17 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ B
galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
Stéhlik (ános festőművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: 2004. január
9-éig, munkanapokon 10-től 18 óráig.
A Juhász Gyula Művelődési Központ
dísztermében megnyílt:
Olasz Attila Időkapu című kiállítása.
A tárlat megtekinthető: december 19éig, hétköznap 10-től 18 óráig,
szombaton és vasárnap 14-tól 18
óráig.
A Somogyi-könyvtár Kálvin téri
fiókjában megnyílt: Mihályfi Mónika,
Virágné Márta Nóra és Erdélyi László
keramikusok kiállítása.
Megtekinthető: december 19-éig.
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^VSlúnl| most nyerhet
akár havi 100 000 Ft-ot,
5 éven keresztül.
M i n d e n D é l m a g y a r o r s z á g - és Délvilág-előfizető
a u t o m a t i k u s a n részt v e s z a s o r s o l á s o n , a m e n n y i b e n

r—' ÖÍJM
r
bankszámlán elhelyezett

rendelkezik J A N U Á R h ó n a p r a é r v é n y e s előfizetéssel.

negyedmillió Ft,

TOVÁBB! NYEREMÉNYEK:
2000 db HAVI FIX sorsjegy.
1 nyertes 4 db sorsjegyet

nyer.

Sorsolás: 2004. január 14, közjegyző jelenlétében.
A megnyerhető sorsjegy használata: dörzsölje le a játékmezőket (pén-

zeszsák és pénzkötegek)! Ön nyert, ha, a pénzeszsák alatt található szám megegyezik a 10 darab pénzköteget ábrázoló fedőréteg alatt feltüntetett számok egyikével. A sorsjegy birtokosának pénznyereménye az ezen
számhoz tartozó összeg. Amennyiben a 10 darab pénzköteg valamelyike alatt „HAVI FIX" felirat jelenik meg,
a játékos megnyerte a főnyereményt, ami havi 100 000
Ft folyósítását jelenti 5 éven keresztül.

Információ:
O T T H O N VAN!

06/80/821-821

(TI (V
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó
6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31
Kék fény Hírek 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó 9.00 Napkelte-extra 10.05 „Budapest, Budapest, te csodás..." (ism.) 11.00 Az Angyal Angol
bűnügyi tévéfilmsorozat. Hatalmi játékok 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.05 A reménység folyója Francia tévéfilmsorozat, 14. 14.00
Slovenski Utrinld Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin 14.25 Romafórum
14.50 Szórakoztató percek A békebíró
(ism.) 15.10 Anyanyelvi szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi
műsora 15.40 Élesben Közéleti talkshow (16116.30 Labirintus - Az eligazodás magazinja „Ég a gyertya, ég...!"
[16] 17.00 Álomsuli Amerikai ifjúsági vígjátéksorozat, 7. Szakítópróba
17.30 Jelentés Tények és képek Magyarországról 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók. Közeh. Kulturális híradó 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.35 Lili Tévéfilmsorozat, 3/1.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
21.05
22.00
22.35
23.05

A megoldások show-ja [16]
Nő fehérben
Francia tévéfilmsorozat, 8.
Csütörtök este
Benne: Híradó
Heti menü
Teritéken a kultúra.
Mélykúti Ilona műsora
Gyanú Tévéfilm [16}

T V

2

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A mozimagazin (ism.) (12] 6.30 Jó reggelt,
Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.50 Stahl
konyhája 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel
9.30 Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 74.10.30 Teleshop 11.20 Kastélyszálló Osztrák családi filmsorozat,
44. Kettős játék 12.20 A préri rózsája
Amerikai westemfilm (12] 14.30 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat,
108.15.30 A betolakodó Mexikói filmsorozat, 10. 16.30 Jakupcsek Közéleti
talkshow (12) 17.30 Katalin bírónő
(12] 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12|
19.35 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.00 Három amigó Amerikai
kalandfilmvigjáték (12)
22.10 Folytassa, Claudia!
Kabaréshow
Liptai Claudiával [12]
Közben: kenósorsolás
23.10 Jó estét, Magyarország!
0.00 TbtalCar (ism.)
0.30 Veled is megtörténhet:
Gyilkos indulat
Angol-amerikai
akciófilm (16)
2.20 Gyermekfilm
3.00 \fers éjfél után

K

L,

U
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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, 68. 10.15
Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.05 Antenna Euroatlanti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék
14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna
14.45 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.10 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 15.15 Kórház a
város szélén Csehszlovák filmsorozat.
Reoperáció 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.25 Balázs - A szembesítőshow [12| 17.25 Mónika - A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó-Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Esti showder
Fábry Sándorral (12)
22.40 Az utca törvénye Amerikai
akciófilm-sorozat.
Őrangyalok [12]
23.35 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
23.45 Híradó - Késő esti kiadás
23.50 Sportklub
0.00 SteUa Moziklub
Mozimagazin (12)
0.30 Hiheteden, de igaz!
Amerikai dokumentumfilmsorozat (12)
1.25 .hu Multimédia-magazin
1.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12)
DUNA

SZUKNCSUATEK RT

és vegyen részt újévi sorsolásunkon!

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30 Borvárosok 8.55 Páradan panorámák 9.00

Rákóczi kurucai 9.20 Szelek szárnyán
11.15 Tálentum 11.45 Bekezdések
11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör
12.25 Élő egyház Vallási híradó 12.55
A kölcsönkért kastély 14.25 Halló aus
Berlin Németnyelv-lecke 14.40 Navigátor 15.05 Drágakövek nyomában
16.00 Nyelvőrző 16.25 Mi dolgunk a
világon? 16.30 Régiók-SzabadkaUngvár 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendánum 17.50 Helyesen 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45
Bűvölet
19.35 Mese
20.10 Ir-mag Ausztrál játékfilm
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Közép-európai magazin
22.35 Váltó Gazdasági magazin
23.05 Esti kérdés
23.50 Jazzland Cserfő 2003.
Jávori quintet
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport, mese 1.40 Tűzoltó utca 25. 3.10 Talentum 3.35 Klipsz Könnyűzenei műsor 4.00 Régiók SzabadkaLJngvár

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Panoráma
Benda Lászlóval |16] 9.35 Palóc trilógia „Terelő palóc muzsika, ének-szó"
10.05 Záróra 11.10 Kereszt és korona
- Bajorország és Magyarország ezer éve
Német dokumentumfilm, IP2., +ff!
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 96.
12.50 „Nézd a tánc nemeit..." A csárdás 13.05 Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jogi kar és információs technológiai kar 14.00 Családban marad
Venezuelai tévéfilmsorozat, 25.14.45
Kárpáti krónika 14.55 Sorstársak Rehabilitációs magazin 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Buenos dias, magyarok!
22.00 Renegátok
Amerikai bűnügyi film 118]
23.40 Záróra
0.45 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 85-86.1.30Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral 1.55
Anyanyelvi szószóló Balázs Géza és
Grétsy László anyanyelvi műsora 2.20
Sorstársak Rehabilitációs magazin 2.45
Századfordító magyarok Wigner Jenő
(1902-1995) 3.45 Telesport
S Z E G E D

TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Esteló (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak
(h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00 Okavango - a vadon szíve, 4. rész (h) 17.00
Egy életen át, 8. rész. Ismeretterjesztő
filmsorozat 17.30 Ármádia - honvédségi magazin 18.00 Vásárlási műsorablak
(h) 18.30 Lélektől-Lélekig - vallási és kisebbségi magazin (h) 19.00 Híradó
19.30 Á bakonyszűcsi csodák. Magyar
dokumentumfilm (h) 20.00 Esteló 21.00
Nemzetközi Díjugrató Verseny (h) 22.00
Híradó (ism.) 22.30 Képújság

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

leti ü. Összfoglaló (ism.) 19.50 Döntés
után (ism.) 20.20 Thalassa: a szaharai
kék menetelés 20.30 Ármádia - honvédségi magazin 21.00 Nemzetközi díjugrató lovasverseny (ism.) 22.30 Egészségkörnyezet-hírek 23.00 Képújság

•TV
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mvtaó

16.00 Zene-Doboz (ism.) 17.00 Gyerekeknek: mesefilm összeálh'tás 17.30
Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.15 Nap
kérdése 20.25 A Rádió7 születésnapi
műsora 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 Az Apostol együttes koncertje 0.00 Képújság

'4É
Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz és a
66,29Mhz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli Krónika 6.30 Dél-Alföldi
Krónika 6.45 Reggeli pálbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00 18.00-ig Délutáni zenés magazin 1830-2230ig nemzetiségi műsorok

FM9Z4^Rádi688
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 Juioe (Száraz Ferenc) 14.00 Bende Gábor 15.00
Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00 Közélet (Zoltán
Csaba) 22.00 Bár 88 Juhász Kund

Adástel.: 44-22-44; e-mail: juventus@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
(uventus Hegyesi Sándorral 10.00
Tiszttartó Titusz 14.00 Vas
MariannGenscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-3030-30244 és 44-22-44 20.00 EuroExpress: Dénes Tamás 22.00
Inteam

BáilÉ7,97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor Téma: alpolgármesterek fóruma. Vendégek:
Almási István, Csorba Mihály és
dr. Kószó Péter alpolgármesterek
12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 18.15 Full extra 20.15
SMS kívánságműsor, reggel 5
óráig zenei válogatás

A nan filmie
TV 2
20.00 H á r o m amigó

Amerikai kalandfilm

Ö

v«„v tiuvwo
MMM
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Körút
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Körút 22.00 Szegedi hírek (ism.)

mm

M A K Ó

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 8.13 Mi csak kérdezünk 8.15
Mese-sarok 8.20 Reklám 8.30
Marosvidék-Adventi est (ism.) 9.00 Virágzó Magyarország: Bácsalmás 9.30
Kawasaki Nemzetközi Teremcross Verseny 10.00 Fokváros. Dokumentumfilm 10.30 Szerzetesrendek Magyarországon: a Ferencesek 11.00 A Balatonfelvidéki Nemzeti Park 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók
12.00 Képújság 16.00 Okavango - a
vadon szíve, 4. rész 17.00 Egy életen át,
8. rész 17.30 Ármádia - honvédségi
magazin 18.00 Makó Vtv főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.10 Testületi ú. összefoglaló 18.30
Döntés után 19.00 Reklám 19.03 Híradó 19.13 Mi csak kérdezünk 19.15
Mese-sarok 19.20 Reklám 19.30 Testű-

Fsz.: Chevy Chase,
Martin, Martin Short

Steve

A film egy igazi westernparódia. A helyszín Mexikó, az időpont 1916. Santa Poco egy kis
poros falu Mexikóban, melyet
állandóan banditák fenyegetnek. El Guapo a banditák fejedelme. Jefe, Carmen, a falu gyönyörűséges fiatal leánya és
Rodrigo a közeli városba mennek segítségért. Carmen a templomban egy némafilmet lát három igazi férfiról, a bátor, az
igazságos, az ártatlan és romantikus három amigóról. Carmen
azonnal táviratot küld Kaliforniába, a Hollywood Stúdióba, s üzen a három amigónak,
hogy jöjjenek gyorsan, szálljanak
szembe a rettegett El Guapóval,
s védjék meg falujukat. A díjazás sem marad el, Carmen 100
ezer pezót ajánl fel Santa Poco
falu népe nevében. (12)

•

12
Alapítványok
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A l b é r l e t e t kfnál
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Autó
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Bútor
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8

Elveszett

9

Építőanyag

INGYENES KÉPZÉS!

Üzenetrögzítő 62/558-101

Hangszer
Haszonállat
Háztartási gép
Könyv
Közlemény
Lakásfelszerelés
Magánház
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Számítástechnika
Szolgáltatás
Társközvetltés

27 Téglaépitésü lakás
Üdülés
Üzlethelyiség

• A TAUGÉP Kft Oeszk.
Alkotmány u. 13. felvételi
hirdet pneumatlkai műszerész,
elektroműszerész,
technikus, gépésztechnikus,
lakatos, hegesztő, esztergályos,
CNC-esztergályos,
CNC-marós, fémfestö gépfestéshez,
largoncavezetó
munkakörökre
Fizetés
megegyezés szerint Érdeklődni: személyesen a tenti
elmen, 7-15 h között a kft.
ügyvezető-igazgatójánál
(31109206)
• BEDOLGOZÓKAT keresünk korlátozott számban,
otthoni munkára! Felbélyegzett válaszboríték ellenében
küldjük Ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt 8300 Tapolca, Egry J. u. 18. (30905794)
• EURÓPA egyik l e g n a gyobb modell-, művész- és
rendezvényügynöksége keresi különböző
területek
művészeit,
hoszteszeket.
modelleket, személyi kísérőket kortól függetlenül 621
407-994 (30906009)
• FIZETÜNK fogyásáért.
Tel.: 30/53-000-35. (31106895)

Vendéglátás
H

|

TERÜLETI KÉPVISELŐKET.

10 Q é p , s z e r s z á m
11 H a g y a t é k

m

Apróbörze

UNION BIZTOSÍTÓ RT.
rendelkező

Egyéb

Ig

• I 1 T O • I TCSAK
A „T NYUGODTAN

legalább érettségivel

7

Alapítványok

• VÁRJUK illatszere» magánszemélyek, cégek, vállalkozások természetbeni és
anyagi támogatását Tappancs Állatvédő Alapítvány
Postabank ós Takarékpénztár
Rt.
1199800606289010-10000001. Tel.:
30/438-2828 (306038111

• GROUP 4 Falck Kft keres
kiemelt kereseti lehetőséggel, szentesi központtal,
változatos, mozgalmas, érdekes szakmai területekre
személygépkocsival rendelkező személy- és vagyonőröket. Jelentkezés, időpont-egyeztetós:
06-20/
984-7220. 06-20/444-7891
(31209523)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
4

Autó

CITROEN Xantia 1 . 8

benzines, magyarországi üzembe helyezés. 1999 08 hó, 140 000 km-rel.
szervizkönyv, első tulajdonostól, ABS,
dupla légzsák, klíma, hővédő szélvédő, elektromos ablakok és napfénytető. garázsban tartott,
1 800 000 Ft
igényeseknek eladó Részletre is.
Érdeklődni Renault
Hódmezővásárhely. Táncsics M. út
21., vagy a 06-30/974-6693-as
telefonon 31209616
• LADA 1 5 0 0 - a s 2 1 0 4
kombi. 1992-es, 250.000ért eladó, 06-30/9457-350.
(Szeged) (31209592)
• RENAULT Espace 2.1TD,
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710.
Szeged. (31209727)
5

Bútor

• ANTIK BÚTOROK.RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30906211)
• ANTIK bútorokat, régiségeket. tollnemút, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (30905638)

ROZSDAMENTES

Tel.:62/541-772
El fogja veszíteni az állását?
ANGOL
nyelvi tanulmányaihoz
december lK-ig K É P Z É S I
T Á M O G A T Á S T Igényelhet
u iininkiiiigyl központtól.
t.nttUMm S T A R G A T E
|
Nyelviskola 62/42-15-15 =

OKÉV SZ.: 064)045412

TECHN0NET
HUNGÁRIA KFT.
Szegedre felvételt hirdet

vagyonőrök
részére, folyamatos
munkavégzésre, januári |

• NYELVISKOLA keres német- és angoltanárokat sürgősen. Tel.: 30/322-1165.
Szeged
ós
környéke.
(31209535)
• NYOMDA keres gyors,
precíz munkatársakat betanított munkára, könnyen
megtanulható gép kezeléséhez. Önéletrajzzal ellátón
jelentkezéseket a Szentháromság u. 6 alá, a hirdetés
megjelenésének
napján
kérnénk leadni. (31209573)
• SZEGED környéki tanyára
egyedülálló,
megbízható
férfit keresek jószág ellátására. ottlakással. ellátással. Érd.: 06-30/631-6932.
(31209536)
• Á R U I S M E R E T T E L és
szakképzettséggel rendelkező. vevőorientált élelmiszer-eladót keresek szegedi
üzletbe Érd.: 9-17 óráig,
30-200-19-35. (31209331)

kezdéssel.

Szegedi gépjármű-

H ö l g y e k j e l e n t k e z é s é t is v á r j u k !

márkaképviselet

Tel 06-34/309-266

ÉRTÉKESÍTŐ

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

munkakörbe munkatársat
felvesz.
s
Érd 6 2 / 4 2 5 - 4 8 1

7

SZŰCS
5Î®

«
m

y

S A N D O K N A K ,

Hódmezővásárhelyre.
M a betöltöd a 68.

évet,

mögötted

élet.

Kívánunk

egy dolgos
még sok szép

jó erőben,
köszönthessünk
Iduka,

Anita,

évet,

egészségben
Téged.
Klaudia

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

Egyéb

ZflTSZELVENYEK

Í/UTMÁI KÜLÖNLEGES MERETEKBEN

• HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
(30601027)
• OXIGÉN és dissous palackok, asztali és állványos
menetmetsző gépek eladók.
Szeged,
62/420-064.
(31108192)
11

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30906210)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.
(30905643)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron. hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.
(31108515)

MÉRETRE VÁGVA IS I

362/541-770
• GOBELIN készen eladó,
bekeretezve nincs. 06-30654-76-93. (31209525)
• ÉREMGYÜJTEMÉNYSOROZATOK eladók. 0630/9405-283,
Szeged.
(31209674)
8

Elveszett

• ELVESZTEK, keressük
őket! December 12-én, Újszentivánról elvesztek: fekete (Lara) és sórga (Pupák)
szlnú labrador szuka kutyáink. A megtalálót pénzjutalomban részesítjük. Jelentkezést várunk: 06-30/9589657. (31209401)
Építőanyag

• ALUMÍNIUM f é l t e t ö s ,
könnyűszerkezetes
raktár
200 nm, lebontással eladó,
06-30/9688-911
(Szeged)
(31209381)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok számlása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133. 62-467-724, munkanapokon, Szeged. (30600338)

• MOZGÁSKORLÁTOZOT
TAK Egyesületének Szeged
Városi Csoportja nevében
szeretnénk megköszönni a
karácsonyi ünnepségünkre
juttatott adományokat támogatóinknak: Praktiker Áruház, Rehab Rt.. Pick Szeged Rt., Sole Rt.. Berta Üzletház, Bajor Pékség, Ilona
Praktikái Ajándékbolt, Szent
Gellért Könyvesbolt, Cserepes sori Pékség, Kósa Lajos. A sándorfalvi citerazenekar, valamint a táncosok
színvonalas
előadását.
(31108994)
Bl RÉVÉSZFIÚ megmentő!
Boldog karácsonyt kíván
"TE" őszinte szerelemmel
szerető Abá-d. (31209346)
1 7 Lakásfelszerelés
KARACSONYI
PERZSASZŐNYEGVÁSÁR
A FORRÁS SZÁLLÓBAN

iráni, kézt csomózásu
perzsaszőnyegek
óriási választékban.
109(i kedvezmény!
2003. december 31-ig.
mindennap
10-20
óráig.
OTTHONÁBAN PRÓBALEHETÖSÉG!

Érd.: 20/385-3123

[ÁLLÓLÁMPAVÁSÁR

L A KÉTFUNKCIÓS
ÁLLÓLÁMPA

• ZONGORA áron a l u l ,
sürgősen eladó. 06-70/5049566. (31209551)
13

mattréz.matt króm,
bronz színben
38-750 helyett

Haszonállat

• HÚSSERTÉS, 150 kg körüli eladó 62/458-904. Szeged-Petöfitelep (31209238)

19 800 Ft
OTTHON-LUX
Dózsa u.Á
Tel: 62/429-814

^ H H á z t a r t á s i gép
• ENERGOMAT automata
mosógép jutányos áron, jó
állapotban eladó. Tel.: 0630/257-58-78. (31209653)
• MOSOGATÓGÉP, S i e mens, "Lady Plus 256", ötprogramos,
nyolcterltékes,
45 cm széles, jó állapotban
eladó. Irányár: 25 E Ft. Érd.:
62/494-811, 06-30/854-6579. (31209534)
15

Könyv

GYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (30906206)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, magánkönyvtárat, könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13—15.
Tel.: 62-423-325. (31108943)

20

]Sw Közlemény

R M j Hangszer

m m CSIPKÉZETTH
, ULLÁMOS • HASZNÁLTKÓNYV FEL
¡¡L¡sJ VAGY AKÁR FAMINTÁS VÁSÁRLÁS, KÖNYVHA-

; «

Gratulálunk

• TETŐCSERÉP, építkezésből kimaradt eladó Szeged,
06-30-22-98-6-88.
(31209598)
1 O Gép, s z e r s z á m

i N O X

SZEGED, BAKAYN.U.29.

• LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomlalanltás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok!
62-497-358, 30-6304-690.
Szeged. (31007458)
• MINDEN kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
SZILÁNK*! Szeged. PULZ
u. 46. Tel.: 62/425-555.
(3060171»)

• JÁSZFÉNYSZARUI t e lephelyünkre 1 fő gondnokraktárost (elveszünk. Próbaidő után szolgálati lakást
biztosltunk. Targoncavezetői
• FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI. 1 + jogosítvány előny. A fényfél
szobás
panellakás képes önéletrajzokat a meg- • KÉT üzlet egy helyen!
30 000 + rezsiért kiadó. 06- jelenéstől számított 1 hétig Elegáns étkezők, tálalók, női
kérjük feladni az alábbi bútorok Nagyon jó minő20/924-84-76. (31006756)
címre: A.P. Rt 6713 Sze- ségű használt bútorok, képek Alacsony áron. ALFA
ged, Tanposta, Ff.: 116.
STILE Bútorház. Clm: Sze3 Állást kínál
(31209579)
ged, Gogol U. 33. (31109045)
• MULTINACIONÁLIS vállalat direkteladásban és • T O L L F E L V Á S Á R L Á S
csapatépítésben jártas ér- Tescóval szemben. Szeged,
tékesítési vezetőket keres Rókusi 25. 62/489-603.
ÜZLETHÁZ kecskeméti ás szegedi (30905243)
munkahelyekre. 300.000 Ft
(övedelemlehetöség mellett
•
Egészségügy
Önéletrajzokat a megjelekövető egy héten belül • DAGANATOS megbeteÉ S S A V Á L L Ó nést
az AHICO AIG Life 6721 gedések alternatív terápiája.
Szeged, Pusztaszeri u. 27. Gyógyközpontban! 62/431címre várjuk SMJ12 jeligére 422 (Szeged) (31006341)
(31209707)

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

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 18.

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 (üzenströgzítíí Is)

UNION

keres fö- és mellékállásba ,

6

H I R D E T É S "

18

Magánház

Panellakás

• SZEGED, Körtöltés utcai,
1+2 szobás, III. emeleti,
cseréptetős
panellakás
8.600.000-ért eladó, 621
479-882. (31209632)
21

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
* LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
NÂdix, Kár Asi u. S. 06 20/321-4485

22

2 7 Téglaépitésü lakás
• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
l A L L t i l t
azonnali
készpénzfizetésSzeged,
sel, díjtalan kiszállással.
Madách u.-Párizsi krt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Ré- sarkán épülő társasházban
giségkereskedés
62-315irodák, lakások
322, 30-9558-979. (30906208)

és garázsok leköthetők.

• ANTIK bútorokat (19201970-es évekbelieket is),
képeket, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot legmagasabb napi áron vásárolok. Hívjon bizalommal,
készpénzzel fizetek. 70/
279-8960
(Szeged).
(31007236)

•

1 6 \ Közlemény
A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Északi Üzemeltetés Vezetősége értesíti Szeged lakosságát, hogy
2004. január 6-án, 12-én és 21-én, 7.30-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Csap u. 2-32. és 3-33. számig, Fürst
S. u. 1-43. és 4-50. számig, Gerle sor 7-21. és 14-16. számig,
Duna u. 1-15. és 2-16. számig, Göndör sor 3-7. és 2-10. számig, Bokányi D. u. 34-58. és 35-53. számig, Zágráb u. 22-30.
és 23-41. számig, Sallay u. 4-64. és 3-59. számig, Szepesi u.
3-9. és 4-8. számig, Szántó K. J. u. 2-24. és 1-25 számig.
2004. január 7-én 6s 20-án, 7.30-15.30-ig áramszünet
lesz az alábbi utcában: Szántó K. J. u. 2-24. és 1-25. számig.
2004. január 8-án és 19-én, 7.30-15.30-ig áramszünet
lesz az alábbi utcákban: Fürst S. u. 1-43. és 4-50. számig,
Gerle u. 7-21. és 14-16. számig, Duna u. 1-7. és 2-8. számig, Göndör sor 2. és 3. számnál.
2004. január 13-án, 7.30-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Sallay I. u. 4-64. és 3-59. számig, Zágráb u. 2-30.
és 37-41. számig, Szepesi u. 3-9. és 4-8. számig, Duna u.
13-15. és 14-16. számig, Göndör sor 7. és 8-10. számig.
2004. január 14-én, 7.30-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Bokányi D. u. 34-58. és 35-53. számig, Zágráb
u. 22-24. és 23-35.
|
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.
|

AZ IDEI

E
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ÉVI

SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL
ÁFAMENTES
TELEKÁRRAL
Érd.: Szeged, Zárda u. lft/A
Tel.: 62-442-385,
|
«6-30/9380-931
|
E-mail: inro@paller200l.hiT

• SZEGED BELVÁROSI, I
emeleli, 2 szobás, felújított,
polgári lakás eladó, 11 M
Ft-ért
06-30/290-9343.
(31209246)
• TAVASZ utcánál, nem a
lakóparkban, most épülő
társasházban kiemelt szerkezetkészségü, 48 nm-es
lakás + garázs eladó. 0670/2805-384,
Szeged
(31209548)
• ÚJSZEGEDI, zöldövezeti,
most elkészült, 80 nm-es,
sorházi lakás + garázs eladó.
06-70/2805-384.
(31209643)
• SZEGED TESCO mögötti
területen 35-80 nm-es lakások 175 E Ft/nm áron
eladók. Érd : 20/9574-840.
(31106567)

2 8 Üdülés
• HAJDÚSZOBOSZLÓI, akciós üdülés a Gólya Panzióban, fürdőszobás, tv-s
szobákban,
félpanzióval,
18.500 Ft/fó/hét! Érd.: 0620/3670-199. (31006993)
29

Üzlethelyiség

• BELVÁROSBAN üzlethelyiség kiadó Érd.: 06-20/
9613-713. (31108371)
• GUTENBERG utca 5 .
utcára nyíló. 56 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 06-30/
9431-309, Szeged. (31108944)
• SZEGED-BELVÁROSI
ingatlan 1300 nm, irodákkal,
raktárakkal, központi helyen
eladó. 62/420-064. (31108183)
3 0 ] Vendéglátás

ARVA utca 23. sz. alatt,

D e c e m b e r 24-én _

már épülő társasházban
a következő l a k á s o k
még telekáfa-fizetés előtt

filézett halié "

(szerdán)

700

Ft/adag

leköthetők:

lesz az

I. cm.: 50,07 m'
II. em.: 70,79 m ! , 50,07 rá
tetőtér: 74,99 (62,05) m !
Érd. C O R T I M E X Kft. |
20/9-524-158
|

Ruházat

• FÉRFI négerbarna, XXLes bőrdzseki, női ezüstróka,
háromnegyedes bunda, teljesen újak, eladó 06/20372-15-13,
62/482-370,
este. (Szeged) (31209586)

• BÉRKERT UTCÁBAN már
épülő, hatlakásos társasházban szerkezetkész lakások
eladók. Decemberben 175
E Ft/nm RÓNA UTCÁBAN
egy 78 nm-es, kulcsrakész
lakás 192.500 Ft/nm áron,
CSABA UTCA 22/B szám
alatt 86 nm-es, III. emeleti
lakás 16 M Ft-ért eladó.
Kedvezményes hitel igénybe vehetó! 62/547-340, 30/
9939-558. (31108254)

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

HORUKK-SPEED BT.

Lomtalonít?
Költöztet? Szállíttat?

^ H Növény

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

szerkezetkész áron.

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

Érdeklődni: 1 0 / 5 S - M - I I I

• CUKKINI (szeletelt, fagyasztva) eladó: 200 Ft/kg
áron. Tel.: 06-30/382-0756. (31209620)

165-180 E Ft/nm

• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemút, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116
Szeged. (30905613)

SORHÁZI HÁZ ILAOO.

• AKCIÓ! Ezüstfenyő,
douglas. Újszeged, Derkovits fasor 53 62/431-705,
06-30/915-23-73. (31209627)

• TÁRSKERESÉS színvonalasan!
Folyamatosan
megújuló párválasztási lehetőség
Hódmezővásárhely, bejelentkezés: 62/241022, 30/3264-128. (31209528)

Régiségek

• SZÁMÍTÓGÉP-, MONITOR-, NYOMTATÓJAVf
•jsxeied-maéárttlepi,
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
Szeged.
5 siobas, garázsos, § 62-458-567.
(31006448)
kertes,

• MÁRIA utcában 240 nmes, kertes családi ház eladó. 06-30/9405-283. Szeged. (31209671)

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

• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. alatt épülő társasházban
45: 57; 63 és 72 nm-es lakások eladók, 06-20/9460083. (31209267)

Alsóvárosi Paprika
Vendéglőben!
ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak
a Paprika Vendéglő
és Magánszálláshely dolgozói.
Szeged, Szabad sajtó u. 33.
Tel.: 62/445-170
• CSEPP A Tengerben Halászcsárda karácsonyi halászlé akciója, előrendelve
800 Ft. Szeged, Szamos u.
4 , 62/552-012. (31006658)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSONt
Tallózó, FA a. 103.

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

à

0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1
Szombatonként a 466-847-es fővonalon.

A HÓRUKK-ra számithat
mindennap
Tel/fax: 62/555-603.
Rádiótel.: 70/311-7906
20/356-7058
•

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

ü n n e p i

m i l v a

( a d á s a :
^m

de« ember 22-ciiii-lií oiiiig
december 2.'$-án «'«-1 ¡t «Miiig
december 24-CII / á n u

H f l

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

d e c e m b e r 2.W-II /aIT a
december 2b-án /tinh
de« «-iiilx-r 2't-ciiJi- III liiaig E g

• INGYEN vállaljuk 1 db
ágy atkamentesítését, mélytisztítását, 06-30/515-7165
(31209314)

december .'» I -én !!-1 4 líráig *

23

i

í/ „

d l T T I I l l h T i í f l - i l l l ö - l í t (Il iiig

jiiiniiir I.

/árta

Ruházat

TISZTELT
HIRDETŐINK!
Hallotta

BOLTKIURITES 5 0 %

már?

árengedménnyel

A KORZÓ DIVATHÁZBAN!

Csak amíg a készlet tart!!! I
A bolt megszűnése miatt
a teljes ruházati készlet
KIÁRUSÍTÁSRA kerül4
EZT NEM LEHET KIHAGYNI!
Cím: S z e g e d . S z é c h e n y i tér 7. (a totózó m e l l e t t )
Nyitva: 9 - 1 8

(AZ Ü Z L E T

óráig.

KIADÓ)

Apréhirdatéseink
mindkét lapban
megjelennek, ezért
az
apréhirdatésak
megiedelesekoi

kérjük
a helységnév
feltüntetését, amely
( a helységnév)
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NAGYKERESKEDELMI VALLALAT

Tisztelt

- ¿ ¡ „ d e » lépes u j m j M

;

Észak-Magyarország
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boláog új évet kíván
a Magyar Turizmus Rt.
Észak-magyarországi Regionális
Marketing Igazgatóságának
minden munkatársa!
Legyen mindig vendégünk!

Ügyfeleink!
kereskedelmi

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
ügyfélszolgálati
irodáink
2003. december havi
ünnepi nyitvatartási rendje a
december
december
december
december
december
december
december

rendelkező,
szegedi,
következő:

13., szombat: zárva
22., hétfő:
hétköznapi nyitvatartási idő
23., kedd:
hétköznapi nyitvatartási idő
24., szerda:
29., hétfő:
30., kedd:
31., szerda:

és üzletkötői

fiatal, ambiciózus
vásárhelyi

tapasztalattal
üzletkötőket

és szentesi

keres

területre.

Munkájukhoz gépkocsit biztosítunk.
Jelentkezéseket kézzel írott, fényképes szakmai önéletrajzzal
„Business 031209606" jeligére kérjük a Sajtóházba,
a megjelenéstől számított 10 napon belül.

RENAULT

Litogusson el a uivw.mrátur.hu - ra,
ahol váltáig Hieglepetések várják!

• M

.
i.

~

UJ AUT0T ADUNK
RÉGI EMLÉKEIHEZ!

é

Most seréije

Gyászközlemények

„Elvitted az életem értelmét, a szeretetet, állok a sírod mellett, csak könny, magány, fájdalom az életünk. Sírod egyszer újra feltárni,
befogadni néma testet, poraink örökre együtt
lesznek."

SZEGED

Szerető szívvel emlékezünk
IFJ. DRÁVAI MIHÁLY
halálának 1. évfordulójára.
Szerető szülei és testvérei,
031209397
meg akik szeretik

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
fiú, testvér,

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen meszszire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a
csillagok közt a legfényesebb Te leszel. Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
PETRÓCZY ANDRÁS
halálának 1. évfordulóján. Szentmise 2003. december 18-án, 18 órakor a rókusi templomban.
Gyászoló felesége
031209457
és gyermekei András és Zsolt

VÖRÖS LAJOS IMRE
55 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 22-én, 11
órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk hirtelen, de gondolatainkban és szívünkben örökké velünk maradsz."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,
HEVESI LÁSZLÓ,
újszentiváni lakos 51 éves korában hirtelen
elhunyt. Temetése december 22-én, hétfőn,
15 órakor lesz a Szőregi temetőben.
0.U209558
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
NEMERE JÓZSEFNÉ
SZŰCS-BORUS MÁRIA
92 éves korában elhunyt. Szűk
családi körben eltemettük.
031209720
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SOLTÉSZ A N N A
68 éves korában elhunyt. Végsó
búcsút veszünk Tőle december
22-én, 10 órakor a Belvárosi temető U/XI/1 urnafalnál.
031209725
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
DOHÁNY ANDRÁSNÉ
NÉMETH ILONA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet háziorvosának, a szociális
otthon igazgatónőjének, főnővérnek, nővéreknek és dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
1)31108897

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
HARMAN SÁNDOR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk
köszönetet a deszki kórház orvosainak és nővéreinek áldozatos
munkájukért.
03,709743
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ók itt maradnak bennünk.
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged."
DAMJANOV ATTILA
halálának 4. évfordulójára.

Szerető családod

Thalia Prestige akár
580 000

RENAULT

árelőnnyel!

Randevú

október 1 - december 31.

Akciónk ideje alatt öreg vagy értéktelen használt autóját rendkívül kedvező
feltételekkel számítjuk be bármilyen új Renault személygépkocsi és kishaszonjármü
vásárlásakor! Ha a Thalia Prestige klímával felszerelt limitált szériát az akcióra
speciálisan kialakított Renault Crédit finanszírozással veszi meg, őszesen 580000 F f
árelőnyt adunk! A részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! www.rrn^l.hu

A
' »mitiír vtri. lr.V*\ anclí»iyc « KniwAtltUyíaltdd,todyerm+ty• a IwunSItatjl+AeuiMiJti wnwjedAVAy,
fSgyMXUS KKfW
/ O lm: Wgpte 4.MM: VSwsl: t-M: 0ro4*ili: S,47.«;CO.•«OocMros/kin: «».!»{«NmtlM HggM

Renault F e j e s Autóház
Hódmezővásárhely,
T á n c s i c s M. á l 2 1 . Tel.: 231-801
Nyitva tartás: hétköznap 8-17, szombaton 9-12 óráig

SZENTES
GYÁSZHÍR
„Küzdöttem értetek szívvel és erővei, de mint büszke fák, végül is
^
ledőltem. Most szívemből kérem
4
tőletek, szeressétek egymást, mert
én már nem leszek."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem,
édesanyánk, kislányom és testvérem,
ÁGOSTON LÁSZLÓNÉ
BAGI A N N A
tragikus hirtelenséggel, 49 éves korában elj hunyt. Temetése 2003. december 19-én, 10
| órakor lesz a szegvári Újfalusi temetőben.
Gyászoló család
ik

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
KIS FERENCNÉ
SZÉCSI ETELKA
77 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 29-én, 11 órakor
lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
031209713
Gyászoló család

öreg autóját:

• •••••••EJEÚlDQQElQEJEIEnlDEllDlDIDnEDniDlDnEQEÚEÚlDElEJlDC

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága nagynénénk,
ÖZV PRAJDA
JENŐNÉ
TANCZIK MÁRIA,
Szentes, Rákóczi F. 5L alatti lakos
életének 92. évében, december 6án otthonában elhunyt. Kérésére
szűk családi körben eltemettük. A
résztvevőknek köszönjük a szép
koszorúkat és a sírcsokrokat.
Gyászoló unokaöccse
031209530
és keresztlánya

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
DR. LAKOS SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték, részvétüket virággal, megjelenésükkel
vagy írásban kifejezték, s ezzel
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
ninnű7tn

FELHÍVOM A TISZTELT VÁLLALKOZÓK
FIGYELMÉT.
HOGY A HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEGET
- az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével
- a várható éves fizetendő adó összegére

2 0 0 3 . d e c e m b e r 2 0 . napjáig ki kell
egészíteniük
SZMJVK Iparűzési adó beszedési számla
1 1 9 9 8 0 0 6 - 0 6 0 8 5 0 2 9 - 1 0 0 0 0 0 0 1 javára.

Tájékoztatom ügyfeleinket, hogy
az ö n k o r m á n y z a t a d ó s z á m l á i t
2 0 0 4 . január l - j é t ő l
a Raiffeisen Bank Rt. v e z e t i .
Ezen időponttól befizetéseiket, átutalásaikat
az új, megváltozott számlaszámokra szíveskedjenek
teljesíteni!

'

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák,
végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TÓTH JÓZSEFNÉ
KOCSIS BORBÁLA
72 éves korában hagyott itt bennünket. Szívünkben élni fog, velünk és
értünk. Hamvait december 19-én, 13 órakor a családi házunk virágoskertjében helyezzük örök nyugalomba.
Szerető családja, Makó, Ószegedi u. 34/A.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
SÓLYA GYÖRGY
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

031209753

KÖZLEMENY

Bankszámlaszámok:
SZMJVK Építményadó beszedési számla
12067008-00102713-00100001
SZMJVK Telekadó beszedési számla
12067008-00102714-00100000
SZMJVK Vállalkozók kommunális adója beszedési számla
12067008-00102715-00100009
SZMJVK Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla
12067008-00102718-00100006
SZMJVK Iparűzési adó beszedési számla
12067008-00102725-00100006
SZMJVK Jövedelemadó beszedési számla
12067008-00102719-00100005
SZMJVK Gépjárműadó beszedési számla
12067008-00102712-00100002
SZMJVK Pótlék beszedési számla
12067008-00102723-00100008
SZMJVK Bírság beszedési számla
12067008-00102722-00100009
SZMJVK Egyéb bevételek beszedési számla
12067008-00102711 -00100003
SZMJVK Idegen bevételek elszámolási számla
12067008-00102726-00100005
Dr. Mózes Ervin

jegyző
oanustus
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Bajusz a derekára, Berta a torkára panaszkodik

Az
élbolyban
zártak
a
nők
Hinni a továbbjutásban
A Csongrád megyei NB I/B-s
kézilabdacsapatok közül ismét
a dorozsmaiak nyertek - mindkét gárda hazai környezetben - ,
míg a Makó KC Mezőkövesden
vereséget szenvedett.

SZEGED-KISKUND0R0ZSMA
KSE—GYULA 29-25 (11-12)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 néző.
Vezette: Babiczki, Dudás.
SZKKSE: Borosné - Horváth K. 1, Szabó
V. 4, TAKÁCS 5, Fülöpi, KOCSIS 4,Vadászy 1 Csere: Tóth 0. (kapus), B0DÓ 5,
SIP0S 5, Hódi, Pocsai 3, Terbe. Edzők:
Prónay Gyula, Giricz Sándor.
Rangadót vívott egymással a bajnokság 4. és 5. helyén álló együttes. A színvonalas mérkőzés első
félidejében a vendégek minimális előnyre tettek szert a ]ancsarovát
nélkülöző
hazaiakkal
szemben. A második játékrészben jelentősen feljavult a házigazdák támadójátéka, ennek
eredményeképpen az SZKKSE a
46. percre alaposan meglépett riBerta Róbert a szegedi mérkőzésen nem lőtt gólt, de Montpellier-ben szeretne.
Fotó: Gyenes Kálmán
válisától, 22-17. A Prónay, Giricz edződuó a biztos vezetés
cok. Laluska, Ilyés, Vadkerti, Jó- vezni, s mindenki időben kilép az okán a serdülőkorú kézilabdásozsa számomra is meglepetést ellenfelére, akkor lesz csak keres- kat is bevetette, akik közül Pookozott érett és bátor játékával, nivalójuk. Mivel a Pick-védekezés csai Dorina három góllal hálálta
Eklemovics és Matics kitűnő for- így működött, ezért nem is ma- meg a bizalmat. A Szeged-KisAz év utolsó mérkőzésén nem máról tett tanúbizonyságot, Me- radt el a siker. Vajon most mi lehet kundorozsma KSE ezzel a sikerkisebb feladat vár a Pick Sze- zei pedig szenzációs hatvan per- az a fegyver, amellyel a negyed- rel a 4. helyen zárta az őszi szegedre férfi kézilabdacsapatára, cet brusztolt végig. A kapusaink döntőbe lehet kerülni? A választ a zont.
mint a Bajnokuk Ligája nyol- pedig egymást múlták felül. De válogatott beállós adta meg:
- Nagyon sokat számít az, MIKSI & MIKSI D0R0ZSMAcaddöntő első mérkőzésén a ez volt a múlt, a jövő attól függ,
Montpellier-vel szemben meg- hogy mennyire sikerül a terhet hogy mennyire sikerül átmente- SALGÓTARJÁN 25-20 (12-8)
szerzett hétgólos előnyéből va- levennünk a játékosok válláról és ni az elmúlt vasárnapi formát. NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Kislamennyit
megtartson.
A gondolkodásáról. Ha az eszük a De döntőnek tartom azt is, hogy kundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150
BL,-címvédővel szemben ez óri- helyén lesz, akkor semmi baj a két litván játékvezetőnél meny- néző. Vezette: Gólya, Molnár.
nem lehet - mondta Kovács Pé- nyire lejt majd a pálya. Remé- Miksi & Miksi Dorozsma: P 0 R 0 B I C ási fegyvertény lenne.
ter edző.
lem, mindenki elhiszi, hogy van Oszlánczi 2, Miksi, FEKETE-SZABÓ 8,
A Pick Szeged játékosai ezen a keresnivalónk. N e m kell az eredTúlzás nélkül állíthatjuk, a férfi
kézilabda BL nyolcaddöntőjének héten csak két napon edzenek ményre ülni, s csak a továbbjulegnagyobb szenzációját a Piek kétszer, a többin egyetlen foglal- tásra kell koncentrálni, s arra,
Szeged szolgáltatta, amely hét gól- kozást tart Kovács edző. Kedden hogy maximális teljesítményt
lal legyőzte a címvédő francia a derekát továbbra is fájlaló Ba- nyújtson mindenki. Az első mérMontpcllier-t. Azóta is sokan ta- jusz mellett a belázasodott Berta kőzésre nekünk negyven százalék esélyt adtam volna a győzel- MUNKATÁRSUNKTÓL
lálgatják: mivel sikerült meglepnie sem vett részt a tréningen.
ellenfelét a Tisza-parti együttes- Szerintem nem komoly a baj. münkre, most a továbbjutásunnek? Vajon milyen taktikát dolgo- Igaz, hogy kedden egész nap fe- kat hatvan százalékra taksálom. A sportági szakszövetségek is évtizedes hagyományt követve zott ki Kovács Péter edző, amellyel küdtem, mert fájt a torkom, de Remélem, bejön.
ezt a nem várt sikert elérte?
szerdán már jól voltam. MegA bajnokságban elhalasztott nyilvánosságra hozták, hogy kiDunaferr-Pécs ket választottak 2003-ban a leg- Semmi különös dolgot nem szűnt ugyanis a hőemelkedéscm. mérkőzésen:
jobbnak. A névsort böngészve
eszeltünk ki a srácokkal. Csak Én pedig ott szeretnék lenni a 40-16.
találhatunk Csongrád megyei
s
megmutatni, AZ NBI ÁLLÁSA
minden pozitívan sült el. Azt visszavágón,
- 4 7 2 279 26
1. Fotex
1313
mondtam, ha nem lesz összesze- hogy én is tudok gólt lőni. Na1419 269 24
2. Pick Szeged
1312
dett a védekezésünk, ha nem vé- gyon nehéz percek várnak ránk, s
nem lehetünk biztosak a hétgó3. Dunaferr
1310
3 417 314 20
denek bravúrosan a kapusaink,
4. Tatabanya
4 321 31417
ha a játékosok többsége nem ját- los előny ellenére sem a tovább5. Nyíregyhaza
5 344 337 16
szik csúcsformában, akkor nincs jutásban. Tavaly a BL-döntőben
6. Elektromos
6 354 348 13
semmi keresnivalónk Európa a Pamplona tízzel verte hazai páI. Gyér
6 294 326 13
egyik legjobb csapatával szem- lyán őket, a visszavágón pedig ti8. Százhalombatta
8 308-337 9
ben. Aki látta a mérkőzést, az zenhárommal nyert a Montpelli9. Csömör
8 326-366 9
tudja, hogy a csapat szenzáció- er. Remélem, mi nem járunk így
10. Békés
9 331-403 6
san játszott. Megnéztem már - jelentette ki Berta Róbert.
MUNKATÁRSUNKTÓL
1 11 287-406 3
kétszer videón az összecsapást, s
Mezei Richárd csapatkapitány II. Szigetvár
- 13 269-443 0 Győzelemmel búcsúzott az idei
azt kell mondanom, nagyszerű egy héttel ezelőtt azt mondta, ha 12. Pécs
SULI JÓZSEF évtől a HBF-Lubicka NB Il-es
teljesítményt nyújtottak a srá- sikerül a védekezést jól megszerfutsalcsapata. A szegedi együttes
hazai környezetben magabiztosan győzte le a Vásárosnamény
gárdáját. A Tisza-partiak már az
első félidőben háromgólos előnyNeokolonialistának minősítette gek felkutatása és megszerzése sebb fiatal futballistákat, anélkül, re tettek szert, amit még a másohogy bármiféle gazdasági vagy szo- dik játékrészben növelni tudtak.
loseph Blatter, a Nemzetközi terén alkalmaznak.
Labda rúgó-szövetség (FIFA) el- A nagy egyesületek kifosztják az ciális kompenzációt nyújtanának - Különösen Erhardt Krisztián volt
nöke azt a módszert, melyet az afrikai, ázsiai vagy dél-amerikai or- fogalmazott a sportvezető a Financi- elemében, a Lubicka játékosa ötször talált a kapuba.
európai élklubok a fiatal tehetsé- szágokat, elcsábítják a legígérete- al Times Deutschland című lapban.
A Temesvári Hús csapata hazai
környezetben 6-2-es vereséget
szenvedett a Békéscsabától úgy,

KÉZILABDA

Szabó Tönki 5, Mendebaba 5, ÖRDÖGH
4 Csere: Mikus (kapus), NAGY, Szepes
2, Bessenyei, Major, Pusztaszeri, Balogh.
Edzők: Ördögh József, Bella Árpád.
Az őszi utolsó fordulóban a harmadik helyen álló Salgótarjánt
fogadta a dorozsmai gárda. A gólgyártást Oszlánczi kezdte meg,
amire hamarosan válasz is érkezett, 6. perc: 2-2. Ezután sikerült
a hazaiaknak kétgólos előnyre
szert tenni, de a félidő közepére
ismét döntetlent (6-6) mutatott
az eredményjelző. Ezt követően
még összeszedettebb lett a Miksi
& Miksi védekezése, Porobic kapus is remek teljesítményt nyújtott és a támadásokat is eredményesen fejezték be a dorozsmaiak, így a pihenőre 12-8-as vezetéssel vonulhattak. A szünet
után is lendületben maradt a
Miksi & Miksi, többször is mattolták Fekete-Szabóék a tarjáni
kapust. A házigazdáknak minden sikerült, a 44. percben
22-14-re vezettek. Bár még negyedóra hátra volt a pontok sorsa
eldőlt, a Fejes Endrével - kölcsönbe érkezett a Pick Szegedtől
- felálló Salgótarján erejéből már
csak a tekintélyes hátrány faragására futotta, a Dorozsma győzelmét nem tudta megakadályozni.
MEZŐKÖVESD-MAKÓ KC
33-27 (17-11)
Férfi kézilabda-mérkőzés. Mezőkövesd,
500 néző. Vezette: Kocsmáros, Nagy.
Makó KC: NAGY Z. - Visy 4, KATONA 5,
MINIK 7, Szepesi 3, Halász 2, Gera 1.
Csere: AVRAM0V (kapus). Madár 2,
Dombegyházi 1, Cselovszki 2, Balázs.
Edző: Szabó László.

A Maros-parti együttes nélkülözni kényszerült legeredményesebb játékosát, lgnácz Vilmost, aki eltiltás miatt nem
tarthatott a társakkal a Borsod
megyei összecsapásra. Az első
félidőben a házigazdák kihasználva, büntetve a makóiak hibáit (labdaeladások, kihagyott
ziccerek) hatgólos előnyre tettek szert. A második játékrészre Szabó László edző átszervezte együttesét, s ennek eredményeképpen a 48. percre felzárkózott az MKC, 2 2 - 2 0 . Elérhető közelségbe került az egyenlítés, de ismét jöttek a bakik, a
„matyók" megugrottak riválisuktól és magabiztos győzelmet
arattak.
Nagy György Sándor, a Makó
KC elnöke a találkozó után bejelentette: jelentős változások várhatóak a játékoskeretben. Több
posztra új embereket igazolnak,
míg másoktól, megköszönve eddigi tevékenységüket, megválnak.
A 8AJN0KSAG ŐSZI
1. Debrecen
2. Tiszaföldvár
3. Salgótarján
4. Gyöngyös
5. Mezőkövesd
6. FVSE-Fevill
7. Cegléd
8. Ózdi KC
9. Orosháza
10. Diósgyőr
11. Dorozsma
12. Makó KC
13. Kiskunhalas
14. Hajdúböszörmény

VÉGEREDMÉNYE
1 3 1 1 1 1 392 - 307 23
13 9 2 2 391-329 20
13 8 3 2 365- 329 19
13 7 1 5 364-332 15
13 7 - 6 365-355 14
13 6 1 6 382-366 13
13 6 1 6 361-355 13
13 6 1 '6 333-332 13
13 t - 7 382-384 12
13 5 2 6 323-352 12
13 6 - 7 334 - 363 12
13 5 - 8 381-385 10
13 1 1 11 310-390 3
13 1 1 11 265-369 3
IMRE PÉTER

A szövetségek legjobbjai
egyesületben sportolót, illetve
megyei kötődésűt egyaránt. A
BMX Cross-Triálban Hódi Anikó (Hód Kerékpáros SK, harmadszor), az uszonyos úszásban
Kanyó Dénes (Szegedi Muréna,
először), a labdarúgásban Szatócs Imre (VfB Stuttgart, elő-

ször), a sakkban Lékó Péter (Lékó Sportegyesület, hatodszor), a
teniszben Sávolt Attila (Hód
T C , nyolcadszor) az úszásban
pedig Risztov Éva (Bp. Spartacus, másodszor) találtatott a
berkeken belül a legkiválóbbnak.

Remekelt a Lubicka Milliók
FUTSAL

Blatter kritizálja a nagy klubokat

7 )an ecjiy ajándáböileiünJ?

karácsonyra

• Szeretne elkerülni az ünnepek előtti tumultust?
# Tartós meglepetést szeretne szerezni:
* Biztos akar lenni abban, hagy' még nincs neki
/Ajándékozzon
DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, vagy
Ü ^ - ' DÉLMAGYARORSZÁG VASÁRNAP REGGELelőfizeiést kar%
Igen, megrendelem ú DÉLMAGYARORSZÁCOT/DÉLVnÁGOT/DÉLMAGYAItORSZÁG
2004. január 2-átál.
1
Ingyenes hÉMKámunhofl
Kérrtik. karikázza be a választott úfságpt ás előfizetési időtartamot!
t.ickiKXHÜuit, hogy.) mcgaiándé. :i
DÉLVILÁG
DÉ LMAGYARORS ZAÍ.
DÉLMAGYARCHMZÁC
komi kívánt sa-mély clAfÍ2Ll6nk|
tel 06-80/821.821
1255 Ft
359 Ft
1355 Ft
! egy hónapra
• A2 aiindékozáMól névre sz61é
3755 Ft
1077
Ft
4055
Ft
„FJfifiaxési b i r o n y l t v á n y t " állí
három hónapra
tunk ki, a m i t a fa alá helyezhet,
7927 Ft
2154 Ft
7342 Ft
vagy kívánságára karácsony előtt
az előfizetési címre elpostázunk.

HOGY AZ ÖTLET
VALÓRA VÁLJON:
• küldic cl e l m ü n k r e kitöltve
a mellékelt mcgrenrlelőlapoi,
vagy
• keresse k-l ügyfélszolgálati
irodánkat személyesen vagy
telefonon, vagy
• a kézbesítőnél jelezze
előfizetési igényét.

INFOflMACIO: 06 80/821 821

II

II

Immammmmmmmmmmmm
hat hónapra

e tegyen egy x-et)
j Hová küldjük az előfizetésről szóló bizonyítványt? (A megfelelő négyzetbe
J Az ajándékozó címére Q A megajándékozott címére Q

Megajándékozott neve:
címe:
Ajándékozó neve:
címe:
A számlát az aiándékt

Telefon:
Dátum:.

Aláírás:

hogy a domaszékiek 2-O-ra vezettek.
HBF-LUBICKA-VÁSÁROSNAMÉNY
9-5 (5-2)
HBF-Lubicka: Bagdi - Szabó, Kovács,
Erhardt, Miklós. Cserék: Farkas, Zámbori, Czakó, Tóth, Vass, Szalai, Bubori (kapus) Játékos-edző: Brinszky Adrián.
A szegedi gólszerzők: Erhardt 5, Szabó
2. Miklós, Kovács.
TEMESVÁRI-HÚS-BÉKÉSCSABA
2-6 (2-3)
Temesvári-Hús: Németh T. - Kovács,
Péter, Hajdú, Németh L Cserék: Hegyközi, Kelemen. Edző: id. Ambrus Balázs.
Gólszerzők: Péter, Hajdú.
A HBF-Lubicka együttese ma este nyolc órakor az újszegedi
sportcsarnokban
Magyar-kupa
visszavágót játszik a nyolc közé
jutásért az NB l-es Abony ellen.

a mozgásért

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 138 millió forintot
osztott szét 219 olyan oktatási
intézmény között, amely a gyermekek mindennapos testmozgásáért új szakmai mintákat valósít meg.
A megvalósításra az alprogram
35 millió, a Wesselényi közalapítvány 83 millió, az OM pedig
20 millió forintot biztosított. A
610 beérkezett pályázat közül
219 oktatási intézmény részesült támogatásban.
A Wesselényi közalapítvány
ezenkívül az idén 1,2 milliárd támogatást nyújtott a beérkező pályázatokra.

Totópárbaj
Vass István Péter megállította a
nyolc héten keresztül veretlen ez eddig a Totópárbaj történetében példátlan sorozat! - Alexa
Szabolcsot. Újságíró kollégánk
10:8-ra bizonyult jobbnak nála.
A mostani szelvényen angol és
olasz mérkőzések szerepelnek,
érdekes
összecsapásokkal.
Győztesünk biztos benne, hogy
a Manchester United n e m okoz
neki csalódást, viszont nem jelentene számára meglepetést,
ha az Internazionale kikapna
Rómában a Laziótól.

IME. A TIPP1EINK
2
Bolton (10.)—Arsenal (1.)
2
Charlton (7.)-Newcastle
2
Fulham (4.)—Chelsea (3.)
2
Wolvelhampton (20.)—Liverpool (9.)
2
Tottenham (13.)-Manchester U. (2.)
1X
Parma (G.)-Reggina (13.)
2X
Empoli (17.)—Roma (1.)
1
Chievo (10.)—Ancona (18.)
12
Lecce (16.)-lu»entius (3.)
1
Milan (2.)—Udinese (7.)
XI
Perugia (15.)-Brescia (12.)
1X
Sampdoria (8.) Modena (9.)
X2
Siena (ll.)-Bologna (14.)
1
Lazio (5.)—Internazionale (4.)

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

Előző heti tippelőink
közül
Vass István Péter tíz, Alexa Szabolcs pedig nyolc találatot ért el.

Kószó István „ezerszállal" kötődik a sporthoz, hiszen a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapatának gazdasági vezetője. Szakterületét nem tudta meghazudtolni, kijelentette, hogy a tőkehiány
miatt
Magyarországon
nincs létjogosultsága a profi labdarúgásnak, az ebbe invesztált
pénzt inkább utánpótlás-nevelésre, vagy más európai szintű
sportágakra kellene fordítan. A
focit, elsősorban a spanyolt, szereti, valamint szurkol Szabics
Imre Stuttgartjának is.
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Nem volt szerencséje a Szeviép-Szegednek a görög Glyfada ellen

REFLEKTOR

Kosárhorror az Európa-kupában
KOSÁRLABDA
SZÉVIÉP-SZEGEDGLYFADA (GÖRÖG)
64-67 ( 1 9 - 2 5 , 1 4 - 1 2 ,
16—15,15-15)
FIBA Európa-kupa, Páneurópai csoport,
II. forduló, női kosárlabda-mérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Vinasi (román), Macela (cseh).
Szeviép-Szeged: Donkó (2), Mandache
(3), MÉSZÁROS (18/9), Russai (6), Újhelyi (6). Cserék: Fűrész (11/3), KAJDACS!
(14), Roczkov (4). Edző: Újhelyi Gábor.
Glyfada: PRASSA (14/6), DOUGLAS
(27/6), Kaltsidou (4), Stachtiari (4),
GARDNER (14). Cserék: Limoura (2), Volonaki (2). Edző: Giannoulakis Anastassia.
Újhelyi Petra bemutatkozott. A
frissen igazolt játékos a kezdőötösben kapott helyet. A görögök
hibátlanok a FIBA Európa-kupában, eddig mind a hét meccsüket
megnyerték. A legnagyobb bravúrt az előző körben érték el, a
Dinamó Moszkva legyőzésével.
Douglas szerzett vezetést a vendégeknek, erre Mészáros triplával
válaszolt. Továbbra is ők csatáztak egymással, a 6. percben a hazaiak kapitánya hét, míg a görögök amerikai légiósa hat pontnál
járt, ekkor 9-7 állt az eredmény-

jelzőn. A 6. percben Újhelyi Petra
is megszerezte első szegedi pontjait, ekkor 15-12-re vezetett a
Szeviép. Időt is kért a Glyfada trénere. Douglas tartotta a lelket
csapatában, majd Prassa - a Dinamónak 30 pontot hintett - is
betalált kintről, fordult a kocka,
20-15 oda. A szegedieknek nem
sikerült semmi, nem jöttek be a
dobások. Beállt Kajdacsi, s egyből
pontot is szerzett, 17-22. A játékrész végén hat ponttal vezetett
a Glyfada, 19-25. Mészáros két
hármasával indult a második negyed, a hazai kapitány remek formában játszott, már csak két
pont volt „közte", 25-27. Ott lihegett a Szeged a Glyfada nyakán, azonban a görögök, ha minimális különbséggel, de vezettek,
15. perc: 27-29. Az idegenlégiósok eredményes játékának köszönhetően - Douglas mellett
Gardner is termelte a kosarakat a 18. percben 37-3l-re húzott el
az athéni alakulat. A hajrában
közelebb kerülhetett volna a Szeviép, azonban több biztos helyzetet is ebontottak az Újhelyi-tanítványok, így a félidőben 33-37
állt az eredményjelzőn.
Bent maradtak a szegediek az
öltözőben... Nagyon rosszul indult a harmadik negyed, egy perc
alatt hat pontot kaptak a Tisza-partiak, 33-43. Felébredtek
Kajdacsiék, s a 24. percben 41-47
állt az eredményjelzőn. Kőkemény volt a meccs, férfias a küz-

delem, a közönség pedig remekül
szórakozott. Megtorpantak a görögök is, egyre többet hibáztak és
egyre durvábbá váltak. Sajnos,
ezeket a szabálytalanságokat a bírók nem torolták meg kellőképpen. Tartotta ötpontos vezetését
a Glyfada, a 28. percben 47-52
volt az állás. Kajdacsi remekelt Baláspiri doktor injekciója sokat
használt - , a negyed végén már
csak háromra olvadt a hátrány:
49-52. Az izgalmak fokozódtak,
nyílt volt a csata. Fűrész a 32.
percben egy hármassal egyenlített, 52-52. Kezdődhetett minden élőből. Mandache pazar labdája után Kajdacsi kosara után
már a Szeviép vezetett, 54—52! A
34. percben időt is ért a vendégek
mestere. Douglasszal nem bírtak, az amerikai szórta a pontokat rendesen, 56-57. És Douglas
a 45. percben megsérült. A horror
folytatódott. A 37. percben
58-59 a görögöknek. Egy pont. A
38. perben: 58-61. A 39. percben: 60-63. 50 másodperccel a
lefújás: 62-63. Gardner talált be,
majd Fűrész eladta a labdát, Újhelyi szabálytalankodott, a játékvezetők szerint szándékosan. Elment a hajó: öt lett közte, 62-67,
és ebből a hellének hármat megtartottak a meccs végéig, 64—67.
Újhelyi Gábor: - Nem volt
szerencsénk. Hiába
küzdöttünk
jól, nem sikerült a bravúr) legyőzni a görög együttest.
SÜLI R Ó B E R T

Parádéztak az egykori kedvencek az újszegedi sportcsarnokban

Varázsoltak a szedeákosok
Visszatértek. Egy meecs erejéig.
A Naturtex-Sole-Szedeák férfi
kosárlabdacsapata tegnap be
mutató-mérkőzést vívott az Albacomppal az új szegedi sportcsarnokban. Hatalmas közönségsikert aratott az összecsapás.
Szerették őket. Nagyon. Ok voltak a szedeákos srácok. Rendesek voltak, jó játékosok, sok-sok
örömet szereztek a szegedi kosárlabdabarátoknak. Pedig először mindenki mosolygott rajtuk. Az első NB Il-es meccseken
a hozzátartozókon kívül nem
igazán voltak a lelátón. Néhány
év múlva pedig már az NB I A
csoportba való felkerülést ünnepelte több mint ezer ember a sporiban; majd volt olyan összecsapás a Paks ellen, amikor már közel kétezren tomboltak a nézőtéren. Ez már a múlt. Mivel a nyáron anyagiak és főtámogató hiányában kénytelen volt visszalépni a legmagasabb osztálytól a Tisza-parti gárda, a játékosok pedig
csapatot kerestek maguknak. És
találtak, mert mindannyian bizonyítottak Szegeden.
Most összejöttek. Igen, mert a
Szedeák mindig is egy nagy család volt. Baráti társaság. Ilyen
nincs is az országban. Állíthatjuk, egyik csapat sem ilyen.
A szegedi születésű Méhes Gábor, a Sport 1 kommentátora
hozta őket újból össze. Egy bemutatóra. Egy neves ellenfelet sikerült megnyerni, az Albacomp
csapatát. Nyilas István jelenlegi
együttese listavezető az A csoportban.
Előkerültek a régi mezek, pólók, melegítők. És a régi bevonulózene. Régi emlékek. És több
mint ezren ismét a lelátón. És
jöttek fiúk: Nyilas, Drahos, Balogh, Kiss, Deák, Rawlins, Pávlicz, Molnár A., Kecskés, Kukla,
Tigyi, Molnár M. és Simándy. Tanács „Atis" a három tréner, Molnár Csaba, Bonifert
Domonkos
és Földi Sándor társaságában foglalt helyett a padon. Az egykori
névadó szponzor, a Naturtex Kft.
sem feledkezett meg a kedvencekről. Lele Ambrus ügyvezető
igazgató és ifjabb Gellért Ákos

ajándékokkal
kedveskedett
mindkét csapatnak.
És akkor elkezdődött a bemutató. Remek hangulatban. A kapitány Nyilas szerezte az első hazai
pontokat. Show volt. Hullottak a
kosarak. Szebbnél szebb találatok. „Drahi!" - szólt Bonifert Domonkos a padról, mosolyogva.
Tíz perc alatt 74 kosár, gála:
41-33. Molnár és Kiss zsákolt,
Pávlicz bámulatos passzokat
adott, Rawlins pedig a megszokott módon emelkedett, a fellegekben járt. Miket tud! Balogh
Zoltán is beszállt. Pedig nem régen műtötték. Játszani akart ab-

ban a csapatban, amit nagyon
szeretett. Drahos remekül osztogatott, Deák pedig... Úgy kosarazott, ahogy megszokhattuk a tőle:
„sültek a trojeszok". A végeredmény igazán senkit sem érdekelt,
mert most a játék volt a főszereplő. A 100. szegedi pontot Pávbcz
triplából (ez neki nem volt szokása) érte el. Igaz, a Naturtex-Sole-Szedeák végig fölényben játszott, a hajrá rendkívül izgalmasan alakult. Az Albacomp egyenlített (114-114), majd az utolsó
másodpercben)!) jött Deák győzelmet érő „trojesze", 117-114.
S.R.

Kajdacsi (13-as) csapata egyik legjobbja volt.

BAUMGARTNER
A MINARDIBAN?
Baumgartner Zsolt jövőre már a
Forma-l-es autós
világbajnokság állandó
résztvevője lehet. A magyar
pilóta ugyanis konkrét
szerződési ajánlatot kapott a
Minardi-Cosworth csapatától.
Természetesen ennek anyagi
vonzatai is vannak. Karácsonyig
vár választ az istálló
Baumgartnertől.

Fotó: Karnok Csaba

Bevették Eger várát
VÍZILABDA
ZF HUNGÁRIA-EGRI V K HUNGERIT-SZENTES 4 - 9
(2-1,1-4, 0-2,1-2)
0B l-es női vízilabda-mérkőzés. Eger,
100 néző. Vezette: Horváth Cs.
ZF Hungária-Egri VK: SERFŐZŐ - Karanyicz, Szabolcsi, Szarvas, Sumi 1, Erdélyi, SALLAI2. Csere: Mejkó, Máthé, Gazda, Vígh 1. Sós, Tóth. Megbízott edző:
Kelemen Attila.
Hungerit-Szentesi VK: VARGA - Szabó,
Vér, Huszka 1, Kovács, SZREMKÓ 3, Hegedűs 1. Csere: Döme (kapus), Tumák,
Mészáros, Hevesi, Rozgonyi, TÓTH I. A. 4,
Fejes. Edző: Pengő László.
Gól-emberelőnyből: 5/1, ill. 10/3.
A Hungerit-Szentesi VK nem a
legjobb előjelekkel utazott Egerbe, hiszen Pengő László vezetőedző több kulcsjátékosát is nélkülözni volt kénytelen. Eredetileg úgy volt, hogy egyetemi és főiskolai vizsgák miatt Makra,
Molnár, Hónig, Adám és Tóth
sem tarthat a társakkal, de szerencsére Tóth Andrea az „utolsó
pillanatban" befutott. S bár a közelmúltban épült fel a betegségéből, a szakember természetesen
számított a játékára és a neki jutó két és fél negyed alatt döntő
érdemeket szerzett a Kurca-partiak sikerében. De ne szaladjunk
ennyire előre!
Almosán kezdtek a vendégek, s
a „szunyókálást" kihasználva a
hazaiak 2-0-ás előnyre tettek
szert. Hegedűs a játékrész vége

előtt 1 másodperccel szépített. A
második negyedre vedekezést váltott a Szentes, a Pengő-lányok áttértek zónára és ez a formáció
megoldhatatlan feladatot jelentett
vendéglátóiknak. Az egri nők, a
nagy elődökhöz hasonlóan, jól
küzdöttek; de a nagyobb tudás és
tapasztalat Szremkóék
oldalán
volt. A Hungerit a zónázásnak köszönhetően sorozatban szerezte,
csente el a labdákat és a lefordulásokból látványos akciógólokat
szerezve növelte előnyét. Ennek a
taktika fegyvernek tudható be,
hogy az Eger a hátralévő három
negyedben annyi gólt szerzett,
mint az elsőben. Az emberelőnyös
helyzetek kihasználásában ugyan
egyik gárda sem jeleskedett, de ez
ezen a napon nem bírt döntő jelentőséggel. A Hungerit-Szentesi
VK - a papírformának megfelelően - úgy is magabiztos győzelmet
aratott, hogy a már említettek miatt négy kezdőjátékosa hiányzott a
találkozóról. Nagyobb teher hárult Szremkóra és Tóthra, de ők
„állták a sarat", kicsit sarkítva,
ketten is megverték volna a ZF
Hungária-Egri VK-t - hét góllal
terhelték meg, három-négyes leosztásban, az egyébként jól védő
Serfőző kapuját.
Pengő László: - Két rutinos játékosom, Szremkó és a Tóth eldöntötte a mérkőzés és a pontok
sorsát.
A Hungerit-Szentesi VK vérbeli rangadóval búcsúzik a 2003-as
esztendőtől, hiszen szombaton a
Dunaújvárosi Főiskola száll medencébe a ligeti uszodában. A találkozó 16 órakor kezdődik.
I.P.

Hernádi aranya
MUNKATÁRSUNKTÓL

Remek eredményt ért el Hernádi
Anett, a Hód TC utánpótlás teniszezője. A vásárhelyi játékos
Székesfehérváron, a Szondi-kupán állt rajthoz. A tehetséges
sportoló a 16 évesek között Hernádi Anett csak 14 éves nem tudott hibázni, így a végén
Az újszegedi „sporiban" ismét a csúcson volt a férfi kosárlabda, elhódította a díszes serleget,
vagyis a Naturtex-Sole-Szedeák.
Fotó: Karnok Csaba megnyerte a viadalt.

A hét végén rangos teniszverseny házi gazdája lesz a
Hód T C fedett teniszcentrüma. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Csizmadia-kupa I.
kategóriájú, 16 éves lányok
számára kiírt versenyt. Az előzetes nevezések alapján erős
mezőny jön össze a vásárhelyi
tornán. A Hód T C színeit ezen
a kupán Hernádi Anett képviseli.

KARÁCSONY-KUPA
December 19-én kezdődik a
Karácsony-kupa kispályás
labdarúgótorna, melynek a
mérkőzéseit az SZTE Topolya
sori sportcsarnokában
bonyolítják le. A döntőkre
vasárnap kerül sor. A selejtezők
párosítása. Péntek, I. csoport:
Gyálarét ifi-RET (15 óra),
RET-Károlyi DSE (15.45),
Károlyi DSE-Gyálarét ifi
(16.30); II. csoport: Trió
Kreál-Barca (17.15),
Barca-Temesvári Hús (18),
Temesvári Hús-Trió Kreál
(18.45); III. csoport:
Silver-Pusztaszer (19.30),
Pusztaszer-O'Neill-Team Szeged
(20.15), O'Neill-Team
Szeged-Silver. Szombat, IV.
csoport: MaranaxFCKitagadottak (8 óra),
Kitagadottak-Nyugi FC (8.45),
Nyugi FC-MaranaxFC (9.30); V
csoport: Hydro-Wet-Deszk
(10.15), Deszk-Ham-and Sex
(11), Ham-and Sex-Hydro-Wet
(11.45); VI. csoport: Ifjú
Titánok-KisördögFC (12.30),
Kisördög FC-Blues Kert (13.15),
Blues Kert-Ifjú Titánok (14);
VII. csoport: MórahalomDorozsma ifi (14.45), Dorozsma
ifi-Hydroprojekt( 15.30),
Hydroprojekt-Mórahalom
(16.15); VIII: csoport: Corsó
Cafe-Pázsit SE (17), Pázsit SEOld Boys (17.45), Old BoysCorsó Cafe (18.30); IX. csoport:
Tápé-Habfax Tempó Taxi
(19.15), Halifax Tempó TaxiClub Bizarre Pizzéria (20), Club
Bizarre Pizzéria-Tápé (20.45).
SIKERES TORNÁSZOK
Országos tornaversenyen
szerepeltek a Csongrád megyei
iskolák képviselői Budapesten.
Eredményeik, I—II. korcsoportos
lánycsapatok (25 csapat): 2.
Weöres Sándor Általános Iskola
(Zámbó Ivett, Zámbó Zsanett,
Pintér Zita, Reich Anikó, Antalfy
Dóra, Jeina Adél), 3. Arany János
Általános Iskola (Hódi Nikoletta,
Krisán Brigitta, Ficzere Döniz,
Felföldi lennifer, Bertók Edina,
Pataki Eszter), 6. Makkosházi
Általános Iskola; III-IV
korcsoportos lánycsapatok (22
csapat): 4. Arany János Általános
Iskola (Madácsi Dóra, Krisán
Annamária, Szögi Diána, Vtrágh
Tímea, Földi Fruzsina, Venkei
Krisztina, 5. Weöres Sándor
Általános Iskola, 6. Szegvári
Általános Iskok; III-IV
korcsoportos húcsapatok: 1.
Makkosházi Általános Iskok
(Pipicz Dániel, Varga Norbert,
Hódi Tamás, Kondacs Kornél,
Papp Dániel, Oláh Tamás).
SZEGVÁRI GYŐZELEM
Az NB III-as férfi
tekebajnokságban a Szegvári SK
idegenben nyert a vásárhelyi
Gold Boys 2003 ellen.
Eredmény: Szegvári SK-Gold
Boys 2003 6:2 (2502-2401),
pontszerzők: Szabics 446,
Márton 421, Lukács 421, Bozó
414, ill. Orovecz 427, Szkurák
415 fával.
PALÁNKOS TORNA
Az idén is megrendezi a szentesi
városi sportcsarnok a
hagyományos év végi palánkos
labdarúgótornáját. December
27-én a szenior (35 év felettiek)
kategóriába, december 28-30-án a
nyíltban, január 2-án és 3-án az
ifjúságiak, míg január 4-én a női
csapatok küzdenek meg egymással.
Nevezni december 22-én 16 óráig
lehet a sportcsarnokban (Jövendő
u. 1.), telefon/fax: 06-63/315-140.
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Hideg, téli idő

Az áhított intimitás
BAKOS ANDRÁS
Másfél évig titokban tartották a közönség előtt,
hogy egymásba szerettek - írja a színes magazin.
Úgy gondolták, ez csak kettőjükre tartozik, és ha
kiderülne a kapcsolatuk, akkor éppen az áhított
intimitást veszítenék el. Egy vacsorán
kerültek
közelebb egymáshoz, a vacsora végén a fiú búcsúzáskor megcsókolta a lányt, aki pedig idősebb nála, ráadásul a kollégája - így a magazin. A fiú azt
mondta a magazinnak, megnyerte a főnyereményt, mert nem tud kolléganőjénél szebb nőt,
jobb, megértőbb társat elképzelni. A fiatal pár
Spanyolországban
töltötte az őszt; á hatalmas
székesegyházról a lánynak az volt a véleménye,
hogy csakis itt lakhat az Isten. Minden pillanatot
kihasználtak, hogy végre az egész évi kemény
munka után kettesben lehessenek, sokat beszélgettek és tervezgették közös jövőjüket. Vitorlásuk
repítette őket a nyárban.
A nyár vége attól volt hangos - írja a magazin -,
hogy a fiú a beharangozott esküvő előtt alig néhányhéttel félrelépe tt egy görbe éjszakán. Ráadásulnem is egy, hanem rögtön három sztriptíztáncosnővel! De aztán kiderült, hogy a lány a történtek után sem köt útilaput a vőlegény talpára. Az
újabb ősz nagy beszélgetésekkel
és forró ölelésekkel telt a magazin szerint, gyakran látták a szerelmeseket biciklizni New Yorkban, Los Angelesben, Hong Kongban, Velencében. Aztán egy idő
után azt kezdték suttogni, hogy a pár most már

ZSEBESNEKALLA VILÁG
Az egyik szegedi áruházban egy
nő kabátjának külső zsebéből
emelte ki egy zsebes a 14 ezer forint értékű mobiltelefonját. Az
egyik szolgáltató belvárosi ügyfélszolgálati irodájában állt sorban egy nő, akinek szintén a zsebéből tűnt el a pénztárcája.

biztosan házasodni készül. Az esküvő egy napon
be is következett. Ami viszont ezután történt, néhány évig, azt alig tudta rekonstruálni a magazin.
Annyi biztos csak, hogy itt ez a kép, amelyen látható, amint a lány még kikíséri a forgatásra induló párját a repülőtérre. De már mindketten tudják, hogy házasságukat felhők árnyékolják. Ez a
kapcsolat ugyanis - véli a magazin - régen sem
volt az igazi. A válás oka teljesen eltérő természetükben keresendő - magyarázza, skarlátvörös betűkkel a magazin -: a fiú a nyugalmat szereti maga körül, a lány viszont, lévén, hogy egyre sikeresebb színésznő, szívesen jár fogadásokra. Én pedig ezek után is sajnálom mindkettőt, az elveszített intimitás miatt, de a magazin arra figyelmeztet, hogy nem kell sajnálni őket, mert bár elváltak, szoros barátságban maradtak, ráadásul ma
már üzleti kapcsolat is összeköti őket. Megesik írja a magazin -, hogy ma is összejönnek,
leülnek
beszélgetni, és akkor kiderül, nem múlt el nyom
nélkül az együtt töltött néhány év. Persze, ilyen
összejövetelekre ritkán kerül sor - figyelmeztet a
magazin -, nagyon ritkán.
Vajon velünk mi lesz, mi lehet, édes Istenem;
vajon elkerülhetők-e az önámítás
lépten-nyomon
kínálkozó kliséi? - kérdezem, de a magazin nem
felel, hallgat. Mintha nem értené jól, amit kérdezek. Egyfolytában azt hajtogatja, bizony nem lehetetlen, hogy egyszer majd tőled lesz hangos a világ.

KÜLFÖLDIEKET FOGTAK
A szegedi határőrizeti kirendeltség járőre két macedón állampolgárt fogott el, mivel nem tudták
igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A tompái határátkelőhelynél pedig egy
szerb-bosnyák kettős állampolgárt fogott el a határőr. A férfi a
még át nem adott személyforgalmi terminálon keresztül próbálta meg tiltott módon elhagyni
Magyarország területét.
VISSZAFORDÍTOTTÁK ŐKET
A tompái határátkelőhelyen egy
török állampolgár laphiányos útlevéllel jelentkezett belépésre.
Mivel az okmány így érvénytelen, az utast visszairányították
szerb-montenegrói területre. A
röszkei határátkelőhelyen pedig
egy bolgár állampolgárt kellett a
határőröknek visszairányítaniuk, mivel kiderült, hogy vele
szemben beutazási és tartózkodási tilalom van érvényben.

Hitvesi ágyba
bújt a betörő
MOERS (MTI)
Nem kívánt partner okozott izgalmat egy ágyában fekvő házaspárnak az észak-rajna-vesztfáliai
Moersben. Szerdára virradóra
ugyanis egy 28 éves fiatalember a
fürdőszobán át behatolt lakásukba
- közölte a rendőrség. Ezután a betörő igénybe vette a toalettet, majd
anyaszült meztelenül befeküdt a
házaspár mellé a hitvesi ágyba. A
férj azon nyomban kihívta a rendőröket, akik elvezették a nyilvánvalóan szellemi fogyatékos betörőt.
Az ünnepi töltött harcsa

A NAP VICCE
- Pistike, hol voltál tegnap?
- Nem jöhettem, tanító bácsi,
leégett a boltunk.
- Rémes, és hol voltál tegnapelőtt?
- Előtte mindent össze kellett
csomagolnunk.

ISTEN ÉLTESSE!
AUGUSZTA
A név előkelő hangzása latin eredetéből (fenséges, magasztos)
adódik. Eredetileg Augusztusz
formában csak a férfinév létezett, ugyanis i. e. 27-ben a római
szenátus Octavianus császárnak
az actiumi csata harmadik évfordulóján az augusztusz címet
adományozta, hálából azért,
mert a császár befejezte a polgárháborút, így a birodalomban béke honolt. Addig ezt a jelzőt csak
az istenekre alkalmazták, de hamarosan átvette a császár felesége is, az utókorra pedig csak a
név női formája maradt. Nevükhöz illően az Augusztákat legyezőpálmával, Livistona chinensisszel köszöntsék.

: végy egy nagy harcsát és töltsd meg egy kicsivel.

Fotó; Tésik Attila

Őrködő Zeppelin
ATHÉN (MTI)
Többek között egy 59 méter
hosszú Zeppelin is fog őrködni
az athéni olimpia biztonsága fölött 2004-ben, 1400 méter magasban lebegve.
Kamerái az olimpiai biztonsági
központba továbbítják majd a
képeket. Ezenkívül további 1250
kamerát szerelnek még fel a görög fővárosban a fontosabb létesítményekben és végig a fő közlekedési utak mentén - írta a Ta
Nea athéni újság. Egy jól informáltnak minősített amerikai

biztonsági szakértő szerint a görög főváros, mint a „nyugati kultúra és demokrácia bölcsője"
minden más olimpiai városnál
inkább lehet célpontja terrorista
merényleteknek. Az al-Kaida kegyetlen és elszánt terrorszervezet.
„Ha kész volt arra, hogy a mohamedán böjti hónap, a ramadán alatt is gyilkoljon Szaúd-Arábiában és Törökországban, valószínűleg nem fog viszszariadni attól sem, hogy az
plimpiai játékok idején is öljön"
- véli a szakértő.

Harangok
újjászületése
PASSAU/MÜNCHEN (MTI)

Rövidesen ismét tíz harang kondul meg a müncheni Frauenkirche (Miasszonyunk temploma)
-két tornyából a jelenlegi hét helyett. A tervek szerint pénteken
önti ki a három új harangot Passauban Rudolf Perner harangöntő mester. A jelenleg még hiányzó három harang egyike már a
XIX. században megrepedt.

Lottószámok
SKAND1NÁVL0TTÓ

A: 6 , 1 0 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 3 0 , 3 1 .
B: 1. 6, 9 . 1 2 , 1 4 , 1 9 , 3 1 .
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További kilátások
A hét második felében csendes, hideg időre számíthatunk. Sok lesz a felhő fölöttünk
és a hétvégére erősödik a ködhajlam is. Vasárnap már csapadékra is számítani kell,
mely eleinte szitálás, majd eső, ónos eső, havas eső egyaránt lehet.
reme*

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:2°
Mbi:-5°
Felhős

Max:5°
Mbi:-3°
Havaseső

Max:4°
Mn:0°
Hó

ÜMP1!
Max:3°
Mn>5°
Párás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 93 cm (hőfoka 2,6 G°), Csongrádnál -94 cm,
Mindszentnél 4 cm. A Maros Makónál -75 cm.
ÁNap kel: 7.27, nyugszik: 15.53, Hold kel: 1.05, nyugszik: 13.23.

Munkamegosztás
Rejtvényünk vízszintes
1. és függőleges 25.
számú soraiban egy
közmondás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A
megfejtés első sora.
Zárt betű: L. 8. Etelka
becézve. 11. Olasz zeneszerző. 13. Hűs hely
a fa alatt. 14. Sehova.
16. Asszonynevek vége. 17. Kötőszó. 19.
Szomszédos ország fizetőeszköze. 20. Se...,
se száma. 23. Részedre. 25. Orosz motorkerékpár. 26. Dohánytermék maradéka. 28.
Túlzott méretű. 29.
Ókori pénzérme. 31.
Gallium vegyjele. 32. Körsugár röviden. 33.
Gerincessége. 37. Ívpapír. 41. Kedvelt kutyafajta. 42. Vízigényes élőlény. 43. Ircsi
másként. 44. Értékes kártyalap. 46. Későbbre halasztó. 48. Személyes névmás.
49. Durván szidalmazó.
FÜGGŐLEGES: 1. Idegen lendület. 2.
Nincs félelemérzete. 3. Csekk. 4. Csekély
hatású. 5. Arcában van! 6. Mienk több
szláv nyelven. 7. Naptári időszakok. 8. Télire konzervál. 9. Ünnepi lakoma. 12. Mélység felé, tájszóval. 15. Kiterjedt facsopor-

tok. 18. Jellegzetes fejrész. 21. Egyeduralkodó. 22. Ugyancsak. 24. Hobbiállat. 25. A
megfejtés második sora. Zárt betűk: S, E.
30. Hajóhidak. 32. Megerősített autógumi
elnevezése. 34. Dél-amerikai hegyvonulat.
35. Nem valódi. 36. Siíta ország uralkodója
volt. 37. Egyforma mássalhangzók. 38.
Üzekedő. 39. Látomás. 40. Dunántúli csatorna. 44. Költőien közeleg. 45. Gyakori igekötő. 47. Dolgok kezdete!
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése:
Acél anyának tűzkő a leánya.

Veszélyes plüssmaci
BUDAPEST (MTI)

Karácsonyi akción
bundavásár!
Női, férfi irhabundák,
elegáns szőrmebundáit
termelői áron!
HA NEM TALÁL MAGÁRA,
ELKÉSZÍTJÜK.
Továbbra Is vállalok javítást.

SZQBMEÍÍH.ET

Sregetf. Zákány u. 41.
(Toscótól 200 m-re) Rókus
Tel.: 08*30/9456-367
Hyitva: h.-p.: 9-17, szo.: S-13-ig
avas.- ós aranyvasárnap: 9-17-18

Általában eiősen felhős lesz az ág, hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat.
Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás A hőmérséklet délután 0, + 2 fok között lesz
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Fotó: Karnok Csaba

A plüssjátékokból csak moshatót szabad vásárolni, mert a
baktériumok és az atkák hamar
elszaporodnak a műanyag vagy
bársonyszálak között - ajánlja a
világ legnagyobb háztartási gép
gyártója.
Karácsonykor különösen megugrik a plüss játékok vásárlása.
Szinte semmi sem pótolja ezeket
a kedves, puha játékfigurákat,
amelyek annyira a gyerekek szívéhez tudnak nőni, hogy azokat
még a mosás idejére is nehéz elcsenni a kicsik kezéből.
Pedig gyakran kell mosni, mert
a baktériumok és atkák - főleg
ha a gyerek gyakran rágja, cumizza a kis nyuszit, macit vagy
vízilovat - bekerülhetnek a szájába és bélcsatornájába.

Vásárlás előtt mindig vizsgáljuk meg gondosan a figurát:
nincs-e rajta túl sok kemény műanyag alkatrész, ezek ugyanis hamar leszakadnak és a kisgyerekre
- akik ebben a korban szinte
mindent megpróbálnak lenyelni,
vagy az orrukba feldugni ugyancsak veszélyesek lehetnek.
A plüssjátékok legtöbbjénél ma
már előírás, hogy moshatóak legyenek és ne tartalmazzanak veszélyes színezékeket.
A szakértők szerint jó hatású,
ha a mosás után néhány órára a
hűtő felső polcára helyezzük a
kis macit vagy nyuszit - ezt sem
szeretik a baktériumok és algák.
Előrelátó szülők - az imádott
maciból vagy nyusziból - mindjárt még egyet vásárolnak, mert
ha a kis kedvenc elvész, akkor a
pici vigasztalhatatlanná válik.

