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Az uniós árak még nem törtek be Magyarországra

TÉMÁINKBÓL
LEGIJA FELADTA MAGÁT
Feladta magát a rendőrségen a
szerbiai vörössipkások egykori
parancsnoka. A Legija néven
emlegetett 38 éves Milorad
Lukovicsot a hatóságok azzal
gyanúsítják, hogy ő volt a Zorán
Gyingyics szerb miniszterelnök
életét kioltó gyilkosság értelmi
szerzője.
2. oldal

Ellenállunk az olcsóságnak
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CÉLKERESZTBEN A KÓRHÁZ
Figyelemelterelő akciónak
nevezte a megyei önkormányzat
ellene indított fegyelmi eljárását
a makói kórház igazgatója, dr.
Takáts István.
3. oldal
GYORSUL AZ ÁTKELÉS
NAGYLAKON
A nagylaki átkelőnél az uniós
országok állampolgárait csak
egyszer állítják meg. A határőrök
és a vámosok egyszerre
ellenőrzik az okmányokat.
5. oldal

A miniszterelnök
ígérete szerint
azM5-ösatitópálya

000

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

A magyar epret drágán méri a termelő
Az európai élelmiszerárak általában alacsonyabbak, mint nálunk, mégsem következett
be áresés EU-tagságunk első napjaiban.
A legtöbb magyar drágulásra számít a csatlakozást követő időszakban, holott éppen
ellenkezőleg: az élelmiszerárakban valószí-

nűleg bekövetkezik a csökkenés, amelynek
nyomaira tegnap még nem nagyon bukkantunk. A Sole Hungária Rt. vezérigazgatója
azt mondta, 30-40 százalékkal is alacsonyabb áron kínálják a külföldi feldolgozók a
termékeiket, s kérdés, hogy a kereskedők
ennek meddig tudnak ellenállni. Egyelőre

A közelmúltban még hiánycikk
volt a szegedi benzinkutakon a
négynapos
autópálya-matrica.
Előfordult, hogy valaki csak a kisteleki Mol-kútnál tudott matricát
vásárolni. Nagy Attila, az Állami
Autópálya Kezelő Részvénytársaság értékesítési és marketingigazgatója elmondta, ennek oka, hogy
a töltőállomások maguk között
osztják szét a matricákat, így előfordulhat, hogy vidékre kevesebb
jut. A marketingigazgató azt tanácsolta, hogy ilyen esetben hívják az autópálya-kezelő
rt.
40/40-50-60-as számát, ahol 24
órán keresztül fogadják a hívásokat, hétvégén is.
- Lehet, hogy mire a panaszos
megiszik egy kávét, már meg is
érkezik a matrica - tette hozzá
Nagy Attila.
Több benzinkúton is érdeklődtünk hétfőn, s kiderült, május elsejétől már mindenhol
kapható a szelvény. Ettől a naptól ugyanis szeptember végéig
az eddigi 970 forint helyett
1270 forintot kell fizetni az
úgynevezett D1 -es kategóriás
járművek (motorkerékpár, valamint a 3,5 tonnánál n e m neFotó: Frank Yvette hezebb gépjármű) tulajdonosainak a négynapos autópáugyanis még minden ugyanannyiba kerül az lya-matricáért.
üzletekben, mint a múlt héten. Egyedül a
A négynapos matrica szepkülföldi zöldség és gyümölcs olcsóbb, mint tember 30., azaz a nyári idegena hazai, ám ez nincs összefüggésben az uni- forgalmi szezon után ismét 970
ós tagsággal.
forint lesz. Ezt a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium renJegyzetünk a 3., bővebb információnk az 5. oldalon
delete szabályozza.

Bankrablás Domaszéken
Tegnapra virradóra betörtek a
domaszéki takarékszövetkezetbe és elvitték a páncélszekrényt.
Nincs áram az épületben. Ez
tűnt fel először hétfő reggel a
Mórahalom és Vidéke Takarék-

szövetkezet domaszéki kirendeltsége munkatársainak. Amikor meg az egyik alkalmazott a
hátsó udvarba ment, hogy letámassza kerékpárját, észrevette,
hogy az épület hátsó bejáratát
felfeszítették. A munkatársak
ezek után be sem mentek a taka-

rékszövetkezetbe, azonnal értesítették a rendőrséget.
Megtudtuk, a betörők alapos
munkát végeztek: az épület körül elvágták az elektromos és a
telefonkábeleket.
Folytatás a 4. oldalon

Mázsaszám gyűlt a szemét a ligetben is

Takarítják a szegedi rakpartot
Nagytakarítást végez több cég is
Szegeden. Egyrészt a háromnapos euromajális után kellett
zsákszámra összegyűjteni a szemetet az újszegedi ligetben.
Másrészt a tiszai ár levonulása,
péntek óta takarítják a rakpartot, amit várhatóan a hét végén
ismét birtokba vehetnek az autósok.
Az újszegedi ligetben a Városkép Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közösen
takarított. Menet közben, pénteken és s z o m b a t o n a programok végeztével összeszedték a
szemetet, hogy m á s n a p r a rendezett környezet fogadhassa a
vendégeket.
Folytatás az 5. oldalon

Drágább lett
a négynapos
matrica
M á j u s elsejétől az eddigi 970
forintról 1270 forintra emelkedett a négynapos autópálya-matrica ára.
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Tel.: KS' I I I-OSS

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Várhatóan a hét végére megnyitják a rakpartot a forgalom előtt

Fotó: Miskolczi Róbert
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Alapkamat-csökkentés
BUDAPEST (MTI)
A Monetáris Tanács 50 bázisponttal 11,50 százalékra csökkentette május 4-i hatállyal a
jegybanki alapkamatot - közölte
a Magyar Nemzeti Bank hétfőn.
Legutóbb április 5-én csökkent a
jegybanki alapkamat, akkor 25
bázisponttal 12 százalékra, azt

megelőzően két héttel korábban
volt egy ugyancsak 25 bázispontos kamatcsökkentés. A mostani
50 bázispontos csökkentés rövid
indoklásában a Monetáris Tanács azt emeli ki, hogy a magyar
gazdaság kockázati megítélése
javult az elmúlt hónapokban,
ami lehetővé teszi a magas kamatfelár mérséklését.

Bartha a szegedi gyermekkórházról

-
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Teljesen új gyalogosátkelőt kell építeni a figyelmetlenség miatt

Beszorult egy szerelvény
a szepezdi felüljáró alá

tett fel kérdést

Országgyűlési vita:
átalakul a pénzpiac
Letette az esküt a Fidesz két új
képviselője. A képviselők véleményt mondhattak az átalakuló
pénzpiacot célzó törvénymódosításokról.

ri a kormánytól. A válaszadó Kökény Mihály (MSZP) egészségügyi, szociális és családügyi miniszter szerint csak 0,4 százalékos csökkenés történt. Közölte,
hogy a kormány a kórházak
fenntartható finanszírozásának
biztosításán dolgozik.
Letette az esküt a Fidesz-frakció két új tagja, Deák András és
Garamvölgyi György, akik Isépy
Tamás halála és Szalai Annamária Országos Rádió és Televízió
Testületben betöltött tisztsége
miatt megüresedett helyeket töltik be. Deák András a fővárosi Fidesz-MKDSZ-frakció tagja, Garamvölgyi György a Fidesz Zala
megyei elnöke.
Az európai uniós csatlakozással és a pénzpiac átalakulásával
indokolta Veres János pénzügyminisztériumi államtitkár a
pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló
előterjesztést,
amelynek általános vitáját hétfőn folytatta le az országgyűlés.
Az államtitkár szólt arról a változtatásról, amely 6,4 százalékkal, 18 ezer 200 forintra emeli
július l-jével a közalkalmazotti
pótlékalapot.

RÖVIDEN
MŰKÖDIK AZ EMMA
Megkezdte működését az
Egységes Magyar Munkaügyi
Adatbázis |EMMA|. A budapesti
számítógépes adatközpontot
Burány Sándor,
foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter adta át
hétfőn rendeltetésének. A
Munka törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkavállalók
hétfőtől már igényelhetik a
lakóhelyük szerint illetékes
munkaügyi kirendeltségeken a
PIN-kódot, melynek segítségével
telefonon és az interneten is
lekérdezhető, hogy bejelentette-e
őket munkaadójuk, illetve
milyen adatokkal, alapbérrel
történt meg ez a bejelentés. Ez a
különféle jogszerző idők miatt
fontos.

HAT FORINT
A motorbenzin literenként 6
forinttal, a gázolaj literenként 3
forinttal drágul szerdán. A Mol
BUDAPEST (MTI)
az áremelést azzal indokolta,
hogy az elmúlt időszakban a
Szili Katalin, az országgyűlés elnemzetközi piacokon jelentősen
nöke hétfőn a parlamentben benőttek a kőolajárak, aminek
jelentette, hogy az Országos VáÖtventonnás daru emelte meg az átkelőt, s a járművet kivontatták alóla
MTI Telefotó: Nagy Lajos nyomán a kőolajtermék
lasztási Bizottság elnökének tájegyzésárak is tovább
jékoztatása szerint a Munkás:
emelkedtek.
terelték,
mert
Balatonszepezdnél
párt, a Baloldali Front-Munkás
letve
a
magmaradt,
balesetveszé
VESZPREM (MTI)
az út és vasút fölött átívelő gyalo- lyes hídrészeket is el kellett távoIfjúsági Szövetség és a Társadalmi Demokráciáért Mozgalom álTegnap a Balaton északi oldalán, gos-felüljáró alá beszorult egy lítani. A balesetnél személyi sé- BÖRGÖNDI ROBBANTÓK
tal benyújtott, a kórház-privatia 71 -es úton amiatt állt déltől es- járműszerelvény. A műszaki rülés nem történt, a kár eléri a 10 Őrizetbe vették azt a három
zációval kapcsolatos népszavazátig a vasúti forgalom, a közúti mentés 16 órára befejeződött, vi- millió forintot. Teljesen új gyalo- székesfehérvári lakost, akiket
si kezdeményezés érvényes alájárműveket pedig mellékutakra szont a híd teljesen leszakadt, il- gos-felüljárót kell majd építeni.
megalapozottan gyanúsítanak a
írásainak száma meghaladja az
börgöndi laktanya használaton
alkotmányban előírt mennyisékívüli épületének május elsején
get. Az országgyűlésnek a bejetörtént felrobbantásával. A két
lentést követően 15 nap áll renközépkorú székesfehérvári férfit
delkezésére, hogy döntsön a népés az ugyancsak székesfehérvári
szavazás elrendeléséről.
lemezte: a kezdés előtt húzták fel a parlament épü- lakos nőt robbanóanyaggal vagy
STRASBOURG (MTI)
lete előtt az új tagok lobogóit, s az első felszólalá- robbantószerrel való visszaélés
Az interpellációk során Bartha
Megkezdődött Strasbourgban az Európai Parla- sokra a bővítés történelmi jelentőségének méltatá- bűntette és rongálás vétsége
László (Fidesz) a szegedi gyerment (EP) ülésszaka: ez az utolsó a júniusban ese- sa nyomta rá a bélyegét. Pat Cox, az EP elnöke - kü- elkövetésével gyanúsítják.
mekkórházról beszélt felszólaládékes újraválasztás előtt, s egyben az első, amelyen lön köszöntve a Strasbourgba érkezett Horn Gyula
sában. Közölte, hogy 20 százateljes jogú tagként vehetnek részt a május elsején volt kormányfőt - leszögezte, hogy a testület eddigi PRIVATIZÁCIÓ
lékkal csökkent az intézmény tácsatlakozott új európai uniós tagállamok, köztük 626 tagja teljesen egyenjogú társként, kollégaként A tíz agrártársaság
mogatása. Megjegyezte, hogy ő a
Magyarország képviselői. E kettős eseménynek köszönti a 10 csatlakozó országból származó 162 privatizációjából augusztus 23-ig
sokadik képviselő, aki valamekell befolynia a bevételnek az
megfelelően az ülésszakot ünnepélyes hangulat jel- új képviselőt. (Ebből 24 a magyar.)
lyik kórház helyzetét számon kéÁllami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt.-hez (ÁPV Rt.),
és az összesen 4,5 milliárd
Tóth Károly szerint Demeter Ervin a CIA-tól kért segítséget
forintos tőkeemelés első
részletét is eddig kell
végrehajtani - jelentette be Vági
BELGRÁD (MTI/AFP/REUTER)
Márton, az ÁPV Rt.
vezérigazgató-helyettese hétfőn
Az Orbán-kormány összes volt titokininisztere lassan elveszti az tot". Innentől kezdve érthető Kö- Feladta magát a rendőrségen a
sajtótájékoztatón, Budapesten.
ítélőképességét - mondta Tóth Károly MSZP-s képviselő hétfőn vér László kijelentése, de az nem Gyingyics-gyilkosság feltételeAz ÁPV Rt. nem foglalkozik a
újságíróknak az országházban.
a mostani kormányra igaz, ha- zett értelmi szerzője. Dragan foMol ez évi privatizációjával.
nem az előzőre, „hiszen mit en- csics belügyminiszter és Miroszdeszes képviselők „kedvenc té- gedhetett meg Demeter úr magá- lav Milosevics nemzetbiztonsági
BUDAPEST (MTI)
SZIGORÍTANAK
mája" a brókerbotránnyal kap- nak miniszterként, ha most bi- vezető egyaránt azt közölte, hogy
Szigorított határellenőrzésre kell
„Demeter úrnak a Sajtóklubban csolatban, hogy „már 2001-ben zottsági felhatalmazás nélkül, a önként jelentkezett a rendőrséfelkészülniük azoknak az
április 30-án elmondott beszédé- is vettek fel pénzt", és az a terror- bizottság tájékoztatása nélkül, a gen a Legija néven emlegetett
utasoknak, akik Szlovákiába
ből egyértelműen kiderült, hogy cselekményeket segítette, azt bizottság nevében eljárva megke- Milorad Lukovics (felvételünutaznak; a szlovák hatóságok a
(...) megkereste Magyarországon azonban Demeter Ervin elfelej- resi az Egyesült Államok nagykö- kön), akit a hatóságok azzal gyaközelgő NATO Parlamenti
az amerikai nagykövetség egyik tette, hogy akkor ő volt a minisz- vetségét és ilyen típusú segítsé- núsítanak, hogy ő volt a Zorán
Közgyűléssel indokolták az
munkatársát, hogy a CIA-tól se- ter, akkor neki kellett volna felfi- get kér" - mondta Tóth Károly. Gyingyics szerb miniszterelnök
intézkedést. A magyar-szlovák
gítséget kérjen (...) a brókerbi- gyelni magyarországi pénzmoz- Kijelentette, az elhangzott mű- életét kioltó gyilkosság értelmi
határon működő
zottság ügyeinek felderítésében" gásokra. Hozzátette: Kövér Lász- sorból az derült ki, hogy a nagy- szerzője. A 38 éves Milorad Luhatárátkelőhelyeken május 3. és
- közölte Tóth Károly, a bróker- ló, a Fidesz választmányi elnöke követség munkatársa, visszauta- kovics volt a parancsnoka a vöjúnius 2. között kell szigorított
ügyet vizsgáló bizottság volt el- „néhány hete arról beszélt, hogy sítva a kérést, azt mondta: ó a rössapkások néven ismert szerb
ellenőrzésre felkészülniük az
nökének egyik televíziós szerep- mindenféle külső titkosszolgá- magyar kormánnyal, a magyar titkosszolgálati kommandónak
utazóknak.
(ISO).
lésére utalva. Mint mondta, a fi- latok irányítják a kormányza- szolgálatokkal működik együtt.

Az EP teljes jogú tíz új tagja

Legija feladta magát

A brókerügy nemzetközi szele

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ELELMISZER-RAKTARHAZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.

2004. május 6-án és 7-én
(CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN)
technikai okok miatt

ZARVA

299 FI

1196 Ft/kg

Magozott meggybefőtt 680 g

199 Ft

293 Ft/kg

Dobozos őszibarack 820 g

245 FI

299 Ft/kg

Darabolt a n a n á s z 567 g

Tchibo Family 250 g

(épületgépészet)
üzleti kapcsolatok ápolása, szaktanácsadás.
épületgépészi, gépészmérnöki végzettséggel,
1-2 éves üzemeltetési és kereskedelmi tapasztalattal, tárgyalóképes angolnyelv-tudással rendelkezik.

ÜZEMMÉRNÖK

109 FI

192 Ft/kg

26 Ft

400 Ft/kg

G l ó b u s v a g d a l t 130 g

89 FI

685 Ft/kg

139 FI

139 Ft/kg

99 FI

146 Ft/kg

75 Ft + ü. (25 Ft)

150 Ft/l

IRODAVEZETŐ

129 FI

88 Ft/l

Humánszolgáltatás területén Franchise-rendszerben működő vállalkozás működtetése átadó.

„B" rizs hosszú szemű, 1 kg
Vegyes vágott s a v a n y ú s á g 680 g
Szobi (narancs, szőlő, a l m a ) 1,5 1

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Feladat:
Az ideális jelölt:

M a r h a m á j k r é m 65 g

Nádor sör 0,5 1

Helyette ügyfélfogadás május 13-án,
csütörtökön, 8-tól 14.30-ig

személyzeti tanácsadó

A Quami Személyzeti Tanácsadó megbízói számára munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

ENERGETIKAI MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy

a szegedi OKMÁNYIRODA

Quami

Lakossági törzsvásárlói kártyára

^ OQ

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

Tör»
vásárlói
kártya az
üzletben
váltható

Tel.: 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H.-P.: 6 . 3 0 - 1 8 - i g . Szo.: 6 . 3 0 - 1 3 - i g .

Feladat:
Az ideális jelölt:

(gépgyártás)
termelési csapat munkájának megszervezése,
gyártási tervek megvalósítása, kapcsolattartás a
vállalatfejlesziés, logisztika területekkel,
gépészmérnöki végzettséggel, néhány éves szakmai és 1 -2 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik.

Megbízóink versenyképes jövedelmet, vonzó juttatási csomagot és
szakmai karrier lehetőségót kínálják.
Pályázati anyagát az alábbi címre várjuk:
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 2.
E-mail: quaml@tiszanet.hu
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Szegeden lesz elő- és utószezon, Vásárhelyen Vakáció-bérlet váltható

Drágábban pancsolhatunk

Árak

dzsungele
SZÁVAY ISTVÁN

A makói fürdőben május közepétől már használhatják a csúszdát
A hét végén kinyitottak a strandok, s ezzel együtt a legtöbb helyen
árat is emeltek. Ennek ellenére vidéken még mindig olcsóbb a
szabadtéri fürdőzés, mint a fővárosban. Például Szegeden bevezették a szezonjegyet, amellyel nyár elején és végén olcsóbb a
strandolás.
Az újszegedi Ligetfürdő hagyományosan m á j u s l-jén nyitotta meg kapuit a vendégek előtt.
A Partfürdőt a tiszai ár levonulása után, a tervek szerint május végén vehetik birtokba a
strandolok. Itt ebben az évben
vezetik be az elő- és utószezont, amikor is kedvezményes
belépővel látogatható a két fürdő. Lakó Gábor létesítményvezető elmondta lapunknak, a
szezont három szakaszra osztották. Újdonság, hogy az előszezonban, azaz m á j u s 1. és június 15. között, illetve az utószezon, vagyis az augusztus
21. és szeptember 30. közé eső
napokon tízszázalékos kedvezménnyel látogathatók az újszegedi fürdők. Az is újdonság,
hogy a Liget- és a Partfürdő
jegyárait egységesítették, hi-

szen idén egy összekötő-folyosót nyitnak, amely - m i n t régen - biztosítja a két terület
közötti átjárhatóságot.
Hódmezővásárhelyen
június
15-étől augusztus 31-éig Vakáció-bérlet váltható, a felnőttek
28 ezer forintért, a diákok 18
ezer forintért vásárolhatják meg.
Mórahalmon júniustól várható
áremelés. E drágítást a strand
teljes nyitásához kötik.
A hét végén kinyitottak a budapesti strandok is, ahol az uszodákhoz hasonlóan 100-200 forinttal drágultak a belépők. Ez
azt jelenti, hogy az inflációnak
megfelelően, átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a jegyárak.
Ha összehasonlítjuk a fővárosi
és a helyi lehetőségeket, akkor
kiderül: Budapesten akad olyan
fürdő, ahol egységes a jegy ára,

Fotó: Schmidt Andrea

STRANDOK ES FÜRDŐK
Napi belépőárak

(forintban)

Felnőtt

Kedvezményes

S z e g e d i i g « ós
Partfurdó

(00

400-500

1 felnőtt 2 gyerek 1200 14 óta után
reggel
2 felnőtt 3 gyerek 1700
-20%
6-0-eg 300

Mórahalom

500

150-350

2 felnőtt 2 gyerek 120« 17 óra után
350
2 felnőtt 3 gyerek 1400

Hódmezővásárhely

«00

350-400

még nincs

Szentes
sportuszoda

720

460-510

4161340

Makó

616

300

Budapest Dagály
strand

1400

1200

Budapest Gellért
fürdő

2040

-

vagyis mindegy, hogy azt felnőttek, vagy a más helyeken kedvezményezetteknek számító diákok, gyerekek vagy nyugdíjasok

Családi

Délutáni jegy Úszójegy

6-84g
16 óra után
havlb.:
200, 300, 500
6000
évesb.:
15 óra után
17 000
310.510

2leinőtt 2 gyerek ISTI 17 óra után
2 felnőtt 3 gyerek 1300 4(2.310
-

-

-

-

-

-

-

kérik, ugyanakkor Csongrád megye strandjain többféle kedvezmény is igénybe vehető.
NYEMCSOK ÉVA

A vásárhelyi polgármester szerint tudatosan rombolják a Hód-Mezőgazdát

Egyed visszautasítja Lázár vádjait
Visszautasítja Egyed Béla, a privatizáció
előtt álló vásárhelyi Hód-Mezőgazda Rt.
vezérigazgatója Lázár János állításait. A
vásárhelyi polgármester többek között azt
mondta: tudatosan rombolják a gazdaságot,
s kimentik a vagyont a cégből.
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Nem zajlik vagyonkimentés, sem pedig cégrombolás a vásárhelyi Hód-Mezőgazda
Rt.-nél - mondta el lapunknak a privatizálás
előtt álló gazdaság vezérigazgatója, Egyed Béla, aki visszautasítja Lázár János állításait. A
város polgármestere több okból is ellenzi az
agrárcég privatizációját. Úgy véli, azért teszik
tönkre a céget, hogy minél olcsóbban tudják
eladni. Mint azt lapunknak elmondta, uniós
országként a gazdaság az állam számára több
százmilliós nyereséget termelne, ugyanis egy
7 ezer hektáros birtok aranyat ér. Az idén a
földalapú támogatásból 280 millió forintot
KIÍRTAK A PALVAZAT0T
Az ÁPV Rt. már megjelentette a privatizációra
kiírt pályázatot. Eszerint a Hód-Mezőgazda
Rt.-nél 600 millió forintos alaptőke-emelésre
lesz szükség. A vagyonkezelő részvénytársaság
érvényességi feltételként 480 millió forint tőkeemelést vár el. A gazdaság dolgozóinak egyebként tébb mint 36 ezer darab kedvezményes
törzsrészvény megvásárlására nyújtanak lehetőséget. Az ajanlatokat június 14-én kell benyújtani.

TRADÍCIÓ ES K0RSZERUSEG
Az idei állattenyésztési kiállítás a tradíció, a hatékonyság és a korszerűség jegyében zajlott. A háromnapos programmal kapcsolatban Egyed Béla elmondta, a Hód-Mezőgazda Rt. rendezőként a regionális helyzetét is szeretné hangsúlyozni, bizonyítva, hogy integrátorként, termelőként és munkáltatóként
is meghatározó mezőgazdasági vállalkozás, és a jövőben is az akar maradni. A legkorszerűbb szervezési és technológiai megoldásokat alkalmazva őrzik meg a hagyományokat, így válva európai gazdasággá.

kap a cég. A polgármester „szerint évek óta vagyonkimentés folyik a részvénytársaságnál,
amit meg kell akadályozni.
Lázár János az állattenyésztési napok ünnepélyes megnyitójával egy időben tartott
sajtótájékoztatót a Hód-Mezőgazda Rt. Serház téri központja előtt, ahol az újságírókkal
is megosztotta privatizációval kapcsolatban
aggályait. A médiatalálkozón feszült hangulat alakult ki, miután a gazdaság marketingigazgatója, Mélykúti Tibor arra kérte a polgármestert, hogy az állattenyésztési ünnep
díszvendégeként, a kiállítási centrumban
tartson sajtótájékoztatót. Lázár azonban
nem látogatott ki a rendezvényre.
Az eset kapcsán, illetve a privatizációról
akkor egyébként nem kívánt nyilatkozni lapunknak Egyed Béla, a Hód-Mezőgazda Rt.
vezérigazgatója.
- Elszomorított az a törekvés, hogy el akarták venni a több mint 100 ezer látogatót vonzó
mezőgazdasági ünnep varázsát - fogalmaz utólag a cégvezetője. - Minden évben meghívtam
a polgármestert, aki, bár nem jött el, nem is je-

lezte, hogy bármilyen problémája lenne a gazdasággal. Társaságunk az egyik legnagyobb
adófizető, így hozzájárulunk ahhoz, hogy a városnak minél kisebb legyen a forráshiánya.
A vezérigazgató azt is elmondta, támogatják Lázár János azon törekvését, hogy a kiállítási centrumot, és a ménest a város idegenforgalmi vérkeringésébe kapcsolhassák. Ebbe
azonban nincs beleszólása a gazdaságnak a
tulajdonos Állami Vagyonkezelő és Privatizációs (ÁPV) Rt.-nél - tette hozzá. Továbbá kifejtette, 1993 óta az 1,9 milliárdos vagyont
3,7 milliárdra növelték. Ehhez jön még az is,
hogy a cég 10 éves fennállása alatt 3,6 milliárdos beruházást hajtott végre.
- Tavaly ugyan a fejlesztések az aszálykár,
az ágazatok nehéz helyzete miatt szerényebb
mértékűek voltak, de még így is 320 milliót
költöttünk a vajháti tehenészet, valamint
265 milliót a kútvölgyi vetőmagüzem fejlesztésére - jegyezte meg a vezérigazgató.
Hozzátéve: nem szeretné találgatni, Lázár
János úgynevezett privatizációs félelmei mögött milyen érdekek húzódnak meg.

Nehezen megy nekünk ez a piacgazdaság.
Pénteki lapunkban például arról faggattuk olvasóinkat, hogy
tartanak-e áremelkedésektől.
És mint kiderült. 69 százalékuk
úgy véli. hogy az uniós csatlakozás szükségképpen drágulást hoz
majd számunkra. Mint ahogyan az is tanulságos volt, amikor
nemrégiben megszondáztuk az olvasókat a pékek ötletéről, akik
hatósági árat szerettek volna kiharcolni a kenyérre. Meglepő módon sokan pártjukat fogták, mondván, akkor olcsóbb lenne a kenyér. Az már elkerülte az emberek többségének figyelmét, hogy a
sütőipar éppen ily módon szeretett volna magasabb árat kiharcolni.
Sok évtizedes beidegződések miatt fogadjuk averziókai a piaci
hatásokat - abban a meggyőződésben, hogy azok csak áremelkedéseket hozhatnak. De miért is hoznának?- kérdezem. Hisz aki
az utóbbi egy-két évben Németországban, Ausztriában vagy éppen Olaszországban bement egy szupermarketbe,
az láthatta,
hogy szinte valamennyi élelmiszer, üdítő- és szeszes ital olcsóbb
arrafelé, mint minálunk. Mint ahogyan én is meglepődtem, hogy
a néhány éve még drága olasz sört tavaly már az itthoni ár kétharmadáért-háromnegyedéért
vettem meg az ottani
boltokban.
Egyedül tán a kenyérért kell szinte mindenütt többet fizetni az
itthon
megszokottnál.
Az okok is kézenfekvőek. Az éles piaci verseny mindenütt lefelé
nyomja az árakat. Drágán csak a különlegességet lehet eladni, azt
a terméket, amiben sok munka, szakértelem koncentrálódik. Mi
eddig jószerével csak az árak emelkedését éreztük, hisz, bár az
utóbbi években az európai termékek vámja fokozatosan
leépült,
az unión kívül lévén minálunk mégsem alakulhatott ki olyan
éles verseny, mint a közösség hatalmas, egységes piacán.
A csatlakozással ez is változni látszik. Igaz, a cukor ára emelkedett, de megjelentek az árfogyatkozás első jelei is. És még csak a
folyamat kezdeténél tartunk, jószerével csak az előjeleknél. Biztosra vehető, hogy néhány hónapon belül a magyarországi üzletekben is éreztetni fogja hatását az egységesedő európai piacon
kialakult éles verseny, ami elsősorban az élelmiszerek, borok és
sörök árát csökkentheti.
Es hogy jó-e ez nekünk? Vásárjóként minden bizonnyal. Az is
valószínű viszont, hogy a közvélemény úgy fogja megélni e folyamatot, hogy valami baj van. Hisz valószínűleg tele lesznek a lapok a termelők panaszaival, akiknek az eddiginél sokkalta élesebb versenyben kell helytállniuk. Legyen ez az ő bajuk - mondhatnánk. Csakhogy az az igazság, az ő gondjuk azért a mi gondunk is egyben.
Mindez azonban már egy másik történet. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy ha az uniós tagság befolyásolja is az árakat, a
legtöbb esetben csökkenteni fogja azokat.

Az igazgató szerint az ügy figyelemelterelő manőver

Célkeresztbe került
a makói kórház
Csupán a megyei önkormányzat hivatalának hasonló, de jóval nagyobb súlyú mulasztásáról szeretnék a figyelmet elterelni azzal, hogy fegyelmi eljárást indítanak ellenem - reagált a makói kórház igazgatója
a megyei közgyűlésen legutóbb
elhangzottakra. Dr. Takáts István (képünkön) cáfolta, hogy az
intézmény az elmúlt évet tényleges hiánnyal zárta volna.
Pénteki lapunkban beszámoltunk arról, hogy a megyei közgyűlés zárt ülésén úgy döntött,
fegyelmi vizsgálatot indít a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház igazgatója ellen az intézménynél feltárt múlt évi pénzügyi szabálytalanság miatt. Dr.
Takáts István a minap sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a
megyei önkormányzat által kirendelt könyvvizsgáló a 2003-as
beszámolóban könyvelési hibát
talált, ám hangsúlyozta: amint
ez kiderült, ő vizsgálatot rendelt
el. A felkért független könyvvizsgáló szerint sem vitatható, hogy
hiba történt, azonban úgy ítélte
meg, ez az idei évben kijavítható,
és ezért indokolatlan lenne fegyelmi eljárást kezdeményezni,
elegendő a vétkesek írásbeli figyelmeztetése. A három, gazdálkodásért felelős vezető esetében
ez meg is történt, és ezt az illetékes bizottság el is fogadta. Ezek
után kapta meg azt a megyei jelentést, mely a hibát mégis súlyosnak tartja, és fegyelmi eljárás
kezdeményezését helyezi kilátásba.
Az igazgató különösnek tartja,
hogy a független könyvvizsgáló a
beosztottak esetében nem tartotta indokoltnak a fegyelmi eljárást, ellene most mégis ilyen in-

Fotó: Karnok Csaba
dul. Ennek ellenére, mint egyszemélyi vezető, vállalja a felelősséget. Mint fogalmazott, várja
a vizsgálóbizottságot, hogy tisztázhassa a történteket - erre
ugyanis eddig nem kapott lehetőséget a közgyűléstől. Azt is reméli, hogy a bizottság a történteket szakmai alapon fogja megítélni. Takáts István hangsúlyozta: a makói kórház kiadásai és
bevételei a múlt esztendő végén
egyensúlyban voltak, tényleges
hiányról tehát nincs szó, és ezzel
a fenntartó megyei önkormányzatnak is tisztában kell lennie.
Kérdésünkre, hogy ez esetben
miért indul mégis vizsgálat ellene, úgy fogalmazott: meggyőződése szerint a megyei hivatal hasonló jellegű, de összegszerűen
jóval nagyobb hibája miatti figyelemelterelő akcióról van szó.
SZ.I.M.
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KÖRKÉP
ALGYŐ. A zenéé és a táncé lesz a
főszerep ma a faluházban.
Elsőként délután öt órától a
hagyományőrző együttes tartja
soron következő összejövetelét.
Este hat órától pedig az algyői
citerazenekar próbál a
faluházban.

•

Kifosztották a domaszéki
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takarékszövetkezetet

Bemutatóval ünnepeltek a szegediek Spanyolhonban

Fölpakolták a mackót

Bizet Gyöngyhalászok című
operáját játssza a Szegedi Szimfonikus Zenekar a spanyolországi Bilbaóban, ahol a premierrel ünnepelték Magyarország
uniós csatlakozását.

BORDÁNY. A község polgárőrei
a napokban tartották
közgyűlésüket. Ezen többek
között Gyuris Ernő elnök
beszámolt arról, hogy a térség
lakossága és az önkormányzat
mellett vállalkozók is
támogatják a munkájukat. A
híradóláncnak és a
kedvezményes mobiltelefonálási
lehetőségnek köszönhetően a 61
polgárőr eredményesebben látja
cl feladatát, így nőtt a falu
közbiztonsága is. A sorozatos
besurranásos lopások, betörések
szinte teljesen megszűntek. A
jövőben pályázati támogatásokat
kihasználva kamerás térfigyelő
rendszert kívánnak kiépíteni a
település főterén, valamint
növelni szeretnék a kialakított
tanyariasztási központok számát
is.
A betörők brutálisan összetörtek minden zárat, ami az útjukba került
FORRÁSKÚT. A képviselők
legutóbbi testületi ülésükön
többek között arról határoztak,
hogy adjanak be pályázatot a
főtér felújításának támogatására.
Ezenkívül arról is szó volt, hogy
a község közvilágítási hálózatát
érdemes lenne legalább a
benzinkűtig kiépíteni. Emellett a
testület tagjai arról is döntöttek,
hogy ismételten pályázatot
nyújtanak be az általános iskola
teljes rekonstrukciójára.
Amennyiben sikerül támogatást
szerezni, akkor végre hosszú
távra megoldódhat az intézmény
fejlesztési terve.
MÓRAHALOM. Az
önkormányzat megnyitotta
eMagyarország pontját a Tóth
Menyhért Városi Könyvtárban.
Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium pályázatának
köszönhetően kedvezményes
áron internetezhetnek azok,
akiknek nincs erre otthon vagy a
munkahelyükön lehetőségük. Az
eMagyarország pontok
megteremtésének célja, hogy az
ország területét behálózva, ingyen
vagy maximált áron, rendszeres
nyitva tartással biztosítsák az
internet-hozzáférést valamennyi
érdeklődő számára. A tervek
szerint az év végéig mintegy 2800
intézményben képzett
szakemberek várják majd az
internetezőket.
RIJZSA. Táncosok és énekesek
próbálnak ma délután a Móra
Ferenc Művelődési Házban. Az
Őszirózsa Asszonykórus tagjai
kettő és négy óra között
gyakorolják dalaikat. A
néptáncosok pedig öt órakor
találkoznak a kultúrházban.
SZEGED. Hosszú ideje tartó,
kiemelkedő munkája eüsmeréséül
Nagy Vendel Csongrád megyei
titkárt kitüntette és
pénzjutalomban részesítette a
helyiipari és városgazdasági
dolgozók szakszervezete. A
szervezet 1952 óta képviseli és
védi a dolgozók érdekeit.
ZÁKÁNYSZÉK. Telkeket kíván
értékesíteni az önkormányzat. A
Tavasz utcában és a Mórahalmi út
mentén összesen harmincnégy
telket árulnak négyzetméterenként
875, illetve 800 forintért A
villanyhálózatra kötés után az
önkormányzat 206 ezer forintot
visszatérít a vételárból. Az
ingatlanok átlagosan 1000
négyzetméteresek és a
szennyvízcsatorna kivételével
közművesítettek. A teljes
közművesítés legkésőbb
novemberre elkészül. A Petőfi
Sándor utca végén pedig 4 ezer 227
négyzetméteres közművesített
telket egyben, vagy igény szerint
két ingatlanként szeretne
értékesíteni az önkormányzat.
Ennek az ára négyzetméterenként
ötszáz forint plusz áfa.

Bilbaói tapasztalatok
zenészszemmel

Folytatás az 1. oldalról
Mivel elvágták a vezetékeket, a riasztó n e m jelzett. Megbontották a falat a zár közelében, ahová pajszert dugtak és felfeszítették a rácsokat. A
tolvajok az összes útjukba kerülő zárat széttörték. Az ismeretlen elkövetők nyugodtan dolgoztak a takarékszövetkezet hátsó udvarán. Még arra is volt idejük, hogy a folyosón lévő fűnyírót,
ami akadályozta a mozgásukat, kitegyék az udvarba. Az épületből kicipelték a súlyos páncélszekrényt. A lépcső burkolata egy helyen letört,
valószínűleg ott adták le a szekrényt. A betörők
egy u t á n f u t ó t is elloptak, ezzel szállították el

zsákmányukat a helyszíntől néhány kilométerre. Az u t á n f u t ó t hátrahagyták, azt a rendőrök
Domaszék főterének közelében délelőtt megtalálták.
A rablás részleteiről a nyomozás érdekeire, valamint bankbiztonsági okokra hivatkozva Soós Sándor, a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke nem nyilatkozott. így azt sem árulta el, hogy
mennyi pénz volt a páncélszekrényben. 71iczakov
Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a Szegedi Rendőrkapitányság lopás miatt indított
büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
A. T. J.

Új főszereplőkkel mutatták be a Sevilla, se borbélyt

Abszurd Rossini
Fiatal csapattal, nagy sikerrel,
öt-hat éves pihentetés u t á n tűzte újra műsorra az operatársulat
Kovalik Balázs abszurd Rossini-rendezését a Szegedi Nemzeti Színházban.
Az operabarát Erkel-bérletben jó
háromnegyed ház előtt tartották
vasárnap este a Sevilla, se borbély premierjét. Az évek óta nem
játszott kamaraszínházi sikerprodukciót adaptálták a nagyszínház színpadára: a jelmez és a
díszlet maradt a régi, a szereplőgárda viszont jórészt kicserélődött, Kovalik Balázs zeneakadémiai növendékei közül többen is
főszerepet énekeltek. Az abszurd
bolondozást annak idején a hazai operajátszást megújító kezdeményezésként üdvözölte a kritika - aki nem látta, az ma is újszerűnek, frissnek, eredetinek
érezheti a produkciót.
Almaviva szólamát vasárnap este a Marosvásárhelyről áttelepült
fiatal lírai tenor, Szerekován ¡ónos
könnyed eleganciával énekelte. A
tehetséges Simon Krisztinát hallhatta már a közönség például Cherubino szerepében; most igazi
nagy feladatot kapott: Rosinaként
jól érvényesült telt, bársonyos, kissé sötétített mezzoszoprán hangja,
és illett hozzá a bolondos ugrabugrálás is. Vághelyi Gábor évtizedek
óta, több verzióban is játszotta

Fotó: Karnok Csaba

már Figarót, ezúttal is nagy tapsot
aratott perfekt alakítása. Basilo
szerepében Gábor Gézáról bebizonyosodott: nemcsak remekül énekel, humora is van .Altorjay Tamás
szinte karikatúrát rajzolt Rosina
gyámapjáról, vén kecskének ábrázolva Doktor Bartolót.
A legnagyobb személyes sikert
a mellékszereplőből főszereplővé
avanzsált Vajda Juha aratta, aki
már a régi változatban is fergeteges Berta volt. A cselédruhát ledobva, szegecses, fekete, szado-mazo bőrszerkóban, utánozhatatlan mimikával, korbácsot
csattogtatva rávetette magát Bartolóra: „Ó, te nagy szerelmi mámor, / néha méreg, néha méz! /
Szerte, minden házban ilyen baj
van, / Néha csikland, néha viszket, / néha elkábít egészen. / Ezt a
lázat én is érzem, / Ó, vajon mi
vége lesz?" A hatás nem maradt
el: a nézők hasukat fogva nevettek.
Molnár László zeneigazgatóhoz is illik az abszurd: a színjáték szerves részévé vált, ahogyan
kis sárga vödörrel a kezében
megjelent a színpadon, és lemászott a zenekari árokba. Vezénylésével a színházi együttes
egy-két bizonytalan rézfúvós
megszólalástól eltekintve stílusosan, könnyedén és elegánsan
muzsikált.

Civil fórum
A Szerette V á r o s u n k é r t Egyesület a k ö z e l m ú l t b a n megtartott közgyűlésén
egyhangú
szavazással d ö n t ö t t az egyesület névváltoztatásáról. E n n e k
értelmében a jövőben Független Civil F ó r u m Egyesület néven végzik tevékenységüket.
A tagság megítélése szerint az
ú j név jobban kifejezésre juttatja az egyesület irányultságát, é r t é k r e n d j é t . Az ügyvivő
testület
megszűnésével
az
egyesület e l n ö k é n e k
Dobai
Dezsőt
választották, alelnökének pedig Farkas Lászlót és
Illés Mihályt.

Ötödik alkalommal vesz részt a
Szegedi Szimfonikus Zenekar
nemzetközi operaprodukcióban
Bilbaóban, ahol a hétvégi premier zajos sikert aratott, ami a
nagyszerű énekeseknek is köszönhető - tudtuk meg Gyüdl
Sándortól, az együttes igazgató-karnagyától.
- Magyarország európai uniós
csatlakozását nem tudtuk külön
megünnepelni, mert annyira lekötött bennünket a bemutató mondja Gyüdi Sándor. - A helybeliek azonban nem feledkeztek
meg erről sem: a premier utáni
fogadáson tósztot mondtak a
tiszteletünkre. A zenekarunk teljesítményét annak ellenére is
méltatják a hétfői lapok, hogy a
kritikusok a karmesterrel nem
voltak maradéktalanul elégedettek.
Furcsának találták a magyarok, hogy május l-jén munkásfelvonulást tartottak a bilbaói városháza előtt, és az Internacionálét énekelték.
- Bilbao Spanyolország EU-s

csatlakozása idején egy lepusztulófélben lévő iparváros volt, ahol
a kohászat és a nehézipar tönkrement - meséli Gyüdi Sándor. Tanulságos lehet számunkra is,
ahogyan ez a város a kultúrára
építve kilépett reménytelen helyzetéből. Bilbaót önkormányzatának vezetői regionális kulturális
fővárossá igyekeztek változtatni.
A város központjában működő
ipari üzemeket, például a kohászati üzemet és a kokszolót letarolták, és a világ legmenőbb építészeivel
rendkívül
látványos
épületeket terveztettek. Ezek
egyike a világszerte ismert Guggenheim Múzeum, amely nemcsak a benne látható modern
képzőművészeti
alkotásokkal,
hanem már külalakjával is felhívja magára a figyelmet. Az
utóbbi években mi is tanúi lehetünk, hogyan nőnek ki a földből
a szebbnél szebb modern épületek. A kongresszusi központ és
zenepalota, ahol játszani szoktunk, 2000-ben készült el, és az
idén elnyerte a kongresszusi központok világszövetségének díját.
Az ilyen többcélú épületek
akusztikájával gyakran gond szokott lenni, ám ez ebben az épületben a legérzékenyebb fülű muzsikusok tetszését is elnyeri.
H. ZS.

Több mint egy éven át garázdálkodott a tolvajpáros

Fiatal gépkocsifeltörőket fogtak
Két szegedi fiatalt összesen
százhuszonöt rendbeli gépkocsifeltöréssel gyanúsít a rendőrség. Az egyik elkövetőt letartóztatták.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Több mint ezeroldalnyi irat gyűlt
össze a Szegedi Rendőrkapitányság tarjáni őrsén sorozatos gépkocsifeltörések nyomozása során. A rendőrség két szegedit, M.
Istvánt és B. Istvánt gyanúsítja a
bűncselekmények elkövetésével.
A jelenleg előzetes letartóztatásban levő M. Istvánt 70 rendbeli, míg társát, aki ellen lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek

el, 55 rendbeli gépkocsifeltöréssel gyanúsítja a rendőrség. A lopások nagy részét közösen, 2003
decembere és 2004 februárja között követték el. Az igazságügyi
szakértő véleménye szerint a lopási kár összesen közel 1 millió
500 ezer forint.
Az elkövetők egyébként rokonok, együtt éltek, így nem volt
nehéz összehozniuk a közös balhékat. A zsákmányt egy régi ismerősüknek, a szintén szegedi B.
Róbertnek adták el, ezért ellene
nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság miatt indult
büntetőeljárás. B. Róbert szintén
lakhelyelhagyási tilalom mellett
várja a vádemelést.

Peter Vogelzang: A nyitott határokon keresztül a bűnözők is szabadon mozoghatnak

Előnyök és kihívások
Az Európai U n i ó bővítésével a bűnözők számára
is könnyebben átjárhatóak lesznek a határok, ami
ú j problémát vet fel a bűnüldözésben - nyilatkozta lapunluiak a hollandiai utrechti régió
leköszönő rendőrfőkapitánya.

- A magyar rendőrség komoly előnye a holland
bűnüldöző szervekkel szemben, hogy jól ismerik a
bűnözőket. A jó emberek pedig könnyen megtalálják a rendőrséget, ha szükség van a hatóság segítségére - jelentette ki az utrechti régió rendőrfőkapitánya, Peter Vogelzang, aki a közelmúltban a rendőrnap alkalmából látogatott Szegedre. A kapitány
szerint feltűnő a magyar emberek nyitottsága, bár
ahhoz, hogy igazán megnyíljanak, jobban meg kell
HOLLÓSI Z S O L T
ismerni őket.
A közel 60 éves főkapitány változatos életpályát
tudhat maga mögött. 1967 óta dolgozik rendőrként. Az eltelt időszakban csak öt évig volt hűtlen a
testülethez. Hat és fél évvel ezelőtt ugyanis felkérték, vezesse a Holland Állami Televíziót. - Előtte
két hónapig gyakorlaton voltam a BBC-nél Angliában. Később ismét váltottam, a holland profi labdarúgás igazgatója lettem. Az életem a rendőrség és a
sport között játszódott. A rendőri pálya előtt sportkarrierre vágytam - árulta el a főkapitány.
Peter Völgenzangot a kitérő után Utrecht tartomány főpolgármestere kérte meg, legyen főkapitány. - Nehéz döntés volt, hiszen a televíziónál
igazgatóként kétszer annyit kerestem, mint rendőri vezetőként, de végül elvállaltam. A rendőri
munka jobban tetszett - tette hozzá a leköszönő főkapitány, aki jelenleg a holland olimpiai válogatott
vezetője. - A rendőri munka hasonló a sporthoz:
Vajda Júlia (Berta), Szerekován János (Almaviva) és Vághelyi Gá- mindkét területen száz százalékot kell teljesíteni bor (Figaro) az I. felvonásban
Fotó: Miskolczi Róbert tette hozzá.

Peter Vogelzang: Az Európai U n i ó bővítésével a
bűnmegelőzés nemzetközi együttműködést igényel
Fotó: Schimdt Andrea
A főkapitányt hazánk európai uniós csatlakozásáról is kérdeztük. - Bár nem vagyok szakember,
úgy vélem, hosszú távon csak jól járhat Magyarország a csatlakozással. Ugyanakkor a bűnözés területén új problémával találkozhatunk: a nyitott határokon keresztül ugyanis a bűnözők is könnyebben mozoghatnak, a bűnözés nemzetközivé válik.
Ezért rendkívüli jelentőségű a nemzetközi együttműködés a rendőrségek között - hangsúlyozta Peter Vogelzang.
A. T. J.
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Mázsaszám gyűlt a szemét a ligetben

Gépekkel és kézzel
takarítják a rakpartot
Folytatás az 1. oldalról
A társaságtól naponta nyolc
munkás tartott huszonnégy órás
ügyeletet. Ketten járták a területet és kiürítették a már megtelt
kukákat, hatan pedig a nagyszínpad és a sétány környékén gyűjtötték össze az eldobált üres poharakat, műanyag tányérokat. A
legtöbben szombaton látogattak
a rendezvényre. Ez a fölhalmozott szemét mennyiségén is
meglátszott. Vasárnap kora reggelre kétszáz darab nyolcvan literes zsákot töltöttek meg a munkások hulladékkal.
Az újszegedi program vasárnap
A TAXARITAS DIJA
A takarítás díja mindig függ a rendezvény hosszától, jellegétői, illetve attól, mekkora felületet bérel a
szervező, és hány látogatóval számol. A szegedi Széchenyi téren
egy kétnapos kulturális rendezvény takarítási költsége 100-150
ezer forint. Ha ugyanitt 3-5 napos,
vendéglátó jellegű (sör-, bor-,
grillfesztivál) rendezvényt szeretne valaki tartani, akkor 500 ezertől 1 millió forintig kell takarítási
dijjal számolnia. Egyébként tavaly
észig - önkormányzati rendelet
alapján - úgynevezett köztéri kauciót kellett fizetnie a rendezőnek.
Ha valami kár érte a várost akkor
ebből a pénzből fedezték.

késő esti zárása után mind a két
brigád takarítani kezdett. A
munkával hétfő délelőtt fél tízre
el is készültek. De dolguk ezt követően is akadt, hiszen meg kellett várniuk, míg elbontották a
színpadot és az árusok is összecsomagoltak. Utána még jócskán maradt hulladék a helyszínen.
Nemcsak az újszegedi liget,
hanem a Huszár Mátyás rakpart
is adott munkát a kht.-nak. Mivel pénteken délután levonult a
tiszai árhullám, két tolólapátos
és két rakodógép szabadította
meg az aszfaltot a sár- és iszaprétegtől. Az összekotort iszapot,
sarat a folyóba borították. Szombattól egészen holnapig két locsolóautó, illetve két söprűs gép
jár fel és alá a rakparton, a Belvedere-től egészen az árvízi emlékműig. Nemcsak az utat, hanem a
lépcsőket és a beton támfalat is
meg kell tisztítani. Ezt pedig
csak kézi erővel lehet. így tucatnyi munkás mossa, súrolja a betont.
A szakemberek szerint a rakpartot a hét végén ismét birtokba
vehetik a járművek. A takarítás
után ugyanis várni kell néhány
napot, amíg az aszfaltréteg alól
kifolyik az összes víz. Ellenkező
esetben a kocsik súlya alatt megsüllyedne, összetörne a Tisza-parti út.
K.T.

A külföldi zöldség és a gyümölcs már egy hónapja olcsóbb

Az árak lassan változnak
N a p o k óta tagjai vagyunk az
Európai U n i ó n a k , s várjuk,
hogy az üzletekben látványosan csökkenjenek az árak. Az
élelmiszerekért a z o n b a n egyelőre még ugyanannyit fizet ü n k , csak a külföldi zöldségés gyümölcsfélék kerülnek kevesebbe.
Míg az emberek többsége arra
számított a csatlakozást megelőző időszakban, hogy minden termék ára felfelé mozdul
el, szakértők azt jelezték: a hatalmassá nőtt európai piac diktálta versenyben több cikknek
inkább csökken majd az ára. A
külföldről visszatérők is arról
számoltak be, az élelmiszereket még Németországban is olcsóbban szerezték be, m i n t
idehaza.
Az árak jelentős többsége
azonban május 1-je óta még
n e m mozdult el, maradtak a
múlt heti szinten, annak ellenére, hogy sokan máris olcsóbb
dobozos tejeket véltek felfedezni a hipermarketekben. Danksz
Emese, a Tesco kommunikációs
igazgatója azonban ezt a hírt
n e m erősítette meg. Azt mondta, a tejtermékeknél a magyar
beszállítókat helyezik előtérbe,
ők viszont n e m módosítottak a
feltételeken. A kommunikációs
igazgató az esetleges árcsökkenéssel kapcsolatban hozzátette:
ha be is következik a változás,
az n e m máról holnapra megy
majd végbe.
A szeszes italoknál a vámok eltörlése miatt ugyan érzékelhető
némi árcsökkenés, de félő, hogy
ez az állapot nem állandósul. A
szeszes italt gyártók ugyanis elveszítették azokat a támogatáso-

Újhelyi
a Washii
Washington
Postban
A tekintélyes The Washington
Post munkatársa hazánk EU-csatlakozása kapcsán két magyar politikussal, Orbán Viktorral, a Fidesz, és Újhelyi Istvánnal, a Fibisz
elnökével készített interjút.

Rengeteg iszap rakódott le a lépcsőkre

Fotó: Miskolczi Róbert

Bod az uniós célról
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem várható gazdasági sokk
Magyarországon az uniós csatlakozás miatt - véli Bod Péter
Ákos, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem (BKÁE| professzora, a
Magyar Nemzeti Bank korábbi
elnöke. A professzor szegedi sajtótájékoztatóján azt is elmondta,
a gazdasági folyamatok szempontjából mindenképpen kedvező változásokat tapasztalhatunk
már rövid távon is, hiszen azzal,
hogy tagokká váltunk, felgyorsult a tőke beáramlása.
Bod azt is elképzelhetőnek
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tartja, hogy a munkaerő-áramlási kvóták két év elteltével megszűnnek, hiszen a most még szigorú korlátozást bevezető államok politikusai is rájönnek arra,
nem kell attól tartaniuk, hogy a
magyar munkavállalók elárasztják hazájuk munkaerőpiacát.
Hangsúlyozta, annak reális esélye van, hogy kétsebességessé válik az unió, hiszen mostanra
mindenki számára kiderült, a 25
fősre duzzadt közösség egy kicsit
nagy. Bod szerint Magyarország
legfontosabb feladata az lesz az
elkövetkező években, hogy minél
hamarabb bekerüljön az unió
„belső" körébe.

- Megtisztelő volt számomra a
megkeresés, egyszersmind izgalmas a kihívás, hogy egy olyan mértékadó lap munkatársának beszélhettem Magyarország és Szeged
helyzetéről, mint amilyen a The
Washington Post - érzékeltette a
felkérés jelentőségét Újhelyi István. A szegedi MSZP-s országgyűlési képviselő, a Fiatal Baloldal-Ifjú
Szociahsták (Fibisz) országos elnöke rendkívül fontosnak tartja,
hogy a beszélgetésen szóba került
az egyik legjelentősebb helyi kezdeményezés, a francia állam által
is támogatott szegedi biopolisz is,
amely a tengerentúlon is nagy érdeklődéstválthat ki.
A The Washington Post a csatlakozó országok politikai életéről
közöl cikksorozatot. Újhelyi Magyarország baloldali politikai erőit képviselve beszélhetett, és a
lap megszólaltatta a jobboldal
vezéralakját, Orbán Viktort, a Fidesz-MPSZ elnökét is.
K.B.

A magyar karfiol drágább, m i n t a külföldi

A S0LE MEG ELLENÁLL
Gerard Lenitian, a Sole Hungária Rt. vezérigazgatója viszont azt mondta el,
való igaz, hogy a külföldi versenytársak a jelenlegi magyar áraknál 3 0 - 4 0
százalékkal olcsóbban kínálják a kereskedelmi láncoknak a tartós és friss
tejet, a kefirt, a joghurtot és más tejtermékeket. Kérdés, meddig tud a kereskedelem ellenállni a csábításnak. A tejfeldolgozók attól is tartottak,
hogy a sajttúlkínálat is jelentős lesz majd. A boltok rendeléseinek elemzéséből azonban kiderült, a várt külföldi sajtinvázió elmarad, mert a Magyarországra szállító uniós vállalatok a csatlakozás pillanatától nem kaphatnak
támogatást. A Sole - a többi tejfeldolgozóhoz hasonlóan - egyelőre próbálja őrizni pozícióját - mondta a vezérigazgató - , de lehet, hogy a kereskedők nyomására kénytelen lesz árat csökkenteni.

kat, amelyeket korábban élveztek, ha unión kívüli országokba
szállítottak.

Jelenleg tehát a fogyasztó még
csak azt érzékelheti, hogy a külföldi zöldség és gyümölcs kerül

Fotó: Frank Yvette

lényegesen kevesebbe, mint az
itthoni. Az egyik áruházlánc már
húsvét előtt 198 forintért kínált
negyed kiló spanyol epret (durván 800-ért kilóját), míg a magyar jelenleg is több mint ezer forintba kerül. Az olasz és a francia
karfiolból egy kiló a dorozsmai
nagybani piacon 200, míg a magyarból 250 forint. Szüasi László
piacvezető úgy véli, ennek az árkülönbségnek sincs köze az uniós csatlakozáshoz: majd amikor
az itthoni szabadföldi zöldség és
gyümölcs is megközelíti olcsóságban a külföldit, a kereskedők
egyszerűen nem hoznak be többet.
F. K.

Egyvonalas ellenőrzést vezettek be Nagylakon

Gyorsabb lett a határátkelés

Egyvonalas határellenőrzést vezettek be az uniós tagországok
állampolgárai számára a nagylaki átkelőnél, a határőrök és a
vámosok egyszerre ellenőrzik
az autósokat.
Egyszerűsített határ- és vámvizsgálatra számíthatnak, akik
Nagylaknál lépik át az országhatárt. Az egyvonalas ellenőrzést - egyelőre csak részlegesen
- m á j u s első napján vezették
be az Európai Unió állampolgárai számára. Bizonyos szervezeti és technikai fejlesztés
szükséges még a folyamatossághoz.
- Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett sávban haladó
uniós polgároknak egy egyszerűsített határ- és vámvizsgálaton kell átesniük, azaz egy
megállással vizsgálja meg okmányaikat a határőr és ellenőrzi járműveiket a vámos. A

forgalmi sávokat egyébként
máris h á r o m kategóriába sorolták, egyik az uniós állampolgároké.
A forgalmi sávokban a kedvezményezettek, azaz uniós állampolgárok, a vízumkötclesek és vízummentesek számára fenntartott kategóriák vannak - fogalmazott a nagylaki kirendeltségvezető.
Az alezredestől megtudtuk:
nem jelent problémát, ha egy
kedvezményezett sávba véletlenül arra nem jogosult határátlépő áll be, ilyenkor is a megfelelő
módon ellenőrzik. A jelenlegi
rendszer tulajdonképpen alkalmas a schengeni követelmények betartására is, hiszen már
tavaly elegendő szakember került a kirendeltségekre, a technikai fejlesztéshez szükséges
eszközöket is beszerezték, s
csupán a schengeni információs
rendszerbe kell 2007-ig becsatlakoznia a déli átkelőknek.

- A korábbinál érezhetően több
feladatunk lesz, az unió minden
állama felé felelősséggel tartozunk - tette hozzá az alezredes. Az ehhez szükséges fejlesztéseinket az EU már biztosította.
A határátkelőn egyébként
gördülékeny volt az átkelés a
hét végén, az u n i ó s csatlakozás n e m járt lényegesen élénkebb
határforgalommal.
A
rendszeresen á t j á r ó magyar és
r o m á n állampolgároktól megt u d t u k : z ö k k e n ő m e n t e s az áthaladás, komolyabb sorokat
csak a r o m á n vendégmunkások okoznak időnként, illetve
a szabálytalankodó k a m i o n o k
állják el néha félórára-órára is
a sávokat. Az egyvonalas ellenőrzés nagy könnyebbség t u d t u k meg Faragó
Istvántól,
aki havonta többször is a
nagylaki átkelőnél lép át Romániába.
I. SZ.

Teljes holdfogyatkozás
Ma este teljes holdfogyatkozás
várható, amely derült idő esetén
egész Európából jól megfigyelhető. A Hold szabad szemmel nézve
ma este háromnegyed 9-kor kezdi belépését a Föld árnyékába, korongja fokozatosan elsötétül. A
teljes árnyékba 22 óra előtt merül
el, a fogyatkozás rekord hosszúságú ideig, több mint 70 percig
tart. 23 óra után másfél órán keresztül tart kilépése az árnyékból
- a jelenség éjfél után ér véget.

Az uniós sávban haladók okmányait egyszerre kezeli a vámos és a határőr

Fotó: Schmidt Andrea
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Hajléktalan
embereket
segítenének
Ismét pályázati segítséggel szeretnék bővíteni a vásárhelyi hajléktalanszállót. Az intézménynek jelenleg csupán ideiglenes
működési engedélye van.
Egyelőre csak elvi hozzájárulást
kért a vásárhelyi közgyűléstől az
önkormányzat népjóléti irodája
ahhoz a pályázathoz, amellyel
szeretnék bővíteni a hajléktalanszállót. A Hajléktalanokat Ellátó
Egyesített Szociális Intézmény három részlege, az átmeneti szálló, a
nappali melegedő és az éjjeli menedékhely ugyanis egy épületben
működik évek óta úgy, hogy a törvényben előírtnál kevesebb négyzetméternyi hely jut egy főre. A régi házat átépíteni nem lehet, az átköltözés jelenthetné a megoldást.
A város már tavaly is biztosította volna ehhez a nagyobb épületet, annak átalakítására viszont a pályázaton forráshiány
miatt nem kapott pénzt az intézmény. Most ismét a szociális minisztériumhoz szeretnének egy
pályázatot benyújtani, s európai
uniós forrásból megoldani az
egyTe égetőbb helyzetet. Egyelőre
annyit lehet tudni, hogy önrészként a projekt 6 százalékát kell
biztosítani, s az elnyerhető legmagasabb összeg 240 millió. Ennél azonban jóval kevesebb pénzből, 20 millióból szerették volna
tavaly átalakítani az önkormányzat által felajánlott ingatlant. A fogyatékosok nappali intézményét sem sikerült tavaly
pályázati pénzből létrehozni. A
középsúlyos és súlyos sérülteket
ápoló családok részéről pedig régi
igény, hogy legyen egy hely, ahol
napközben ellátják a fogyatékosokat, s addig gondozóik munkát
tudnak vállalni.
SZ. A. K.
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Az algyői mező érett korba lépett (1.)

A súlypont itt van, a déli részen
Együzemes termelési szervezetet alakított ki a Mol Rt.
1999-ben, azóta nincs önálló
szegedi üzem: a bányászat, valamint
a
gáztechnológia
más-más termelési egységhez
tartozik, az irányító közpunt
Szolnokon található. Noha az
algyői mező fénykorának már
vége, még mindig az ország saját szénhidrogén-termelésének
több mint felét adja.

szó szoros értelmében szerves
egységet alkotnak. A kerítéssel körbevett gyűjtőállomásokon belül frissen nyírt pázsit,
bokrok, tuják, vagyis úgy néz
ki minden, mint ahogy annak
ki kell néznie. Madárfütty, gólyahír jelzi a tavaszt, szellő
lengedez, az emberek ráérősen
végzik
munkájukat.
Vége
ugyanis a télnek, amikor a
mező a m a x i m u m o t adta ki
magából, s a fagyok okozta
fennakadások elkerülése miatt, a folyamatos és biztonságos gázellátás érdekében is
nagy volt a futkosás.

Szeged dicsőséges múltjához tartozik immáron az „olajos" történet, amely a 60-as évek első fúrásaival kezdődött, majd a hatalmas mennyiségű kitermelésekkel
folytatódott.
A
mező
1985-ben ért csúcspontjára. A
Vásárhely felé vezető út mellett
balra fekvő régi ipartelepet - a
meghatározó központi épültekkel együtt - tavaly év végén adta
el a Mol Rt. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy a szénhidrogénmező kiürült volna.

A dunántúli örökség

A mezőbe épített
technológia
A főútról is szemet gyönyörködtető gázfáklyák, a közel
hetven méter magas tornyok
és kígyózó vezetékek csak egy
kisebb részét mutatják meg a
külső szemlélőnek abból, ami
az olaj- és gázmezőbe „be lett
építve". Kísérőnknek, Blaskó-Nagy András gáztechnológiai egységvezetőnek köszönhetően láthatjuk, hogy az olajmezőt átszelő aszfaltutakról
mintegy ezer szénhidrogénkúthoz, több mint tíz főgyűjtőállomáshoz, továbbá magához a hatalmas gázüzemhez és
az olaj főgyűjtőhöz juthatunk
el.
Mindenütt jelen van ugyan a

ség, elsősorban a dunántúli
örökség révén, mindig is magában hordozta ezt a típusú működési modellt, még a maortos
időkből - mondta Holoda Attila.
A 1999-es szervezeti változások szüntették meg elsőként az
addig honos bányászati üzemi
rendszereket a túlburjánzó üzemi hierarchikus szervezeti renddel. Jelenleg „együzemes" termelési szervezetben, 9 gazdálkodási
és műszaki felelőséggel bíró termelési egységgel (közel 1300 fős
szellemi és fizikai állománnyal)
fedik le az ország teljes területét,
csaknem 150 kőolaj-, és földgázkitermelő, előkészítő és feldolgozó technológiát, és ezres nagyságrendű
szénhidrogénkutat
üzemeltetve.

Az algyői gázüzem felülnézetből
kontraszt, a 60-as évek immáron felújított épületei mellett
a legutolsó, tavaly telepített

Holoda Attila, a Mol Rt. Kutatás-Termelés Divízió Szolnokon lévő termelési szervezetének igazgatója adott választ kérdéseinkre. Mint megtudtuk, a termelés lényegi feladatainak
megfogalmazása
ma sem változott a 30-as
évekbeni kezdetekhez képest,
bár a hangsúlyokat a rendelkezésre álló szénhidrogénkészletek gazdaságilag leghatékonyabb felszínre hozatalára,
gyűjtésére és előkészítésére, a
földalatti gáztárolók és gázfeldolgozó technológiák üzemeltetésére helyezték át. A kitermeléssel foglalkozó egységek
szervezete sok
változáson,
gazdasági formán - trösztben
végzett önálló vállalati működésen, és molos bányászati
üzemi rendszeren - keresztül
jutott el a jelenlegi, a világ élvonalába tartozó úgynevezett
„field-management"
típusú
Fotó: Schmidt Andrea működési modellhez.
- Be kell vallanunk, hogy valógázüzemi csúcstechnológia, az jában ez a működés sem teljeLTEX, de ezek a gondozott sen új. A hazánkban a 30-as
környezetnek köszönhetően a években elindult ipari tevékeny-

Kincsekben gazdag
A termelési szervezet központja szolnoki székhellyel működik, de minden szempontból
legjelentősebb termelési területe az algyői térség. Mióta
1969-ben termelésbe állították
az algyői mezőt, meghatározó a
szerepe, ma is az olajtermelés
47 százalékát (közel 600 ezer
tonnát) adja, s ha a Szeged környéki valamennyi olajmező
együttes termelését is hozzáadjuk, akkor több mint 60 százalék, azaz 740 ezer tonna nyers
kőolaj innen származik. Ugyanez a földgáz esetében jelenleg
némileg kisebb arányt mutat:
34 százalékot, 1 milliárd köbmétert. De a Szeged környékén
lévő valamennyi mezővel együtt
47,5 százalékot, 1,43 milliárd
köbmétert a dél-alföldi térségből
bányásznak ki.
FEKETE KLÁRA
(A 2. részt holnapi lapunkban
közöljük.)
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Stahl Judit Gyorsan, valami finomat! című szakácskönyvében
élvezetes és könnyed stílusban mutatja be, hogy mi minden
fér bele bő fél órába. Receptjei között ínycsiklandó húsételek,
olaszos tésztavacsorák, kényeztető édességek éppúgy találhatók, mint tartalmas saláták és vendégváró falatok.

3500 Ft helyett 2450 Ft-ért
Az akció május 3-tól május 17-ig tart.
A könyvet keresse ügyfélszolgálati
irodáinkban!
r
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Információ: 06-80-821-821 (ingyenesen hívható zöldszám)
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Köszöntötte-e édesanyját¡

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalatalkat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
BELVÁROSI HID
A felöltöztetett Belvárosi hídon Újszeged irányában a jobb oldalon - a rögzítő vaspántokról ismeretlenek eltávolították a gumiburkolatot. Kisgyermekkel veszélyes
ott közlekedni, jelezte M. T.

BANHIDI ANIKÓ
gyesen lévő kismama:
- Természetesen felköszöntöttem. Én édesanyaként most éltem meg először ezt az ünnepet,
hiszen tíz hónapos a kislányom,
Rebeka. A nagymamámnak és az
anyukámnak is adtam virágot,
így közösen ünnepeltünk ezen a
szép napon. Felejthetetlen élményvolt.

KOPIAS JÁNOS
tanuló:
- Igen, természetesen. Kiskorom
óta virággal köszöntöm anyák
napján az édesanyámat. Most
gyöngyvirágot vettem neki, és
vasárnap délelőtt fel is köszöntöttem. Nagyon örült neki. Május első vasárnapja számunkra
minden évben nagyon szép és
szeretetteljes ünnep.

SZALAY EMESE
bölcsödés:
- Igen, felköszöntöttem az anyukámat. Pénteken volt a bölcsődében anyák napi ünnepség, ahol
szép, általunk készített papírrózsát adtam át neki. Vasárnap pedig apukámmal virágcsokorral
kedveskedtünk anyunak. Verset
is mondtam, és elénekeltem az
Orgona ágát...

MISKOLCZI ISTVÁNNÉ
gazdálkodó:
- Sajnos az én édesanyám már
nem él, tizennyolc éve távozott
el közülünk. Azóta minden évben kimegyek május első vasárnapján a gyermekeimmel a temetőbe, és virágot viszünk a sírjára. A gyermekeim engem vasárnap reggel köszöntöttek fel,
virágcsokrot kaptam tőlük.
Kommunikációs

POSTABONTAS

Nem a lifteken
Három hónapos csúszás címmel
jelent meg írás a lap április 27-i
számában a szegedi gőzfürdő
építkezésének csúszásáról. A
cikk egyik érintettje, a Szegedlift
Kft. az alábbiakban pontosította
információnkat.
Cégünk, a Szegedlift Kft. (Szeged, József A. sgt. 136.| a Szegedi
Fürdők Kft.-vei kötött szerződés
alapján végzi a létesítmény 3 db
felvonójának szerelését, melynek
szerződés szerinti befejezési határideje 2004. május 14. A felvonóberendezések gyártása és leszállítása április 8-án megtörtént.
A felvonók szerelésére a Szegedi Fürdók Kft., a fővállalkozó
ZAEV Rt. jelentős építőmesteri
munkáinak lemaradása miatt, a
felvonók szerelésére alkalmas
munkaterületet nem tudott biztosítani, melynek határideje
2004.03. 16 volt.

parlntritnk

múlik
A fentiek ellenére, részmunkaterület átvétel mellett 1 db felvonó
szerelését megkezdtük, és a cikk
írásának időpontjában a felvonó
80%-os készültségi fokban állt,
ami annyit jelent, hogy a felvonó
ideiglenesen üzemel, az 5 szinten
az aknaajtókat beépítettük, ezért
egyáltalán nem értjük, hogyan látta az üres aknát a cikk szerzője.
Meg kell jegyeznünk, hogy a létesítmény régi épület 4-es számú
felvonójának építőmesteri munkái oly mértékben csúsznak,
hogy a gépház helyének kialakítását a kivitelező a mai napig
nem kezdte meg. A cikkben általános elmarasztaló hangnemben
történő írás, mely cégünkre is
vonatkozik, idézem: „nincsenek
beszerelve a liftek sem", nem
tükrözi a valós helyzetet.
KEREKES FERENC
SZEGEDLIFT KFT. ÜGYVEZETŐJE

ÜNNEPLÉS
K. M. véleménye szerint a hétvégi ünnepi hangulathoz egyáltalán nem illett a Belvárosi híd közelében, a Tiszában összegyűlt
uszadékfák és hulladékok látványa. N e m lehetett volna azt kiemelni a vízből és elszállítani?
SZÚNYOGOK
S. Jenő szerint mielőbb meg kellene kezdeni a szúnyogirtást,
mert Újszegeden a gödrös részeken, az állóvizekben már nagyon
elszaporodtak a kis vérszívók.
Hasonló jelzéseket kaptunk Baktóból és Tápéról is.
AUTÓSZALON
N. G.-né felháborítónak tartja,
hogy az autószalonban alig akar-

HONVÉDTÉR
A Honvéd téri játszótérről nagyon hiányolják a kicsik a leszerelt hintát, hangsúlyozta M. Rita.
SZEMÉT
S. M. Szegedről, a Kukorica utcából panaszolta, hogy a szemétszállítók nem vitték el a kihelyezett szemetet.
FAÜLTETÉS
P. S.-né véleménye szerint Újszegeden, a Temesvári krt.-on ültetett fák nem bírják túl sokáig, ha
azokat senki sem locsolja.
GAZ
Szegeden, a Vértó környékén és a
Csongrádi sgt.-on sok a gaz.

PANNON
vttvt Az élvonal.

GSM

MEGJÖTTÜNK
Mára

Itérdexiük:

SZEGED
HIDEGKÚTI ADAM
Április 29., 16 óra 46 perc, 3260 g. Sz.:
Sárkány Éva és Hidegkúti Tibor (Szeged).
DEÁK ERVIN
Április 29., 16 óra 30 perc, 2340 g. Sz.:
Halter Veronika és Deák Imre (Vásárhely).
HANGAI BALÁZS GÁBOR
Május 1. 0 óra 30 perc, 2780 g. Sz.: Orosz
Következő kérdésünk:
Márta és Hangai Gábor (Szeged).
MARI DOMOKOS
Szokott-e
járni
Május 1., 3 óra 30 perc, 3850 g. Sz.: Gombstrandra?
kötő Éva és Mari László (Szeged).
MAKSA KAMILLA
Május., 7 óra 50 perc, 2980 g. Sz.: Burkus
Küldje el válaszát
t/-ovi
M|
Emese és Maksa Róbert (Szatymaz).
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
lWiN
•
PÁLFI DÁVID
SMS "ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázási normál taritaszart történik.
Május 1., 16 óra 35 perc, 3220 g. Sz.: Narozsnyik Szilvia és Pá Ifi László (Szatymaz).
FAZAKAS DÁVID
Vagy s z a v a z h a t a z i n t e r n e t e n i s : w w w . d e l m a g y a r . h u
Május 2., 8 óra 55 perc, 3050 g. Sz.: Borbély Ramóna és Fazakas Sándor (Szeged).
HITRI EGON
Május 2., 16 óra 20 perc, 3000 g. Sz. : Kin
Kornélia és Hitri Fedor (Szeged).
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsola- KÁSA ZSÓFIA
Különleges esemény zajlott a közelmúltban Üllésen. A falu és a hozzá tok@delmagyar.hu.
Május 3 „ 2 óra 55 perc, 3420 g. Sz.: Szász
tartozó tanyavilág „lámpásai", régi és új pedagógusai találkoztak.
Katalin és Kása Róbert (Kistelek).
Majdnem fél évszázadot képviseltünk így együtt. Sokan megjelentünk,
SZÉNÁSI TAMARA LILI
ki közelebbről, ki messzebbről. A jó hangulathoz hozzájárult, hogy
Május 3., 6 óra 50 perc, 3820 g. Sz.: Gyapéletkortól függetlenül mindannyian megőriztük a homokon edzett de- Fejes Sándor úr a Postabontás- nyúlt a zárórán. A sportolókat jas Mónika és Szénási Norbert (Szeged).
rünket, hitünket. Mi - a „régiek" közül - pedagógusként mentünk ban kritikus megjegyzést tett a csak annak árán tudtuk volna BÁNFI KORNÉL
nyugdíjba, nem váltunk pályaelhagyókká. Ezt kívánjuk és várjuk a fia- vásárhelyi strand vendégszerete- beengedni, ha a fent említett Április 26., 10 óra 37 perc, 3750 g. Sz.:
talabb tanítóktól is. Ők már számítógép mellett lehetnek lámpások, mi tére. Ennek ellenkezőjét bizo- vendégeket a szolgáltatási idő le- Koncz Angéla és Bánti János (Vásárhely).
mégpetróleum mellett világítottunk, de annak is volt fénye.
nyítja, hogy az április 8-9-ig tar- telte előtt elküldjük. Ehhez tudni KINDA LENKE
TOMPA ISTVÁNNÉ, SZEGED tó LEN-kupa sportrendezvény kell, hogy egy szaunázási idő in- Április 29., 15 óra 55 perc, 4170 g. Sz.: Zasorán mindennap igénybe vehet- tervalluma 1,5-2 órát vesz igény- na Julianna és Kinda Péter (Szeged).
ték a versenyzők, edzők, játékve- be, mert négyszer 15 perces aktív GRUITY-PURUCZKY ÁKOS
zetők és a csoportkísérők a szau- szaunázási időből és ugyanennyi Március 1., 0 óra 20 perc, 3770 g. Sz.: Punát, melyet hálás szívvel meg is pihenő időből áll. Ezt az időt kö- ruczky Szilvia és Grulty Sándor (Szeged).
Q f * KOS: Beszéljen főnökével fizetésé- y O \ j MÉRLEG: Lényegre törő, világos köszöntek.
telezően biztosítanunk kell a NAGY KRISZTOFER
4 ^ J r ő l ! Ma ugyanis akár egy esetleges w w ! válaszokkal szolgáljon, ha kérdezik!
Mindezek után, hogy a levélíró vendég számára. A fentiekből
béremelés kltárgyalását Is elérheti nála! Az este folyamán egyenesen, őszintén kell az általa hallott beszélgetésnek következik, hogy a verseny záró
Álljon a sarkára, és hallassa a hangját, viselkednie! Kényelmetlen helyzet elébe miértjére is választ kapjon, a kö- napján 19 órakor a szauna már
kedves Kos!
vetkezőkről szeretnénk tájékoz- újabb vendégeket nem tudott fonéz.
tatást adni: a szauna a cikkíró ál- gadni.
BALESETI, SEBESZETI
BIKA: Szomszédja magánéletébe
SKORPIÓ: Egy távolsági hívás fel- tal jelzett időpontban fizetővenMAGYAR JÓZSEF, ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
*
I ne avatkozzon bele! Tartsa magát
izgathatja, felébresztheti vállalkozó dégekkel volt tele, akiknek a kifiHÓD-STRAND VAGYONKEZELŐ Ma a balesetet szenvedett személyeket
távol az Illető érzelmi kitöréseitől! A jó- kedvét. Keresi a kihívásokat, a megmérette- zetett szaunázási idő is már túl
KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszomszédi viszony csak így maradhat meg tést. Váratlan vendége toppanhat be.
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
önök között.
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
J h , NYILAS: Hajlamos az extrém viselurológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
í ^ i l k e d é s r e , a pénzszórásra. Ez nem
f V ) IKREK: Meglepő levelet kézbesítA balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórI hetnek a részére. Ez anyagi jólétet, jellemző a Nyilasra, ám a csillagok állása Könnyen lábrakapnak híresztelések a mai hisztérikusan felfokozott ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
és boldogságot vihet otthonába. Örömteli miatt barátai is csodálkoznak rajta. Fogja kampányhangulatban. Például arról, hogy egyes nevüket titkoló „tar- sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinap lehet a mai, készüljön fel egy kis ün- vissza magát!
jánszéliek" láttak egy ugyancsak név nélküli „magas joghallgató fia- nikán látják el.
neplésre!
talembert", aki kopogtatócédula-gyűjtés közben spirálfüzetbe „lajstBAK: Ismerősének, barátjának se- romot" vezetett a Fidesz számára.
FELNŐTT KÖZPONTI
^ ^ RÁK: Egy nemrég megírt levélre T J ^ I g í t s é g é r e lehet szüksége. ElőfordulMielőtt én hitelt adnék a sejtelmes mendemondának, szeretnék az SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
kaphat választ. Ez nagyban be- hat, hogy szabadnapot kell kérnie emiatt. Anonymus „tarjánszéliek" szeme közé nézni, hogy megtudjam, kik ÜGYELET
folyásolhatja jövője, karrierje alakulását. Törődését, odaadását kamatostul meghá- is ők? És ki a „magas joghallgató fiatalember"? És hol van az említett Rendelési Idő: hétköznap 16 órától máslálják!
Gondolja át az ajánlatot többször Is!
spirálfüzet, vagy annak fénymásolata? Lényegében sehol semmi, nap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárcsak az önkormányzati képviselő, aki megpróbálja hitesíteni a „bi- nap és munkaszüneti napokon reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye:
A J \ OROSZLÁN: Az új kapcsolatoknak, ^ f o j VÍZÖNTŐ: Hallgassa meg mások zonytalan semmit".
I véleményét, és gondolkodjon el raj* ' ! a kezdődő barátságnak kedvez a
Tisztelt rejtőzködő „tarjánszéliek"! Városrészük is egy darabja an- Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a
nap. Bízzon meg az emberekben, legyen tuk! Lehet, hogy éppen idős szomszédja se- nak a Magyarországnak, ahol puszta szóbeszéd alapján nem illik vá- Szilágyi utca felől). Telefonszáma:
nyitott, barátkozó! Bizalma kamatostul gít megoldani ügyét! Gondolkodjon, mélyed- daskodni. Egyezzünk meg abban, hogy a feltételezett „lajstromozás" 62/474-374 vagy 104.
jen magába!
visszatérül!
a valóságban nincs! Majd csak akkor lesz, ha legalább egy bátor akad
önök között, aki nevét is adva följelentést tesz és kivárja a bíróság el- GYERMEKGYÓGYÁSZATI
51 HALAK: Közeli ismerőse irigyked- ső-, majd másodfokú ítéletét.
ÜGYELET
f m j SZŰZ: A ruhavásárlásra nem alkalHétköznap 16-tól másnap reggel 7.30 óráig,
^ ^ i m a s a mai nap. Ha mégis sürgősen * ^ l h e t önre. Előbb-utóbb kibújik a
Addig tekintsük az ügyet útszéli kampányfogásnak.
most kell beszereznie egy darabot, kerülje a szög a zsákból! Ön is megbizonyosodhat e
K.K., szombaton, vasárnap és munkaszüneti naszemély rosszindulatáról, álnokságáról.
konfekciót! Menjen az egyedi boltokba!
SZEGED pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30

Tanító- és tanártalálkozó

tak tájékoztatást adni nekik
használt autó vásárlásával kapcsolatban.

06-30/30-30-921

E-MAIL ÜZENETEK

Szaunázás

Vásárhelyen

H0R0SZK0P

Május 2., 7 óra 5 perc, 3540 g. Sz.: Károly
Márta és Nagy Menyhért (Szeged).
VÁSÁRHELY
SZUNYI JÁNOS
Április 30., 21 óra 40 perc, 2750 g. Sz.:
Nagypál Emília és Szunyi János (Mindszent).
ERDEI HARMAT
Május 1., 12 óra 45 perc, 3360 g. Sz.: Virág-Kis Ágnes és Erdei Norbert (Vásárhely).
GYERMÁN ERIK
Május 1 , 1 5 óra 45 perc, 2500 g. Sz..- lován
Rozália és Gyermán Gyula (Vásárhely).
VÁGÓ TIBOR LÁSZLÓ
Május 1„ 16 óra 0 perc, 3700 g. Sz.: Kocsis
Ilona és Vágó Tibor (Vásárhely).
SZABÓ LAJOS
Május 2., 13 óra 38 perc, 3270 g. Sz.: Szabó Rita és Szabó Lajos (Vásárhely).
GÉMES MARCELL ATTILA
Május 2 . 22 óra 30 perc, 4120 g. Sz.: Kádár Ágnes és Gémes Attila (Vásárhely).
MAKÓ
RÁCZ KINGA ESZTER
Május 2., 4 óra 5 perc, 2900 g. Sz.: Bajusz
Mónika és Rácz Csaba (Makó).
RESTÁS BARNABÁS
Május 2 , 1 0 óra 50 perc, 3000 g. Sz.: Restás Erika Erzsébet és Raffai János (Apátfalva).
HORVÁTH-VARGA JÓZSEF
LÁSZLÓ

Május 3., 1 óra 50 perc, 2700 g. Sz.: Rattkai Edit és Horváth-Varga József (Makó).
LÓLÉ GÁBOR
Május 3., 8 óra 55 perc, 2550 g. Sz.: Lóié
Marianna és Bognár Gábor (Csanádpalota).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

Hiszi a piszi

óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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A tagság nem garancia
a felzárkózásra

A görög csalódás
A görög gazdaság az EU-csatlakozás után több mint egy évtizedig még hanyatlott is a többi uniós tagéhoz képest:
1996-ig a GDP-érték 10 százalékához közeli költségvetési hiányokat produkált. Írországnak
a 80-as években sikerült megállítania a költségvetés „rothadását", és az államadósság-ráta ellenkező utat járt be, mint a gö-

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
WWW.DELMAGYAR.HU

EURÓPAI MÁRKARANGSOR

A postásban megbízunk,
a politikusban nem
A Reader's Digest minden esztendőben közzéteszi annak
a kutatásnak az eredményét, amely bemutatja, melyek
Európa legismertebb márkanevei, s mely cégek, szer-

Hazánk a múlt szombat óta
tagja az Európai Uniónak, ám
felfokozott várakozás ide, erőteljes gazdasági remények
oda, tény, hogy az EU-tagság
önmagában semmiféle garanciát nem jelent a valódi felzárkózásra.
Az EU-tagság nem garancia arra, hogy az új tagállamok felzárkóznak a jelenlegi uniós életszínvonalhoz, melyben a gazdasági stabilitás olyan fontos
elemei játsszák a főszerepet,
mint például a költségvetési fegyelem - áll a Financial Times
elemzésében. A tekintélyes brit
üzleti napilap két hete folyamatosan közöl elemzéseket az
unió bővítésének hatásairól,
melyben az szerepel: jelenleg
mind a tíz csatlakozó ország
szegényebb, mint az unió tizenöt korábbi tagja közül tizennégy. A kivétel - és a példa arra,
hogy az EU-tagság nem eredményez automatikus felzárkózást - Görögország, amelynek
fejenkénti hazai össztermékértéke vásárlóerő-paritáson mérve 1986-ig magasabb volt, mint
Írországé, és 1987-ig magasabb,
mint Portugáliáé, de mára az
eddigi tizenötök legszegényebb
tagjává vált.

4.

NAPI MELLÉKLETEK

vezetek élvezik a fogyasztók bizalmát. A listának honi
vonatkozásai is vannak.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az 5-ös sztráda kiépülése a remények szerint aktivizálja a gazdasági fejlődés más tényezőit a
Dél-Alfóldön
FOTÓ: KARNOK CSABA
rög: az 1987-es 112 százalékról
2000-re 38 százalékig csökkent.
Ezzel együtt a kis ír csoda példája is azt mutatja, hogy az
EU-tagság önmagában nem
elégséges a felzárkózáshoz. Az
egy főre jutó ír GDP 1973-ban amikor az ország belépett az
akkori Közös Piacba - 52 százaléka volt a franciaországinak, és
még 16 évvel később is csak a 60
százaléka. A fejenkénti összkibocsátási érték csak akkor 80-as évek végén - „robbant",
és 1998-ban hagyta le az olaszországit, 2000-ben pedig a franciaországit.

Kis ír csoda
Az elemzés szerint ez is mutatja annak a nézetnek a téves
mivoltát, miszerint az EU-költségvetésből átutalt pénzek je-

lentik a sikeres felzárkózás titkát. Írország a 90-es évek elején
egymaga kapta az uniós strukturális alapok kiutalásainak 7
százalékát. Mégis, ha csak ezen
múlott volna, nem tartott volna
majdnem két évtizedig, mire az
ír gazdaság a gyorsuló növekedés szakaszába jutott. A növekedés gyorsasága az, ami meghatározza a felzárkózás időtartamát: Ha a GDP-érték reálnövekedésének üteme évente 2
százalékponttal haladja meg a
franciaországit, akkor a leggazdagabb most csatlakozott ország, Szlovénia 21 év alatt, a legszegényebb Litvánia 57 év alatt
érheti be az uniós átlagot. Ha a
növekedési különbség csak 1
százalékpont, a felzárkózási idő
42, illetve 113 évre növekszik áll a tekintélyes brit lap elemzésében. Hazánk pedig a GDP ér-

DÉL-ALFÖLD: M I T HOZ A SZTRÁDA?
Szűkebb térségünk számára eljöhet-e a több
lehetőséget tartalmazó gazdasági klíma? Erre a
kérdésre Farkas Beáta, az SZTE Gazdaságtudományi Karának dékánja azzal válaszolt: a Dél-Alföld
számára az igazi kihívás és lehetőség az egységes
uniós piacba való bekapcsolódás. Békés és Csongrád megye relatív gazdasági helyzete az országon
belül sajnos évek óta romlik, aminek egyik oka
köztudottan az infrastruktúra fejletlensége. Az 5-ös
sztráda kiépülésével elválik, hogy a gazdasági
fejlődés más tényezői mennyire aktivizálódnak.
Sajnálatos módon ennek előjelei nem kedvezőek,
mert a társadalmi-gazdasági szereplők partner-

ségére épülő stratégiai gondolkodás nálunk legalábbis hiányzik - véli a szakember, aki utal arra is:
a Nemzeti fejlesztési terv (NFT) létrehozásának
kezdetén a régióban voltak erre kísérletek, de az
NFT végül is a központi kormányzat centralizált
döntése nyomán született meg. Akár a kedvező
üzleti környezet kialakításában, akár az uniós
támogatások megszerzésének folyamatában a területi és helyi önkormányzatok, valamint a közigazgatás felkészültsége kulcsfontosságú. Egyelőre
úgy tűnik, érdemes reménykedni abban, hogy
képesek lesznek, leszünk megfelelni ezeknek a
feladatoknak.

téknövekedésére alapozott számítások szerint 37 év alatt éri el
az uniós áüagot.

Magyar realitás:
dolgozni kell
A Financial Times idézett
cikke jól rámutat arra a manapság sokat emlegetett öszszefüggésre, hogy Magyarország számára az EU lehetőséget ad a gazdasági növekedésre, nem pedig garanciát mondja Farkas Beáta, a
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi
Karának dékánja. Persze a realitáshoz hozzátartozik, hogy
Írország növekedéséhez sokkal jobban hozzájárult az
USA-ból, nem kis részben a
kivándorolt írektől jövő működő tőke, mint az uniós
pénzalapokból származó támogatás. Egy viszonylag elmaradott régió számára valóban
nagy
jelentőségű
egy-egy uniós támogatásból
létrehozott beruházás. Nem
szabad azonban elfelejtenünk, hogy az unió közös
költségvetése a tagországok
GNP-jének
megközelítőleg
1,1 százalékát teszi ki, melynek közel a felét fordítják agrártámogatásra, egyharmadát a Strukturális Alapokra.
Márpedig a bővülés után
nincs semmi hajlandóság a
költségvetés növelésére.
0. K. K.

KONZUMBANK

Pénzpiaci Betét
Kamat 1 1 , 2 0 %
EBKM: 11,36% Érvényes: 2 0 0 4 . 0 5 . 3 - á n .

Most akár

1 millió forint

lekötésével.

A Reader's Digest felmérése az
európai megbízható márkákról az egyik legnagyobb és legátfogóbb fogyasztói tanulmány a kontinensen, amelyet
2001-ben végeztek el először.
Az idei vizsgálat 14 európai
országra, köztük hazánkra is
kiterjedt. A kutatás célja az
volt, hogy kiderüljön, mely
márkák élvezik leginkább a fogyasztók
bizalmát.
Európa-szerte 125 ezernél több
márkát említettek összesen a
felmérésben részt vevők. A
márkákat 1-től 5-ig terjedő
skálán négy kritérium - minőség, ár, termékimázs, a fogyasztói igények szem előtt
tartása -, valamint a vásárlási
hajlandóság alapján osztályozták. Eszerint Európában
jelenleg a szóban forgó rangsor szerint a Nokia, a Nivea, a
Visa, a Canon és a Coca-Cola
számít a legnépszerűbb márkának.
Magyarországon már negyedik éve a Westel (május 1-je
óta T-Mobile) áll az élen a
mobilszolgáltatók között, a
biztosítók közül az Allianz az
első, a bankok között pedig az
OTP vezet. A legnagyobb fogyasztói bizalom a kávék körében az Omniát övezi, míg
ásványvízben a Theodorát
tartják a magyarok a leginkább bizalomgerjesztő, stabil
márkának.
Az autók területén érdekes,
hogy egész Európában a ta-

valyi felméréshez képest nagy
változás történt a Volkswagen
esetében: idén ez az autómárka lett az első Belgiumban,
Ausztriában,
Németországban és Svájcban is, utolérve
ezzel a Mercedest, amely szintén négy országban végzett a
vezető helyen. A magyarok a
hollandokkal együtt már negyedik éve az Opelhez a leghűségesebbek. Bankkártyák
terén a Visa 13 országban lett
az első, s így ítélik meg ezt
hazánkban is.
A rádiók körében a Sláger
rádió vívta ki a legjelentősebb
hallgatói bizalmat, míg a televíziós csatornák közül ezúttal az RTL Klub nyert.
A szervezetek, intézmények
és foglalkozások rangsora
alapján kiderült: a magyarok
szerint itthon a legmegbízhatóbb szervezet a Magyar Posta. Az emberek sokkal jobban
bíznak ezen állami vállalatban, illetve az általa nyújtott
szolgáltatásokban, mint például a házasság intézményében. Ha a foglalkozásokat
vizsgáljuk, akkor az abszolút
bizalom és tisztelet a honi tűzoltóké, a pilótáké és a gyógyszerészeké, s e ranglistán jó
helyen állnak a tanárok, az
ápolónők és az orvosok is. Ellenben a politikusokban, az
utazásszervezőkben, a futballedzőkben, a pénzügyi tanácsadókban, az autókereskedőkben és a reklámszakemberekben kevésbé bízunk meg.

A magyarok többsége a postát tartja a legmegbízhatóbb
szervezetnek
ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI
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EGYRE NAGYOBB A PIACI VERSENY AZ INTERNETSZO LG ALTATOK K0Z01T

ADÁSVÉTEL

A szélessáv a sláger

Hitelt érdemlően
a lakáskölcsönökről
A lakáshitelekről szóló kormányrendelet módosítása, módosulása
kapcsán az ingatlanfinanszírozásról, a lakáshitelekről az utóbbi időben
számottevő mennyiségű cikk, hozzászólás jelent meg a nyomtatott és
elektronikus médiában. Az eligazodást és a hitelfelvételt megelőző döntést segítendő röviden összefoglaljuk, ami jelenleg meghatározza és jellemzi az állami támogatásokat Az ingatlanfinanszírozás hátterében az
állami költségvetés által biztosított mozgástéren kívül egy szemléleti, elvi állásfoglalás, célkitűzés és az ezek értelmében megfogalmazott kormányrendeletek állnak, amelyek szabályozzák az állam szerepvállalását
és a hiteligénylők jogait, kötelezettségeit A 1 2 / 2 0 0 1 (1.31) korm. rendeletből és annak módosításaiból olvasható ki a lakás célú állami támogatások teljes metódusa. Kétségtelen tény, hogy a szigorításokkal
kevesebben vehetik igénybe az állami támogatásokat A korábbiakban
érvényes szabályozás értelmében is az állam által nyújtott támogatások
elsősorban az új ingatlanok értékesítését segítették elő, szemben a
használt lakásokkal. A feltételek szigorításával a használt lakást vásárolni szándékozók esélyei tovább romlottak. Az ún. lakás célú állami támogatások első számú célközönsége a házaspárok, a gyermeket nevelő
szülők, és legfőbb szemléleti meghatározottsága a befektetési célú ingatlanügyletek kiszűrése, valamint a rászorultság szem előtt tartása. A
fenti nézőpont és törekvés nem új. Minden egyes módosítás ezt a nézőpontot érvényesítő szabályrendszert próbálta rögzíteni.
A hitelkérők szemszögéből is hasonló igény merül fel elvárásként, azaz az állami támogatással azoknak a segítése, akik önerőből képtelenek megoldani lakásproblémájukat. Számos tényező azonban akadályt gördít a valóban rászorulók lakáshoz juttatásához. Egyre nagyobb
szakadék tátong az ingatlanok piaci ára és a havi jövedelmek között.
A 2003 decemberében érvényessé váló módosítás egyik legfontosabb változtatása a használt lakásokra igényelhető legmagasabb támogatott hitel összegének mérséklése 15 millió forintról 5 millió forintra. Új lakás vásárlói továbbra is maximálisan 15 millió forintot vehetnek fel támogatással 20 éves futamidőre. A módosulás következtében
változó kamatozásúvá vált a támogatott hitel, egyidejűleg a kamatplafon realizálódott. Azonban a leggyakoribb módja és a legreálisabb eszköze az ingatlan vásárlásának és építésének továbbra Is a támogatott
állami hitelek. Alternatívaként még két lehetőség kínálkozik, egyik a
piaci kamatozású forinthitel, amely kondícióival az állami támogatások
mögé sorolódik, illetve a deviza alapú kölcsönök.
A rovatot Central Estate Kft. támogatja
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A képzés, amely a jövőről szól!
Hogyan segíti az elektronika forradalma
kis- és közepes vállalatokat?
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az egyéni vállalkozókat és a

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az IR Intelligens
Régió Üzleti Kommunikációs Kft. egynapos képzési programot indít
2004. május 7-én (pénteken), 9.00 órai kezdettel Internetmarketing
az EU-ban a KKV-k számára címmel.
A képzés során a vállalkozó részieresen megismeri az internetböngésző
programok és internetes szolgáltatások: vásárlás, fizetés, e-bussinesbeszállító piacterek, keresőportálok, internetes aukciós programok
használatát, célját és felépítését.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik egyéni, kis- és középvállalkozások, akik és amelyek a turizmus, gyógyfürdők, egészségügy,
kereskedelmi és ipari szolgáltatások területén végeik tevékenységüket, amelyek számára az interneten történő jelenlét az EU-csatlakozás utáni éles piaci versenyben elengedheteden lesz. A képzés
költsége 12 000 Ft + áfa/fő kamarai tagok részére, 14 000 Ft + áfa/fő nem
kamarai tagok részére.
További információk és a jelentkezési űrlap letölthető a www.csmkik.hu
oldalról. Érdeklődni lehet: Kovács Kata. (62) 486-987/172. e-mail cím:
kovács, kata@csmkik.hu

Áfakérdések az uniós tagság után
Hazánk 2004. május 1-jci F.urópai Unióba történő belépése után jelentősen megváltoznak az uniós tagországokkal folytatott üzleti elszámolások áfaszabályai. Ezzel összefüggésben új áfatörvény és hozzá kapcsolódó
egyéb új rendelkezések lépnek hatályba, melyekről .Áfakérdések az
uniós tagság után" címmel konzultációval egybekötött szakmai előadást
szervez a CSMKIK május 7-én (péntek), 14.30 órai kezdettel
Szegeden, a megyeháza földszinti nagytermében (Rákóczi tér 1.).
Előadó: Csátaljay Zsuzsa címzetes főtanácsos, APF.H adónemek
főosztálya.
Az előadás programjában az EU-közösségen belüli és kívüli tagországokkal folytatott kereskedelmi áfa szabályai (új levonási lehetőségek és
visszaigénylés, közösségi adószám, adatszolgáltatási kötelezettség stb.).
A rendezvény konzultációval zárul. Részvétel díj 7200 Ft/fő + áfa, a
CSMKIK tagdíj- és szolgáltatásidíj-hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 3600 Ft/fő + áfa. Amennyiben rendezvényünk felkeltette az
érdeklődését, kérjük jelentkezését (levélben: 6701 Szeged, Pf. 524, faxon: ¡=
62/426-149 vagy e-mailben: info@csmkik.hu) május 4-ig kamaránkhoz^
szíveskedjen eljuttatni.

Átalakult az elmúlt egy esztendőben a lakossági internethasználat, jelentősen megnőtt
a szélessávú szolgáltatást
igénybevevők aránya, és stagnál a lassabb, modemes kapcsolattal szörfözők száma.

H 6 P ) INTERNETSZOLGÁLTATÁS BRUTTÓ D Í J A M
(Ft/hó)

Nincs könnyű dolga annak,
aki szeretne eligazodni az internetszolgáltatók dzsungelében, ma már számos cég többféle elérést kínál Csongrád
megyében is. Az internetezés
hőskorára jellemző betárcsázásos - vagyis telefonos-modemes - kapcsolat mostanra
elveszítette vonzerejét, hiszen
a rohamosan terjedő szélessávhoz képest lassú, és mérik
a világhálón eltöltött időt.

ADSL-technológia
Az Invitel a havidíj nélküli
nyílt internetszolgáltatását elsősorban azoknak kínálja,
akik csak ismerkednek a világhálóval. Szerződéskötés és
elkötelezettség nélkül este és
hét végén bruttó 5 Ft/percért,
napközben bruttó 10 Ft/percért használható. A telefoncég
a modemmel internetezőknek
négyféle havidíjas kedvezményes Comfort-csomagot ajánl,
amelyek telefondíjmentes internetforgalmat is tartalmaznak. A havi 40 órás csomag
például 5555 forintba kerül,
ugyanez az Axelerónál 6 hónapos hűségnyilatkozat esetén 5290, anélkül 6000 forint.
Az egyre népszerűbb szélessávú csaüakozási formák meg-

Szegedi fődíjas
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány 2003-ban is meghirdette Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója pályázatot, amelynek díjátadó ünnepségét múlt
pénteken tartották a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumban.
A 2003-as pályázaton fődíjat
kapott egy szegedi kutatócsoport (tagjai: Koesor András, Kovács Kornél, Paczolay Dénes és
Tóth László) Gépi tanulási technológiák a Beszédmester beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszerben című munkája. A Magyarországon eddig
hasonló célra készölt rendszerek
nem alkalmaznak beszédfelismerési technikákat - szerepel az
indoklásban. A beszédjavítási
terápia és olvasásfejlesztő rendszer a hallás- és részképességükben sérült gyermekek kiejtési
problémáinak megoldásához ad
nagy segítséget a pedagógusok
számára. A munka fontos társadalmi hatása, hogy a programot
2004-ben ingyenesen adják
használatba az iskoláknak.
A beérkezett pályázatok közül
az ötödik helyen értékelték a
szentesi Szabó István: KONTAMODUL csatlakozósor termékfejlesztése című munkáját.
A pályázó egy csatlakozó aljzatsortovábbfejlesztését mutatta be: a termék korszerűbb változata a megelőző termékcsaládnak, mert túlfeszültség- és
zavarszűrő egységgel látták el.
Ez elsősorban az áramingadozásokra érzékeny elektromos,
elektronikus
berendezések,
mint például a számítógép védelmét biztosítja.

INVITEL

AXELERO

0-9999

1800-9000

9900-12 900

9900-16 900

Típus
Telefonos
ADSL
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Szolgáltatók
ANTENNA
J . "
H0DINTERNET
Távközlési Rt.

T

Kábel

9900-15400

Mikrohullám

4500-10 900

4857-12 500

6000

PANNON

WESTEL 9 0 0

VODAFON

0-9625

0-4000

0-13 000

Mobiltelefon (GPRS)

DM-graftta

változtatták az internetezési
szokásokat, hiszen valamivel
magasabb havidíjért gondtalan szörfölést tesznek lehetővé
a világhálón, az oldalak, nagy
méretű adatállományok, programok gyorsan letölthetők rajta. Az ADSL-technológia a hagyományos telefonos modemmel
elérhetőnél
legalább
hat-hétszer gyorsabb letöltési
sebességet kínál: plusz telefonköltség nélkül, korlátlanul internetezhetünk a telefon vagy
fax párhuzamos használata
mellett fix havidíjért. Az
ADSL-előfizetések száma az elmúlt évben az akcióknak és a
mintegy 25 százalékkal csökkent díjaknak köszönhetően
közel kétszáz százalékkal emelkedett. Csongrád megyében az
Invitel és az Axelero hasonló
áron kínálja ADSL-csomagjait.

A néhány éve még szinte
egyeduralkodónak
számító
másik szélessávú szolgáltatás,
a kábeles kapcsolat lassan háttérbe szorul. Míg 2001-ben az
összes szélessávú előfizetés 80
százaléka kábeles volt, mára
ennek a technológiának a részesedése 40 százalék alá csökkent. A kábeles piacon meghatározó az Axelero, amely a korábban népszerű szegedi TiszaNetet is felvásárolta.

Mikrohullám
Ma még kevesen ismerik a
vezeték nélküli mikrohullámú
technológiát, amelynek segítségével azokon a területeken is
szélessávú internetkapcsolatot
lehet létesíteni, ahol eddig ezt
csak drága beruházással lehetett volna megoldani. Az Axele-

g-nform@tor

ro mikrohullámú szolgáltatást
kínál Szentesen, Csongrádon,
Mindszenten, Felgyőn, Kisteleken, Mórahalmon, Domaszéken, (illésen és Hódmezővásárhelyen. Korábban az Antenna Hungária Rt. távközlési üzletágaként működött, de immár önálló vállalatként kínál
mikrohullámú internetet az
Antenna Távközlési Rt. A szolgáltatás műszaki szempontból
leginkább a GSM-rendszerek
felépítéséhez hasonlít, vagyis: a
szolgáltatási területet lefedő,
bázisállomásokból és egyéni
végpontokból épül fel. A berendezések a 2,4 GHz-es ISM
sávban működnek. A hódmezővásárhelyi székhelyű HODinterNET is mikrohullámon
kínál nagy sávszélességű, folyamatos internetelérést.

Internet

telefonon

A három
mobiltelefonos
szolgáltató egymással versenyezve szállt be az internetbizniszbe, havidíj nélküli és havidíjas csomagokat egyaránt kínálnak. A szakértők szerint akkor szerezhetnek majd a mainál nagyobb piaci részesedést,
ha elterjednek a nagyobb képernyős, szinte miniatűr számítógépeknek tekinthető mobilok, és új technológia alkalmazásával nagyobb sávszélességet tudnak biztosítani.
Az új internetezők többsége
már szélessávú, korlátlan elérésre fizet elő. A szolgáltatók
áraiban nem mutatkozik jelentős eltérés, ezért a verseny
inkább abban nyilvánul meg,
hogy milyen pluszszolgáltatásokat biztosítanak.

T-M0BILE-NAK HÍVJAK MÁJUS 3-AT0L A WESTELT

Megváltozik a cég arculata is
Május 3-ától T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.-nek
hívják majd a Westel Mobil
Rt.-t. A néven kívül változik a
cég arculata is, a szerződéses
kapcsolatokat mindez persze
nem érinti.
Westel helyett T-Mobile-nak
hívják május 3-ától Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatóját. Felveszi ugyanis a világ
egyik legnagyobb mobilszolgáltatójának, a T-Mobile-nak a
nevét - tudtuk meg PfejfDániel
régióvezetőtől.
A tulajdonosi kör és a Westel
vezetősége sem változik, és a
piac legnagyobb szolgáltatója
még értékesebb szolgáltatásokkal kedvezhet több mint 3,8
millió ügyfelének. Sokan érdeklődtek egyébként, hogy a
változás miatt kell-e bármit
tenniük, kell-e jelentkezni az
ügyfélszolgálaton. A régióvezető elmondta, az ügyfeleknek
semmi dolguk nem lesz. Megváltozik a cég arculata is: az eddigi kék-piros színek helyett a
magenta ezüst és a fehér lesz az
uralkodó. A cég új jelmondata
pedig az lesz: Jobb veled a világ.
A márkaváltás során a Westel márkanevet a T-Mobile
váltja fel, így minden .olyan
díjcsomag neve is változik,
amely eddig a vállalat nevét
viselte. Ennek megfelelően a

„Westel díjcsomagok" júniustól Partner néven vehetők
igénybe (a díjcsomagok előfizetőit a változás érdemben
nem érinti), minden egyéb, a
díjszabásban szereplő tarifacsomag neve azonban a márkaváltás után is változatlan
marad. Ilyen a ZöldZóna, a
Társalgó, a Szervusz és az
Egyenlítő is.
A Westel lojalitásprogramja
Kapcsolat program néven természetesen megmarad, sőt
még az idén jelentősen kibővül. A T-Mobile Magyarország
új honlapja teljes tartalommal
június 5-étől a www.t-mobile.hu címen áll rendelkezésre,
az oldalon az ügyfelek addig is
a névváltással kapcsolatos tájékoztatót olvashatják. A népszerű Domino márka részben
megújult megjelenéssel továbbra is a piac meghatározó
kártyás
mobilszolgáltatása
marad.
A régiónak nyújtott szponzoráció pedig tovább nő: a
Pick Szeged kézilabdacsapattal hamarosan megkötik a
szerződést, és az is biztos,
hogy több szegedi rendezvénynek
is
meghatározó
szponzora lesz a T-Mobile.
Április 1-je óta regisztrálhatnak a Westel, azaz hamarosan
T-Mobile új, Számhordozás
portálján mindazok, akik május elseje után régi hívószámuk megtartásával a T-Mobile
ügyfelei szeretnének lenni. A

Pfeff Dániel

FOTÓ: FRANK YVEITE

cég honlapjáról elérhető linken megtalálható a regisztrációs űrlap és minden olyan információ, amely a folyamat
megértését segíti. A számhordozást egyébként olyan egyedülálló lehetőségek teszik kényelmessé, mint például a
megrendelt új SIM-kártya vagy
készülék díjmentes házhoz
szállítása. A számhordozással
és a portállal kapcsolatban az
éjjel-nappal kedvezményesen
hívható 06-40-633-633-as számon szóban, vagy a szamhordozas@westel.hu e-mail címen írásban kérhető bővebb
információ.
A névváltozás miatt átalakítják a Westel két szegedi belvárosi ügyfélszolgálatát. A
munkálatok miatt a Fekete sas
utcai üzlet május 8—12-ig, a
Kárász utcai pedig május
13—15-éig lesz zárva.
TÍMÁR KRISZTA

A P É N Z BESZÉL
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A BIOGAZDÁLKODÁS ALTERNATÍVÁT JELENTHET

VELEMENYEK A K0RRUPCI0R0L

Pusztuló élet a talajban

Szégyen a kenés,
de hasznos

Nagy teriileteken vált szinte

A magyar lakosság többsége

élőlénymentessé a mezőgaz-

szerint a mindennapi életben

dasági teriiletek talaja az

korrupció nélkül is lehet bol-

utóbbi évtizedekben. Ez az

dogulni, legalábbis ezt mutat-

emberre is visszahat, mert a

ja egy friss elemzés.

humusztermelö szervezetek
hiányát kemikáliákkal kell pó-

MUNKATÁRSUNKTÓL

tolni. Az alternatívát a biogazdálkodás is jelentheti.

A modern mezőgazdaság a talajt támasztóközegnek tekinti,
amely csak arra jó, hogy megtartsa a növényt, termőfelületet biztosítson számára, miközben a szükséges tápanyagokat az ember biztosítja mondja Sirkó Zoltán hódmezővásárhelyi kertészmérnök,
aki minden fórumon igyekszik
felhívni a figyelmet arra, hogy
emberi tevékenységeket környezetbarát módon is lehet
végezni.
Szinte ökológiai sivatagoknak tekinthetők az évtizedek
óta nagyüzemileg
művelt
földterületek. Az óriásgépek
tömörítik a talajt, tönkreteszik
évezredek alatt kialakult szerkezetét, a talajbeli, humusztermelő, sok esetben mikroszkopikus élőlények eltűnnek.
Élettelen, puszta vázzá válik a
föld, tápanyagtartalmát mesterséges úton kell pótolni.
- Hatalmas, intenzíven művelt területek működnek úgy,
mintha vízkultúrás szobanövényekről lenne szó, ahol a mesterséges „talajpótló" csak arra

A nehéz mezőgazdasági

gépek ömörítik a talajt, elszegényítve é

szolgál, hogy a gyökér tudjon
miben megkapaszkodni. Ám
ami cserépben, vagy például
tápoldatos
paradicsomtermesztés esetén megvalósítható, azt nagy területű termőföldön, amely sok más élőlénynek
is élettere, felelőtlenség alkalmazni - mutat rá a szakember.
Génmanipulált növények is
hathatnak a talajélet ellen. Létezik génmódosított kukorica,
melynek saját gyökérzete termeli a károsítok elleni mérget,
baktériumgén
segítségével.
De nemcsak a kukoricabogár-lárvát pusztítja el, hanem

mindent. Bár a károsítókkal
szemben ellenálló génmanipulált növények szükségtelenné tehetik a vegyszerezést, így
az állati, emberi szervezetbe
nem kerülhetnek ilyen módon
szermaradványok, a géntechnológiát óvatosan kellene alkalmazni a mezőgazdaságban. Hiszen csak néhány tízéves ez az óriási jövő előtt álló
tudomány, és még nincs jelen
az az egész életében génmanipulált termékeket fogyasztott generáció, melynek tapasztalatai igazolhatnák: e
táplálékok hosszú távon sem

világát

ILLUSZTRÁCIÓ: TÉSIK ATTILA

károsak az emberre. Az EU
igyekszik ellenállást kifejteni a
génmanipulált termékek termesztését elfogadó Egyesült
Államokkal szemben, de a nyomás egyre nagyobb. Az alternatívát - legalábbis az iparszerű mezőgazdaság kiegészítését - a bio- vagy ökológiai
gazdálkodás jelenthetné. Termékeinek az uniós országokban egyre nagyobb piaca van,
és amint a fizetőképes kereslet
előbb-utóbb növekedni fog,
nálunk is mind jelentősebb
lesz rá az igény.
F.CS.

Az a vélemény, mely szerint a
korrumpálás nem feltétlenül
szükséges a boldoguláshoz, az
átlagosnál jobban elterjedt a
nők, a 30 évesnél fiatalabbak, a
10 ezer lakosúnál kisebb településen élők és a közepes vagy
alacsonyabb jövedelműek között - derül ki a GfK Piackutató
Intézet napokban közzétett
kutatásából. Ennek megfelelően soha nem is ad kenőpénzt a
magyar felnőttek 44 százaléka.
A Korrupciós klíma című
közvélemény-kutatás jó néhány európai országra terjedt
ki, s kiderült: tizennégy ország
átlagában a válaszadók 57 százaléka boldogul az életben ke-

nőpénz nélkül, vagy úgy, hogy
csak ritkán ad. A magyarok
aránya
valamivel
alacsonyabb, 53 százalék volt. A legtöbben Szlovéniában (a megkérdezettek 75 százaléka),
Lengyelországban (71 százalék) és Észtországban (71 százalék) vélik szükségtelennek a
csúszópénzt, míg a másik végletet - amely a kenőpénzt természetesnek vagy elfogadhatónak tartja - a szlovák megkérdezettek 67, a csehek 61 és
az ukránok 52 százaléka képviseli. A magyarok a közép- és
kelet-európai átlagnak megfelelően javarészt
elítélik,
mégis a többieknél gyakrabban élnek a kenőpénz lehetőségével.
A korrupcióval szembeni
harcot a magyarok csupán 26
százaléka lenne hajlandó személyesen is támogatni, például utcai tüntetésen való részvétellel, szemben a tizennégy
ország 37 százalékával.

Palackos „Európa-nedű"
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarország uniós csatlakozása alkalmából a tokaj-hegyaljai borvidék legkiválóbb birtokait összefogó Tokaj Renaissance, a Tokaji Nagy Borok
Egyesület tagjai egy különleges, 5 puttonyos aszút palackoztak, hogy hozzájáruljanak
az ünnepi pillanathoz. A „nagy
bor" a kiemelkedő 2000-es évjáratból származik, és szerte

Európában kereskedelmi termékként is megjelenik a csatlakozás időszakában. A magyar
borvidék reklámozását szolgáló kedvező ár, a 25 euró egyben
arra is utal, hogy május l-jétől
az Európai Uniónak 25 tagja
van. A pincészet vezetői szerint
Magyarország uniós csatlakozásával a tokaji borok visszakerülnek oda, ahová évszázadokon keresztül tartoztak.

m
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www.darik.hu, „vállalkozások" menü, ahol 2600 kamarai tagvállalat szerepel

Magyarországon a 93. Euronics Műszaki Áruház
nyílik csütörtökön Szegeden
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www.csmkik.hu,http://kamara.intelligensregio.hu, www.darik.hu

A nagy sikerre való tekintettel ismét áruházat nyit az Euronics - Európa legnagyobb műszaki áruházlánca Szegeden. A
Szilléri sugárúton található üzletük sikerén felbuzdulva - a
váras másik részén és a vidéken lakók részére - a könnyebb
elérhetőség miatt május 6-tól már a Dorozsmai úton a Baumaxszal szemben nagyon kedvező árakon választhatnak a
hatalmas kínálatból háztartási gépeket és szórakoztató elektronikai termékeket.
Az Euronics 23 országban van jelen. 9450 áruházában közel 53
ezer munkatársat foglalkoztat. Az üzletek eladási területe eléri
a 2,3 millió négyzetmétert. Forgalma tavaly 9,56 milliárd Euró
volt. Magyarországon az Euronics rendelkezik a legnagyobb
műszaki üzlethálózattal: 89 városban 93 üzlettel várja vásárlóit.
Eredményességét mutatja továbbá, hogy forgalma az. elmúlt
évben elérte a 22 milliárd forintot.
Vidéken egyedülálló szórakoztató elektronikai, háztartási gép
és számítástechnikai választékot kínálnak a világ legnagyobb
műszaki cikk gyártóitól beszerzett termékekkel, amelyek garanciát nyújtanak mindenki számára. Az üzletek polcain a teljesség
igénye nélkül Zanussi, Electrolux, Ariston. AEG, Whirpool,
Indesit, Bosch, Siemens, Candy, Fagor, Philips, JVC, Thomson,
Sony, Panasonic, Samsung, LG termékek sora található.
Szakkereskedőként a legkedvezőbb árat tudja kínálni bármilyen
műszaki cikkről is legyen szó. Mi erre a biztosíték? Nem más,
mint a/, óriási európai beszerzési háttér, valamint a hatalmas magyarországi forgalom.
Fiatalos csapata személyes közreműködést biztosít a hosszú
távon legoptimálisabb tennék kiválasztásához, melyhez 30 év
európai tapasztalat társul. A multinacionális áruházakkal ellentétben fő szolgáltatása a szaktanácsadás, ezért bátran kijelenthetjük
ők nem eladják, hanem étékesítik termékeiket.
Több mint 50 féle testreszabott hitellehetőséget kínál 5 bank
közreműködésével. ( például előleg fizetése, kamat és munkáltatói igazolás nélkül) Akár 300 ezer forint hitelkerettel feltöltött
Euronics hitelkártyát biztosítanak. A különböző hitellehetőségekről bővebb felvilágosítás az. üzletekben kérhető.
S nem utolsó sorban garantálják a legkedvezőbb árat! Amenynyiben Ön a megvásárolni kívánt terméket máshol kedvezőbb
áron megtalálja, akkor azt az Euronics-ban ugyanazon az. áron
megkapja. Ha pedig a vásárlást követő 8 napon belül belföldön,
30 km-es körzetben, ugyanolyan kiszolgálás mellett, azonos re-
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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
közüzemek, közszolgáltatók, informatika, távközlés, logisztika
osztály és Informatika és. Logisztikai Klub támogatásával

2004 májusában

KISTÉRSÉGI KAMARAI ROADSHOW
AZ EU-CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN
címmel kerül lebonyolításra

ferenciaszám alatt olcsóbban megtalálja a terméket, akkor a cég
visszafizeti Önnek az. árkülönbséget.
S ez még nem minden! Házhozszállítás, szaktanácsadás, díjmentes parkolási lehetőség, márkagaranciák 1-5 évig, országos
szervízhálózat és csereakciók teszik teljessé az Euronics szolgáltatási körét.
A cég nem titkolt célja, hogy Szegeden - mostmár 2 üzlettel - és
talán a legnagyobb választékkal meghatározó szerepet töltsön be
a háztartási gép, szórakoztató elektronikai és számítástechnikai
termékek területén. Folyamatos akciókkal a legolcsóbb beszerzési lehetőséget biztosítsák a betérő vásárlóknak.
Az elkövetkező öt évben pedig az összes vidéki 20 ezer főnél
nagyobb lélekszámú településen saját áruházat nyisson, hogy 20
km-es távolságban mindenki számára elérhetővé váljon az Euronics Műszaki Áruházlánc kiváló minőségű termékkínálata!
Nyitás alkalmából fantasztikus nyitó árakkal, termékbemutatókkal és különlegesen kedvező konstrukciókkal várják az
érdeklődőket.
Szórólapjukat keressék postaládájukban.
Euronics Műszaki Áruház Szeged, Dorozsmai út 11.
(a Baumaxsz.a! szemben)
Euronics Műszaki Áruház Szeged, Szilléri sgt. 27.
(a Diego helyén)
Nyitfra tartás: Május 06-07-én 9.00-20.00 H-P.: 9.00-19.00
H é t v é g é n m e g h o s s z a b b í t o t t nyitva tartással!

CSONGRÁD, MAKÓ, SZENTES,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÓRAHALOM, KISTELEK
HELYSZÍNEKEN
PROGRAM:

Kamarai kistérségi EU-szerepvállalás a csatlakozás után,
CSMKIK egyedülálló szolgáltatásai:
Regionális Kamarai Kedvezmény és Szolgáltató Rendszer
(KKR)
és DARIK REGISZTRÁCIÓ bemutató.
Kötetlen beszélgetés a kistérség vállalkozásaival.
HELYSZÍNEK:
Csongrád:
Makó:
Szentes:
Hódmezővásárhely:

MórahaJom:

Kistelek:

2004. május 6., 14.00
- polgármesteri hivatal - kistárgyaló
2004. május 11., 18.00
- Mesterpék Kkt. (Deák F. u. 16.)
2004. május 13. 14.00
- Vállalkozói Központ (Kossuth tér 5.)
2004. május 17., 14.00
- Delfin Computer Informatikai Rt.
előadóterme (Szántó K. J. u. 64., földszint)
2004. május 18., 14.00
- Homokhát Kistérségi Iroda
(Millenniumi sétány 16.)
2004. május 20., 14.00
- polgármesteri hivatal kisteremében

A rendezvényeken való részvétel díjtalan, várjuk minden érdeklődő
jelentkezését a 62/486-987-es telefonszámon
vagy az info@csmkik.hu e-mail címen!

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
NAPI MELLEKLETEK
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Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
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TÖBBET KÖLTÜNK TESTÁPOLÁSRA, DE ÚJ PROBLÉMÁK IS ADÓDNAK MIATTA

Önsorsrontó
életet élünk

A tisztálkodás a bőrünkre megy!
A hazai háztartások közel
négyszer annyit költenek testápolási cikkekre, mint tíz évvel ezelőtt, de a szakember
szerint ez elsősorban nem a
kozmetikai cikkek drágulásának ütemét jelzi, hanem azt,
hogy higiénés és szépészeti
igényeink erőteljesen fejlődnek. Problémák ugyanakkor a
termékek túlhasználatával is
jelentkeznek.

Négyszer annyit költünk szépészeti szerekre, mint tíz évvel ezelőtt, de ez elsősorban nem az
árak növekedésének tudható
be, hanem annak, hogy a magyarok higiénés és kozmetikai
elvárásai önmagukkal és másokkal szemben is növekedtek.

A száraz bőrűek tisztálkodás után használjanak
hidratálókrémet
sen figyelembe kell venni a giénés állapot. Testápolási kulvizsgált személyek, csoportok túránk fejlődésére utal az is,
szociális helyzetét is - mivel ez- hogy egyre több férfi törekszik
zel is szorosan összefügg a hi- az ápoltabb megjelenésre, ami
már nemcsak a borotválkozásA MAGYARORSZAGI HAZTARTÀSOK TESTÁPOLÁSI
ban merül ki: az erősebb nem
CIKKEKRE FORDÍTOTT ÉVES KIADÁSAI
megjelent a testápolók, az arckrémek, a kozmetikai kezeléEgy főre jutó éves kiadás {Ftífő}
sek és akár a manikűrözés fogyasztói között is.
11 849 «

A mértéktelenség
veszélyes

2*Tt
1995

1996

1997

Szagos urak

hányzik, túlsúlyos, és szinte

A középkori Magyarországon
még a főurak sem fürödtek túl
gyakran. A fürdőkultúrát a törökök terjesztették el a Kárpát-medencében,
amelynek
egyre több jómódú uraság hódolt a magyarok között is: a
Wesselényi-féle összeesküvés is
egy fürdőből indult. Van azonban ellenkező példa is: Bethlen
Miklós, az erdélyi fejedelemség
kancellárja például huszonöt
évig nem mosott hajat, és lábat
is csak minden két hétben. Árpádházi Szent Margitnak, IV. Béla lányának azonban évekig nem
érte víz a testét, minthogy ezt
akkoriban a vallásos buzgalom
megnyilvánulásának tekintették.

egy frissen közzétett nép-

1998

1999

2 ¡>00

2002

2003

Mint a szakember rámutatott, a testápolási cikkek piaca
rendkívül gyorsan növekszik,
de ezzel együtt sok kevésbé
minőségi termék is megjelent
a boltok polcain. Számos terméken feltüntetik ugyan, hogy
bőrgyógyászatilag tesztelt, a
doktornő azonban egyre több
olyan bőrproblémával találkozik praxisa során, amit a különféle krémek, dezodorok,
tusfürdők
kontrollálatlan
használata okoz. A tűi sok il-

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

latanyagot, illóolajat tartalmazó testápolási termékek
mértéktelen alkalmazása allergiához vezethet, amelynek
pontos kiváltó okát a bőrgyógyászati klinikán egy speciális kozmetikai vizsgálattal
deríthetik fel. Az illóolajakkal
szemben túlérzékenyek számára gyógyszertárban elérhető kozmetikumokat ajánlanak, amelyek illatanyagmentesek, de ugyanannyira hatékonyak a testápolásban. A
doktornő elmondta azt is,
hogy a ma kapható szagtalan
izzadásgátló stiftek már nem a
korábbi vegyszeralapúak rokonai,
hiszen
blokkolják
ugyan a szagos testnedvet, de
hagyják a bőrt is szellőzni, így
nem okoznak problémákat.
Dr. Altmayer Anita nyárra
azt tanácsolja, hogy ha szükségét látjuk, naponta kétszer is
letusolhatunk, de ennél több
alkalom már erősen szárítja a
bőrünket: hosszasan alkal/

Szintén nyári probléma a
pollenszezon, amire a hajápolásban is figyelni kell. Bár a
bőrgyógyász szerint heti 1-2
alkalom elég a haj és a fejbőr
tisztántartásához, a virágporra allergiásoknak napi hajmosást javasol, hiszen az apró
pollenek onnan is eljuthatnak
légzőszerveikbe, megkeserítve
nyarukat.
A szegedi víz egyik sajátossága, hogy rendkívül kemény, nagyon szárítja a bőrt,
ahogy a doktornővel találkozó, nem helyi diákok fogalmaznak: tusolás után mindig
vakarózniuk kell. A bőrgyógyász azt ajánlja mindenkinek, hogy tusolás - ami
egészségesebb, mint a fürdés
- után kenje be testét hidratáló készítményekkel, amelyek megfelelnek a bőrtípusának. A kádban való fürdőzés száraz bőrű kedvelőinek
pedig azt javasolja, hogy illóolajmentes fürdőolajat használjanak, ami vékony filmréteget alkot testükön, így
megóvja azt a kiszáradástól.
T.R.

i \

Ki mondta, hogy bonyolult?
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alapján nem meglepő, hogy a
magyarok egészségügyi állapota nagyságrendekkel roszszabb, mint a legtöbb európai
ország lakosáé.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egyik leginkább egészségkockázatot jelentő életmódbeli tényező, a dohányzás Magyarországon igen gyakori:
2003-ban minden harmadik
nő és minden második férfi
dohányzott a lakosság 2003.
évi népegészségügyi állapotáról készített gyorsjelentés tanúsága szerint. A dohányzók
jelentős hányada
mindkét
nemben napi rendszerességgel cigarettázott, arányuk a teljes népességen belül 25, illetve
38 százalék. A dohányosok
aránya a 18-25 év közötti fiataloknál a legmagasabb.
Nem állunk jobban az alkoholfogyasztás terén sem: a kutatás adatai szerint a nők 2,5
százaléka, míg a férfiak 18 százaléka számít nagyivónak, azaz
olyannak, akinél az alkoholfogyasztás mértéke már egészségkárosító.
A felmérést elemzők szerint,
további komoly tényezőt jelent a magyar társadalomban
az is, hogy a felnőttek több
mint fele túlsúlyos vagy elhízott. Ezzel függenek össze a
testmozgással
kapcsolatban
ismertetett adatok is. Eszerint
a nők több mint 40 százaléka,
míg a férfiak harmada soha
vagy csak ritkán végez testmozgást. Gyakori és rendszeres sportolásról a megkérdezettek mindössze 4 százaléka
számolt be. Mindeközben az
is érdekes, hogy a gyermekektől szüleik elvárnák, hogy
napi rendszerességgel sportoljanak, ám a tinédzser korúak közül csak minden tizedik gyereke végez szervezetten vagy önállóan aktív
mozgást.

Fertőzés vagy
allergiás nátha?
Kezelhetők-e
k ORRFOLYÁS
a tünetek?
5 TÜSSZÖGÉS
Lehet-e védekezni
SZEMVISZKETES ellene?

Citibank Személyt Kölcsönök
egyszerű dokumentációval
» Gyors ügyintézés
• Igényelhető 75 0 0 0 - 6 0 0 0 0 0 0 Ft-ig
* Személyes tanácsadás

egészségügyi jelentésből. Ezek
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etne

sohasem sportolt - derül ki

Kemény a víz

Mint dr. Altmayer Anita, a
Szegedi
Tudományegyetem
Bőrgyógyászati és Allergológiai
klinikájának egyetemi tanársegédje elmondta, saját tapasztalatai szerint javuló tisztálkodási
és testápolási kultúránkkal az
európai átlagmezőnyben foglalunk helyet, bár természete-

1994

része sok alkoholt iszik, do-

mazva a napi 3-4 tusolás akár
ekcémás tünetekhez is vezethet.

Ápoltabb férfiak

1993

A magyar lakosság tekintélyes

ALLERGIA AMBULANCIA
s

Kivizsgálás - allergiateszt

7 0 0 0 0 0 forint 6 0 hónapra
havi 21 774 forintCitibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40

Gyógyszeres kezelés

tO perc alatt megtudja, mekkora hitelhez juthat,
és választ kap az Ön számára fontos kérdésekre.

Gondozás

A Citibank sohasem pihen
cíííbank
Citibank Rt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja
A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő teltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján,
a szerződéskötést követően nyújtja. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank Rt. a kölcsönnel kapcsolatos feltételek egyoldalú
módosításának jogát fenntartja. A fettételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hivja a Citibank Hitelvonatat (06-40-40-10-40) vagy forduljon munkatársunkhoz!
•THM: 28.66%-51,59%
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MediCenter Szakorvosi Intézet
Bejelentkezés:

62/55-88-88
Szeged, Petőfi S. sgt. 39

w

'•ciÂ-,

GYÓGY-ÍR

12

2 0 0 4 . május 4., kedd

A TISZTIORVOSI HIVATALNAK NEM MUTATTAK BE MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT

Az asztma
világnapja

Felfüggesztették a véranalízist!

MTI

Idén május 4-én tartják az
asztma világnapját, amelyről
1998 óta emlékeznek meg a
Világmozgalom az Asztmásokért (GINA) kezdeményezésére. Célja a figyelemfelhívás,
mert a korszerű orvostudomány mellett az igen alapos
tudatformálás is nélkülözhetetlen.

Nem mutatta be működési engedélyét
a Csongrád megyei ÁNTSZ-nek a véranalízist végző szegedi társaság, ezért
a működésüket felfüggesztették. A
szenzációs diagnosztikai módszerként
tálalt élővércsepp-elemzés hatékonyságának bizonyítását a szervezők nem

Betegségekről
az interneten

tárták az egészségügyi hatóság elé, az
eljárást folytató szegedi társaság mozgólaboratóriuma bezárt, s nem lehet
tudni, kinyit-e valamikor.

Az egészségügyi problémákkal
foglalkozó internetes oldalak

Dr. Pollák Tamás biológus a szervezet
riasztócsengőjének nevezi a diagnosztikai eljárást, mely pontos kórképet
nem ad ugyan, de rámutathat a klinikai tünetek kialakulása előtt lehetséges
elváltozásokra. Korábban hozzátette
azt is, hogy a szakembernek szerinte
globális rálátással kell rendelkeznie
ebben a témában. Rendkívüli érdeklődés mellett végezték a véranalíziseket a
szegedi Arany János utcában, a városban nagyon gyorsan elterjedt a híre az
új módszernek, mely sok beteg számára tűnt vonzó megoldásnak.

A betegek védelmében

gyors és teljes körű információkat nyújtanak, szinte bármilyen problémát keressünk
is. így nem csoda, hogy az
emberek jelentős része a betegségek után kutatva ma
már nem a szakkönyveket és
a folyóiratokat, hanem a netet
böngészi: allergiások, alvászavarral küszködők, fejfájósok
számára az alábbi honlapokat
ajánljuk!
A vizsgálat híre gyorsan elterjedt Szegeden, sok beteg jelentkezett

A biológus irányításával folyó egészségügyi tevékenységről a Csongrád
megyei Tisztiorvosi Szolgálat hatóságként akart képet kapni, ezért a véranalízist végző társaság vezetőjétől működési engedélyének bemutatását kérte tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ferenc,
helyettes megyei tiszti főorvos. A működési, engedély nem érkezett meg a
hivatalhoz. A társaság fefüggesztette a
módszer gyakorlását. Dr. Kovács elmondta: az egészségügyi tevékenységet nem orvos végezte. Szakmai véleményezést követően, megfelelő tudományos vizsgálatok lefolytatása után, a
szabályos utat végigjárva lehetett volna esély arra, hogy az egészségügy
rendszerébe beilleszkedve a játékszabályok betartása mellett ez megvalósuljon. Hiszen például a természetgyógyászatban a bizonyítottan hatásos
eljárások engedélyt nyernek.
Dr. Kovács szerint Magyarországon a

biztonsági rendszabályok a beteget védik, a törvények szigorú rendhez kötik
az egészségügyi tevékenységeket, éppen a betegek érdekében. Úgy véli, ha
civilként bárkiben bármilyen kétely
merül fel egy rendelőben, elkérheti az
orvostól, természetgyógyásztól a végzettségére vonatkozó iratokat, engedélyeket - erre biztatja a pácienseket a
tisztiorvos. Nem korlátozó megközelítésként kell szerinte ezt értelmezni,
hanem biztonságot nyújtó óvatosságként. A bizonyítékokon alapuló orvoslás követelményeinek nem felelt
meg az élővércsepp-analízis.

Pontatlan jogi ismertetés?
A kapcsolattartó szerepköben dr.
Pollák Tamás mellett dolgozó Nagy
Gabriella elmondta: a véranalízist végző szervezetük bejegyzésekor pontat-
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rá

lan jogi tájékozatást kaptak, ezért történhetett meg, hogy nem tudtak engedélyt bemutatni. Elmondása szerint
a biológus a rákkutatás, a génsebészet
területén ért el jelentős eredményeket,
a két diplomával rendelkező Pollák
jelenleg uniós informatikai projekteken dolgozik, korábban pedig tanított
a szegedi orvosegyetemen.

Diagnózis helyett tanács
Az universitas könyvtárában Pap
Kornéliától megtudtuk, hogy a tanrendben nem szerepel dr. Pollák Tamás neve, ellenben a nyolcvanas évek
második felében munkatársa volt a
biokémiai intézetnek.
Dr. Pollák Tamás felhívott bennünket és elmondta: valóban hiányoznak
bizonyos engedélyek a véranalízis
folytatásához, ezért az ÁNTSZ tiltó

határozatban felfüggesztette működésüket. Az egészségiállapot-felmérés szerinte jelezhet olyan betegségeket, mint a krónikus gyulladás vagy a
rák. Az érdeklődő náluk tanácsot kapott, a látott vérkép még nem ad egzakt diagnózist, viszont a vér alapján
a szervezet riasztócsengőjeként értelmezhető jelekből figyelemre méltó
következtetésekre lehet jutni. Elmondása szerint az élővércsepp-analízis
egy kanadai professzor elméleti modelljén alapul, melyet alkalmaznak a
nyugat-európai országokban úgynevezett health centerekben, az egészségügyi központokban. Dr. Pollák bizonytalan abban, hogy újra meg tudják-e nyitni a rendelőt. O ezentúl is a
megelőző módszerek kidolgozásában
kívánja folytatni tudományos munkáját.
BLAHÓ GABRIELLA

SZABÓ GYÖRGY PÉNTEKEN TART ELŐADÁST A SZEGEDI BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Továbbviszi az ősi tudást
Cukorbetegeknek

Egyes gyógyfüvek szedése
csak bizonyos holdállásnál
ajánlott, tartották régi javasasszonyok, és ebben van
is igazság - mondja Szabó
György, a máig fönnmaradt,
bükki füvészdinasztia utolsó
képviselője. Nemrég Vásárhelyen tartott előadást, s a
héten, pénteken Szegedre
jön.
Sok nemzedéken át órizte
meg gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyagát a
Bükk egyik félreeső helységének, Herbólyának egyik családja. Az „utolsó bükki javasasszony", Bükki Bori húsz
unokája közül választotta ki
azt, akinek továbbadományozza tudásanyagát. Mamutfenyőerdőről
mutatott
nekik képet, és amelyikük
legelmélyültebben nézte az
ábrát, azt kezdte tanítgatni
tudományára. Mindez még a
harmincas években történt, a
második világháború előtt, s
a kiválasztott unoka, Szabó
György
mára
ugyancsak

Gyermekláncfűgyökér, tárnicsgyökér, diólevél, s egy, az
orbáncfűfélékhez tartozó növény - e négy alkotórészből áll
a Szabó György által alkalmazott, cukorbetegség elleni
teakeverék. Az orvosilag előírt
terápia, illetve a mozgás mellett (és sosem helyette!) használva hozzájárulhat a cukorbetegek életminőségének javulásához - mondja dr. Bánsághy Knstóf orvos-termé-

szetgyógyász.

Szabó Györgyre szóban
hagyományozta
nagymamája, a bükki
javasasszony, a sokgenerációs
gyógyító recepteket
nyugdíjaskorúvá lett. Ismereteit - túl azon, hogy leányára
hagyományozza -, az esztendeje megalakult, tízezres létszámú Füvészmester Gyémántjai Egyesület keretében
igyekszik
hozzáférhetővé

A keverék nemcsak a betegség felnőttkorban kialakuló, tablettával és diétával
egyensúlyban tartható formája esetén használhat, hanem
annak a fajtának az esetében
is, amely rendszerint gyermekkorban jön létre, és feltétlen
inzulinkezelést Igényel.

tenni. Nagymamai recepten
alapuló teakeverékei közül a
cukorbetegség kiegészítő kezelésére összeállítottat szabadalmaztatták, és a nemzetközi védettséget is megszerezték vele kapcsolatban.

- A világon három, máig
fennmaradt
ősi
gyógyító
rendszert tartanak nyilván, a
kínait, az arabot és az indiait.
Más népeknek, így nekünk is
megvoltak a gyógyító hagyományaink, ezek azonban jórészt feledésbe merültek. Aztán a népi gyógyászat reneszánszának időszakában ismét alkalmazni kezdték a
fönnmaradt
tudásanyagot,
és a hivatalos orvoslás is elismerte: van létjogosultsága
a gyógynövényekkel
való
gyógyászatnak.
Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt
kezdték el ismét alkalmazni,
nyugati tapasztalatok nyomán - mondja „az utolsó füvész". Családjában az említett trendektől nem érintve
maradt fönn, nemzedékről
nemzedékre öröklődve, a
gyógynövényekkel kapcsolatos sokféle tudnivaló. Harmincötféle receptet hagyott
unokájára a bükki javasaszszony szóban, s azt is, hogyan, mikor kell gyűjteni,
szárítani a növényeket, melyiküknek mely része tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. Azt is megtanulta: nem

véletlenül tartották azt a régi
javasasszonyok, hogy bizonyos gyógynövények szedése, szárítása csak bizonyos
holdállásnál ajánlott.
- A holdállás nemcsak a tengerekre hat, az élőlényekre is
kifejti hatását, így a gyógynövények
hatóanyag-tartalmára is befolyással lehet mondja az utolsó füvész. Ám
ennek jelentőségét nem kell
túlbecsülni, teszi hozzá. Ahol
például a talajviszonyok kitűnőek az adott növény számára, ott „rossz" holdállásnál
is nagyobb hatóanyag-tartalmú növény gyűjthető, mint
kevésbé megfelelő talaj esetén, „jó" holdállásnál. A
Dél-Alföld egyébként kitűnő
gyógynövénytermőhely. Az itteni szikesek kamillája például
sokkal több gyulladásgátló
anyagot tartalmaz, mint az
Észak-Afrikában termesztett.
Igaz, azt kétszer aratják egy
évben - de minősége közel
sincs olyan, mint a mienké.
Szabó György május 7-én,
pénteken 18 órakor tart előadást a szegedi Bartók Béla
Művelődési Központban.
F.CS.

Magyarországon mintegy hárommillió embert érint az allergia valamely formája. Számuk
évente 10-15 százalékkal nő.
Ezzel a két elszomorító adattal
találkozhat az érdeklődő az oldal tetején, ha megnyitja a
www.allergiainfo.hu weblapot.
A honlapon részletes és tudományos igénnyel készített írásokat olvashatunk. Az oldal tárgyalja többek között az asztma,
az ekcéma, vagy a vegyszer- és
gyógyszerallergia
fogalmát,
előfordulását és megelőzési lehetőségét is. Emellett olyan érdekességeket is megtudhatunk,
mint hogy az allergia a háziállatok körében is egyre gyakoribb megbetegedés.
Nem kizárólag betegségekkel
foglalkozó, azonban sok hasznos információt tartalmazó
honlap
a
www.alvascentrum.hu. A felhasználó alig kattint néhányat, máris meglepő
számadattal
szembesülhet:
napjainkban 84 alvási rendellenességet különböztethetünk
meg. A narkolepszia, vagyis a
rohamokban jelentkező nappali álmosság, vagy az inszomnia, azaz az álmatlanság talán a
két legismertebb probléma. Az
oldal azonban feldolgoz kevéssé ismert zavarokat is, így foglalkozik az alvási apnoe betegséggel, és az éjszakai fogcsikorgatással is. Különösen hasznos
szolgáltatás, hogy a témával
kapcsolatos kérdésekre alvásdiagnosztikai szakértő válaszol
e-mailben. Aki pedig maga szeretné elvégezni a vizsgálatot, az
a kérdőív kitöltése után kaphat
információkat.
A Magyar Fejfájás Társaság
internetes oldalán számadattal
ugyan nem szolgálnak, „csupán" annyit állítanak: a fejfájás
az egyik leggyakoribb panasz,
amivel a betegek orvoshoz fordulnak. A www.fejfajas-tarsasag.hu lap betegtájékoztató
linkjére kattintva a betegség
leggyakoribb fajtáit definiálják.
Megtudhatjuk, mi is pontosan
a migrén, illetve milyen a tenziós fejfájás. A felhasználót szintén segíti kérdőív, ami alapján a
panaszos megtudhatja: fejfájása milyen mértékben hat ki életére és teljesítményére.
P. D.

fe-fiforiti@toi
AZ IHM TÁMOGATÁSÁVAL.
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A versenyképesség tanulható
Hatékonyság

A versenyképesség nem fokozhatatlan. Ezt jó tudni, mert
az uniós csatlakozás megemelte mérce mindenkit fo-

Versenyhelyzetben három fő
viselkedési módozat ismert,
halljuk dr. Balog Zsuzsannától. Ezek közül az egyik helyes
- azaz hasznos, mind az
egyén, mind a társadalom
számára a másik kettő annál kevésbé. Az agresszív magatartás alkalmazója számára
ugyan hasznot hozhat, hisz
érvényesül versenyhelyzetben,
társadalmilag azonban veszélyes, mert másokat akadályoz.
A túlzott passzivitás, mikor az
ember nem teljesít, saját maga számára is káros, és a
társadalomnak sem hajt hasznot. Mi a pozitív magatartás?
Az úgynevezett „asszertív viselkedés". Ennek képviselője
úgy érvényesíti saját érdekeit,
hogy eközben másoké sem
csorbulnak.

kozott versenyre késztet. A pszichiáter nemcsak azt ismerteti, miért más és más az egyes emberek küzdőképessége, hanem fölhívja a figyelmet arra is: a dél-alföldi régióban felkészült szakemberek fogadják azokat,
akik úgy érzik, egyedül nem tudnak megbirkózni a kihívásokkal.
A versenyhelyzetre, és mindenféle új helyzetre különböző
emberek különbözőképp reagálnak. Van, akit fokozott teljesítmény elérésére késztet az
ilyen szituáció, van, akit visszafog - mutat rá dr. Balog Zsuzsanna, a hódmezővásárhelyi
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pszichiátere. Hogy a központi idegrendszer működtette, egyfajta „minősítő szabályozás" egy kihívást miként ítél
meg, az emberből milyen reagálást vált ki, ennek genetikai
háttere is van, illetve gyerekkori mintáktól is függ. Ha a „mintaként" szolgáló szülő cselekvésfokozódással versenyhelyzetben, nagyobb az esélye annak: gyermeke is ekként reagál

hasonló ingerre, mint egy
olyan szülőé, akinek teljesítményét ugyanez a helyzet viszszafogta. De hogy valaki küzd
vagy nem küzd - s így utóda
melyik magatartásformát választja nagyobb valószínűséggel - annak oka is a gyermekkorban alakulhatott ki: egy
„demokratább" légkörű család
jutalmazza az önálló kezdeményezést, és ez kedvez a versenyhelyzetben történő aktivizálódásnak. Egy tekintélyelvű
család pedig az önálló akaratról való lemondást tartja jutalmazandónak, ez későbbi versenyhelyzetekben nem előnyös. Sok nehezen versenyző
személy tökéletességre törekszik munkája minden apró

Rendszeres mozgással a növekvő versenyhelyzetben
részletében, ami hosszú távon
visszaveti a versenyben, hisz
sokáig nem lehet mindent tökéletesen csinálni - „csak az
nem hibázik, aki nem dolgozik" -, és az esetleges kudarc az
ilyen beállítottságú egyén teljesítményét a későbbiekben is
visszavetheti.

is helyt tudunk állni

Miként növelhető a versenyképesség? - A mindennapokból jól ismert „szedd össze
magad!"-típusú tanácsok csak
akkor
hasznavehetők,
ha
„még van mit összeszedni",
azaz nem áll fönn olyan fokú,
például depressziós-szorongásos zavar, amely szakember

ILLUSZTRÁCIÓ: GYENES KÁLMÁN

segítségét igényli - hívja fel a
figyelmet dr. Balog Zsuzsanna. A vásárhelyi rendelőintézet pszichiátriai gondozójában az említett problémák
esetén gyógyszeres kezeléssel
egybekötött pszichoterápiás
módszert alkalmaznak, ez a
központi idegrendszer minő-

Hü Ne szenvedjen HU

DR. HARASZTI GÁBOR

STRESSZ BETEGSÉGEK- ben
mint

* Depresszió, kilátástalanság, boldogtalanság,
* Manager betegségek, kiégettség,

* önbizalom hiány, érzékenység,
* Anorexia, bulémia, túlsúly,

* Mániák,
kényszermagatartások,
* Családi & párkapcsolati problémák,

* Szexuális problémák,
* Fóbidk, félelmi állapotok,

* Szenvedélymagatartások

m

& -betegségek.

Egyéb STRESSZ

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS NEMI BETEGSÉGEK KEZELÉSE
6725 Szeged, Kálvária sgt. 51. (Kápolna u. sarok)

06-30-928-92-78
Anyajegyek, érfoltok kezelése, lézeres szőrtelenítés

betegségek.

DR. OCSKÓ MARICA

Forduljon a

FAZEKAS Stressz & Gyógycentrum - hoz

Reumatológus é* fizioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-eletro-mágneses energia reguláció) terápia
Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön X 7—18 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.

(Orvos - Természetgyógyászati Központ)
6 7 2 4 SZEGED, Hétvezér u. 18.
Bejelentkezés: 6 2 - 5 5 6 - 5 5 6
E-mail: stressdinic@vnet.hu
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Belvárosi

GYÓGY-PALOTA

napozda

Szeged, Gutenberg u. 3.
U J H Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tel.: 62/550-797
C
S Ő C S E R E VOLT
• MENTÁLHIGIÉNÉ:
Nagyné Simon Györgyi
*
SZOLÁRIUM
* MASSZÁZS
Egyéni elbeszélgetés, tanácsadás lelki problémákkal küzdőknek
* ALAKFORMÁLÁS
• NEUROLOGIA, PSZICHIÁTRIA: Dr. Szabó Ildikó
• FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
Dr. Hartai Tamás
Szeged legprofibb klímás gépei
• ULTRAHANGVIZSGÁLAT:
Dr. Benedek Erzsébet
12-féle masszázs
• SEBÉSZET:
Dr. Pécsek Mária
Cellulitkezelések, fogyasztás
9 BŐRGYÓGYÁSZAT, lézeres tartós szőrtelenítés: Dr. Kuhnyár Ágnes
Interferenciás alakformálás.
• REUMATOLÓGIA:
Dr. Szabó Endre
Szemmel látható eredmények,
• ORTOPÉDIA:
Dr. Mécs László
• GYÓGYMASSZŐR:
Teknős Zsuzsa június l-jög tavalyi iron (2000szolid
Ft) árak.
Gerinclazító, tartásjavító gyógytorna nőknek!
Nyitva: 8-22-ig. Telefon: 62/452-330

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ
2

300 m -en

EXTRA

AKCIÓ

P l u s z 1 0 0 ml
1 db
2 db
3 db

r

m c e s s
FODRÁSZAT (Alfa-Parf)
KOZMETIKA (Gigi, llcsi néni)
MANIKŰR-PEDIKŰR
MÜKÖRÖM
ALAKFORMÁLÁS
(High-Care termékekkel)
SZOLÁRIUM (fekvő, álló)
Szeged, Szilléri sgt. 16. I
Tel.: 468-412

Ft

i a nyár!

PAPUCS AKCIÓ!

5039-Ft

helyett

3779 Ft •

SZttFí

végkiárusítása!
helyett

4179 Ft
99

Ft

149

Ft

* Karibi ananászlé 750 ml, zsírégető
(aloe vera, L c a r n i t i n , búzacsíra,
matekivonat-tartalmú)
11159

Ft

* F o n o t t gyékénykosárka
* Grill-, g á z g y ú j t ó ( ú j r a t ö l t h e t ő )

2000

Szeretne
kikapcsolódni és
tenni a jó alakért,
szép bőrért és az
egészségért?
Alakformálás felsőfokon
Ránctalan ítás kozmetikai
botoxszal
Wellness arc- ós testkozmetika
és SPA egy helyen.
Egyénre szabott kezelések, korrekt árak.

10%-os bérletkedvezmény!

CSZIK

Fogorvosi
rendelő

• Ultrahangos fogkö-eltávolitás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, mügyökér-beültetés
Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idő:
hétfőn, szerdán 8.00-12.00,
kedden, csütörtökön 14.00-18.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30)945-1975

I

MEDIFAT
WELLNESS CENTRUM

NARANCS
EXTRA
masszázsprogram
bőrt feszesít
alakot formál
narancsbőrt mérsékel
3 hetes kúrák
különleges
KÉZI masszázsfajták
EXTRA:
infracső, mágnes, orvosi étrend
•
•
•
•
•

AKCIÓ!

Akciónk május 31-ig vagy a készlet erejéig tart!

4 Béres C-vitamin 120 db 529-Ff helyett 4 9 9

jiappy

Szépségszalon

4 1999 Ft
3799 Ft
4 5499 Ft

Bio Fuss papucsok szezon előtti

sítö szabályozását képes versenyképesség-fokozó irányba
módosítani. Szegeden több
helyszínen is működik pszichoterápiás munkacsoport.
F.CS.

Bejelentkezés:
MediFaÜ Wellness Centrum
Szeged,
Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

HIRDETESI
INFORMÁCIÓ

O P T I K A
Szeged,
Tisza L krt. 76.

TELJES KÖRŰ
SZEMÉSZETI DIAGNOSZTIKA
felnőtteknek és gyermekeknek
JÁRÓKÉPTELEN BETEGEK OTTHONI
SZEMÉSZETI VIZSGÁLATA
KONTAKTLENCSE-KIPRÓBÁLÁSI
ÉS-VÁSÁRLÁSI AKCIÓI
TB VÉNYEK

FELÍRÁSA, BEVÁLTÁSA

62/420-642

FOGPOTLASOK
tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,
KAMATMENTES

HITELRE IS!

ZSÍRBONTÓ
PLASZTIKAI ELJÁRÁS
a legújabb trend szerint,
MÍITÉT NÉLKÜL!

dr. Moldovay Géza fogszakorvos
Szeged.
Tel.:

Vitéz u. S.
30/9357-841

DR. BÁCSKAI
ISTVÁN
Orvosi segítség annak,
aki komolyan gondolja.

szülész-nőgyógyász
főorvos

Dr. Gajdács Ágnes
30/903-6886
Dr. Bólya László
30/218-5701
3
www.medlfat.hu

Rendel:
Vasas Szent Péter u. 10.
kedd, csütörtök
17.30-19.00-ig
I
Telefon: 06-20/392-8608 |

mm
...
Új rónctalanító, pigmentfolt
halványító eljárás!

A bérletet vásárlók között egy hétvégi meglepetés
mólotot sorsolunk ki!

Steril orvosi oxigénnel,
sejtoktívvitominokkal

62/567-843

Kovács Emma

Leghatékonyabb testkezelés

^

^

H I R D E T É S "
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Albérletet kínál

n

«

Állást kínál

3

ROZSDAMENTES

Bútor
Egyéb
Építőanyag

É S

Gépjárművezető-képzés

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINCEK, CSAVAROK
H EGESZTŐE LEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

Hagyaték
Haszonállat

S A V Á L L Ó

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Haszonjármű
Hirdetmény

Tel.:62/541-772

Könyv
Közlemény

2f.'iskolaff

Magánház
Növény

Nemzetközi Iskolahálózat
nyelviskolai részlege
keres
fiatal, határozott fellépésű,
jó kommunikációs készségű,
gépkocsival rendelkező

Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Sport, hobbi

munkatársat
oktatásszervezői
munkakörbe

Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya

Feladata

Társközvetités

Előnyt lelent: értékesítési

területen

szerzett tapasztalat

Tüzelőanyag

Fizetés:
1 0 0 - 1 8 0 ezer F t t l z • j u t a l é k

Üdülés

Jelentkezni a megjelenés napján

Üzlethelyiség

és másnapián. 1 4 - 2 0 óráig
•

A l b é r l e t e t kínál

• SZEGED belvárosában
kétszobás, jól felszerelt lakás kiadó.'06-20/974-2933.
(33133228)

•

az iskola által biztosított

érdeklődők tájékoztatása.

Téglaépítésü lakás

1

§

Állást kínál

—»

• A BALATONFÜREDI Terasz Étterembe keresünk
szakképzett hentest, szakácsot, konyhai kisegítőt, pultost és felszolgálókat németnyelv-tudással. Jelentkezés
a 06-30/251-40-58 telefonszámon. (33133605)
• ESZTERGÁLYOST keresünk felvételre azonnali belépéssel, 06-30/967-9891
(33134070)

4 HO éve*

KÍGYÓ I ' V I I k V
Szeged lli-hiim-nlnin

GYÓGYSZERÉSZ
és

SZAKASSZISZTENS
niiinkiiuírsiikiil teres.

Érd.: 62/547-174,
)t-l(» ómig,
S/énási Agnes

,i 62/554-400 ,is teleionszámon

=
g

• 25 30 év közötti férfi
munkatársakat keresünk területi képviselő munkakörbe, saját autö használattal.
Jelentkezés: levélben, fényképes önéletrajzzal vagy telefonon. Clm: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.
Tel.: 52/541-206, 30/56262-61, Dir-Ker Kft. (33134483)
• AUSZTRIAI vegyes segédmunkára nöi, férfi jelentkezőt várunk. 06-30-43081-27. (33134296)

• HEGESZTŐ, lakatos és
asztalos szakmában jártas
munkaerőt keres magánvállalkozás.
önéletrajzot
a
szerkesztőségbe
várjuk
(Hódmezővásárhely, Szegfű
u, 1-3.) 'Azonnali kezdés"
jeligére. (33133800)
• KISKAKAS C s á r d á b a
fiatal pultoslányt és kézilányt
felveszünk, 2 nap munka, 2
nap szabad
Jelentkezni
személyesen, Sándor u, 60/
B. (33234567)
• KLÍMATECHNIKAI cég
műszaki végzettségű szakembert keres szerelői munkakörbe Hiv, szám: AC
004. Jelentkezni a 20/4821669 telefonszámon lehet
9-15 óráig, Szűcs Lászlónál. (33134446)
• MODELLSTÚDIÓ katalógusfotózáshoz
lányokat,
fiúkat, gyerekeket
keres
Szegedről, Csongrád megyéből. Fizetés 15.000 Ft/4
óra. 20/443-7105. (33133934)

Szentesen,

MÓRICZ ENIKŐT 8.,
KLAUDIÁT 10., !
ÉDESAPJUKAT
28.
zületésnapján

szeretettel

a Móricz nagyszülők

köszöntik
és Ágiék

Kiszomborra,

f%jl) Kovács

Gábornak

Od&gőjV kicsit megkésve, de annál nagyobb
gjí^fep^
szeretettel gratulál
J É A

születésnapja
felesége,Kitti,

alkalmából
Zotya és Dani

XJYÜTT

• NAGYKERESKEDELMI
cég keres felsőfokú végzettséggel
munkatársat
pénzügy-adminisztratlv területre. Elvárás: angolnyelvtudás, számltógép-használat. A szakmai önéletrajzokat
"Szeged 033134076" jeligére
várjuk. 2004. május 6-ig a
Délmagyarország szerkesztőségébe. (33134076)
• SZEGEDI székhelyű szállítmányozási
vállalkozás
nemzetközi
fuvarozásban
jártas kapcsolatokkal rendelkező fuvarszervezőt keres azonnali belépéssel.
Tárgyalási szintű idegen)
nyelv-ismeret
szükséges
Jelentkezni lehet levélben,
önéletrajzzal
"Speditőr
033234564" jeligére a Sajtóházba, megjelenéstől számított 1 hétig. (33234564)
• SZOBAFESTŐKET felveszek állandó munkára, bérezés megegyezés szerint,
italozás kizárva. Érd.: 0620/9803-436, (33134277)
• TANDÍJMENTES alapfokú
számítógép-kezelői és internettanfolyamok indulnak
Szegeden, Kisteleken, Mórahalmon és Sándorfalván.
Tel.: 62/465-618, 30/3361963. (32931323)
• VÁLLALKOZÓI igazolván)
nyal, rendezeti kamarai tagsággal biztonsági őröket
felveszünk.
30/953-5779,
30/406-6906.
(Szeged)
(33234649)
• ÉRETTSÉGIVEL rendelkező, kreatív, dinamikus értékesítő munkatársakat, valamint villamosgépészeti ismeretekkel
rendelkező
munkavállalókat
keresünk
kivitelezői
tevékenységre,
megbízható munkavállalók
személyében. Hiv. szám:
AC 003, Jelentkezni a 62/
547-910 telefonszámon lehet 9-15 óráig, Gergelyné.
(33134443)
3

• OPEL Astra Caravan 1.6
B, 1996-os eladó. 30/9252671. (Szeged) (33134524)
• RENAULT Scenic 1.6
benzines, 2002-es, automata váltó nélkül, full extrákkal, megklmélten, kevés
km-rel 3.650.000-ért eladó,
06-20/9512-107, (33234613)
Apró-cseprő

• FIGYELEM! Magas áron
hulladékvasat veszek, érte
megyek. 06-30/9750-662.
Pécs. (33134537)

10

Bútor

• ANTIK BÚTOROK; RÉGISÉGEK; HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés,
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (33134324)
• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (33134252)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi 25. 62/489-603, 0630/4646-162. (33033028)
6

Haszonállat

II 14

• GYAPJÚÁTVÉTEL május
6-án Hódmezővásárhelyen,
Szentesen,
Csongrádon,
május 8-án Szegeden, 30/
938-56-41. (33234559)
• PULYKA VÁSÁR! 1550 Ft/
db. 62/471-977. Szeged,
Dorozsmai út 170. (33133536)
• TYÚKVÁSÁR a rúzsai
szövetkezet
tojótelepén,
május 5-én, 7-én, 8-16
óráig. Ár: 250 Ft/db, 100 db
felett 200 Ft/db. Tel.: 62/
285-122. (33234588)
11

Haszonjármű

7

Építőanyag

• AKÁC tűzifa k a p h a t ó
1400/q, nagy tételben ingyenes házhoz szállítás.
Tel.: 30/477-4398. (33032629)
• BITUMENES szigetelők,
ragasztók, gipszek, száraz
habarcs, perlit. nádtermékek
kaphatók.
STUXI-TELEP
62-471-882, 06-20/3345171. (33133593)

beépítése, ingyenes felmérés,
Csere esetén június 30-ig
támogatás

ISO-PORTÁL Kft.

s

O r o s h á z a , G y á r t e l e p u. 7 .

|

Tel.: 68/473-899, 20/9675-175 3

Gépjárművezető-képzés

í»fll •3 g Kft.
AUTOSISKOLA
S z e m é l y g é p k o c s i - v e z e t ő i (B)

Érdeklődni: 30/335-4442

Dízel, elektromos
és gázüzemű, villás

ÉRTÉKESÍTÉS.
BÉRBEADÁS.
JAVÍTÁS
Kézi raklapmozgató
„békák"
értékesítése.
TOTÁL SZERVIZ KFT.

és m o t o r o s ( M . A 1 . A k , 1 )
tanfolyamokat indít
folyamatosan

www.totalszerviz.hu
totat@vnet.hu

minden héten

- Részletfizetés - Diákkedvezmény

|

- Tesztkönyvkölcsönzés
- Számítógépes gyakorlás

p
c

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,

Szeged, Londoni kit. 1 0 . 4 2 6 - 4 3 3

Szt. István tér 9.

OKÉVenp.sz: 06-0169-03

Tel/fax: 62/222-436

• KOVÁCS Autósiskola, Bihari 29. 06-62/492-682.
(33134140)
9

|

1.51 teherbírástól 4 t-ig

7 év garancia.

8

Ár: 2,39 M Ft

TARGONCÁK

M ű a n y a g nyílászárók gyártása,

30% á l l a m i

Bobcat X320
gumilánctalpas markológép
(1995-ös) 2000 üzemórával,
3 kanállal, kitűnő állapotban,
most szervizelve eladó, s

KECSKEMÉT,
Mindszenti krt.41.
Tel/fax: 76/415-354

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. (33134323)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged,
(33134256)

A BALLAGÓ DIÁKOKAT!

Az ü»«tet elküldheti fényképpel vagy egy kedves ábrával, feladhatja ügytétszolgálati irodánkban vagy a mellékelt kuponon postai úton.

Az üzenet max. 20 szóból állhat, ára: 1800 Ft, fényképpel 2500 Ft
Megjelenés időpontja: május 8., szombat.
Leadási határidő: május 6., csütörtök

12

Hirdetmény

• A SZENTMIHÁLYI Új Élet
Szövetkezet (6710 SzegedSzentmihály, Központi major) igazgatósága és felügyelőbizottsága értesíti tagjait és kívülálló üzletrésztulajdonosait, hogy 2004.
május 25. napján, 8 órai
kezdettel évi rendes közgyűlést hív össze. Napirendi
pontok: 1. Igazgatóság beszámolója a 2003. gazdasági évről. 2. FEB beszámolója a 2003. gazdasági
évről 3. Könyvvizsgáló beszámolója 4. 2003. évi beszámoló és mérleg elfogadása. 5. Felügyelöbizottsági
tag megválasztása. 6. 2004.
évi- üzleti terv ismertetése,
tisztségviselők díjazásának
megállapítása. 7. Egyebek.
Közgyűlés helye: Szövetkezeti major, központi épület,
ebédlő. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel,
azonos
helyen
megismételt
közgyűlésre
kerül sor 2004. május 25.
napján, 8.30 órai kezdettel,
amely az eredeti napirendek
tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. Felügyelőblzottság,
igazgatóság
(33134376)
13

NEf E LEJCS VIRÁG AJANDEK ÜZLETEK

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAszemélyesen ügyfélszolgálati irodánkba hozza be.
G Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
Címünk: Sajtóház, 6740 Szeged, Stefánia 10.
KÉSZPÉNZÉRT. Körút AnKérjük, szíveskedjen kitölteni az alábbi részt is, ha egyeztetés céljából szeretnénk Önnel kapcsolatba
lépni.
tikvárium
Szeged, 62-315322. (33134318)
Feladó neve: ..
Kérjük, hogy a megrendelőlapot olvashatóan, nyomtatott betűvet szíveskedjen kitölteni, minden négyzetbe

Virágfutár:

06-301325-0005

Telefonszáma:
Címe:

À

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, FS u. 103.

20

Sport, hobbi

• ELEKTROMOS lutópad
újszerű állapotban, 150.000
Ft-ért eladó (új ár: 250.000
Ft). 70/229-74-37. (33134500)

Közlemény

SZENNYVÍITISZTÍTÓ. VÍZI KÖZMŰ ÉS
VÍZELŐKÉSZÍTŐ BERUHÁZÁSÁNAK
KIVITELEZÉSÉHEZ

pólyálta*»««.
A pólyára« anyag áhówe és iwdböi
Wormóció» megbeaéfee az it. műszaki
flazgatóságán. telelőn: (63) 51M49
A pályázati anyag átvehető
2004 máfuz 74(112 áráig.

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 06
30/9457-577, 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (30906092)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged, 485-774.

Dobozokat, rekeszeket biztosítok.

SZEGED KÖRNYÉKÉN
DÍJTALAN FELMÉRÉS.

62/497-358, 20/517-8984
I] 30/6304-690

biztonsági rácsok, reluxa
és egyéb árnyékolók szerelése,

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, belvárosban melléképületekkel, garázzsal, rendezett udvarral, tetőtér-beépítésű családi ház eladó.
Érd.: 16 óra után. 06-30/
361-33-66 telefonon, mindennap. (33134532)
Növény

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, és egyéb dísznövények széles választéka akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u. 18,,
62-427-991. Nyitva egész
nap,
vasárnap
délig.
(33133370)
1 7 Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. B. 06-201321-4489

18

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással Szeged,
Tisza Lajos krt. 59. Körút
Antikvárium és Régiségkereskedés, 62-315-322, 309558-979. (33134326)
• ANTIK, múlt század eleji
dolgozószobabútor-család
(7 darabos) ELADÓ. Érd.:
62/620-263 (8-16 óráig).
(33134189)
• KÁROLYI RÉGISÉG KE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (33134229)
1 9 i Szakképzés
IPARI F-S
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

I I

• Házvezetőnő
|
• Kosárfonó és
fonottbútor-készítő
tanfolyamokai indítja
M u n k a n é l k ü l i e k , g y e s e n lévők,
rokkantnyugdíjasok

számára

képzési t á m o g a t á s i g é n y e l h e t ő .
S z j a - k e d v e z m é n y i g é n y b e vehető,
6722 Szeged. Tisza I.. krt. 83. III. em.
Tel.: 62/555-595.30/2-697-692
E-mail: lkokszegeddeinvllel.hu
Taniísílvány száma: 06-0017-02

• LOVASTANYA Domaszéken, 32000 nm-en, két lakóházzal, angolbox, karámok, lójártató gép, nyári
konyha, ipari áram, központi
fűtés, tanyasi turizmusra alkalmasan eladó. 30 M Ft.
Szegedi lakásra,, házra cserélhető. 06-70/380-45-10.
(33134526)
24

KOLTOZTETES.
SZÁLLÍTÁS.
BELSŐ RAKODÁS.
LOMTALANÍTÁS.

REDŐNY. NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY.

Magánház

Tanya

(32526859)

A pói/ózat teodósi Mérideje
2004 mö/us 24én 12 órólg o
HUNGíRU lit vezérigazgató mónógún
letón bortékban Magyat Jóséi
lerérigorgotó úr nevére címem.

16

• WEBLAPKÉSZÍTÉS, webgrafika, webdesign tanfolyamok a Merlln Stúdiónál!
Érd.: 62/424-314, 30/9073654. 06-0220-02. (33134121)
23

21

AHUNGEWfW.
(Szentes, AtWa u. 3.)

15

Egyéb

• EBÉDHORDÁSRA megbízható kihordót keresek.
Tel.: 62/458-766, (33134528)

Autó

• BÉRAUTÓK 3500 Ft-tól.
korlátlan km. Hölgyeknek
1000,- kedvezmény. Egyedi
konstrukciók igény szerint,
akár sofőrrell Tel.: 62/555485, 30/205-55-22, 70/38045-00. (33133890)

4

5

Küldjék el köszöntő soraikat velünk, a DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG oldalain keresztül,
pedig fogadjanak el tőlünk
mely beváltható Szegeden, a NEFELEJCS virág-ajándék üzletekben.

Cora Áruházban,
Kálvária tér 28.,
Zárda u. 6.,

is)

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• KÉSZLETFELSZÁMOLÁSI
akció a Gall Autóalkatrész
boltban
RENAULT PEU
GEOT CITROEN alkatrészek: 20-70%-os engedménnyel. Szeged, Batthyány-Szentháromság u. sarok.
Tel.: 62/543-820. (33133895)

Gratulálunk

(üzenetrögzítő

Apróbörze

Autó
Apró-cseprő

KEDD, 2004. MÁJUS 4.

javítása garanciával
Király Ferenc.

:

62/252-266.06-20/9607-363
• AKCIÓS új típusú REDÖNYÖK, RELUXÁK, szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
62/489-603, 70/3168-817.
(33033036)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (33134345)
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537, (Szeged) (33133293)
• KUGLIZOTT akác tűzifa
szállítással eladó. 72/267381, (33133678)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 70311-79-06,
20-356-7058.
Tel/fax: 62-555-603. Szeged és környéke. (33134319)

Társközvetítés

• TÁRSKERESÉS igényesen, korhatár nélkül. 62/
241-022, 06-20/444-33-67,
Hódmezővásárhely. (33133842)
2 5 : Téglaépítésü lakás
• BELVÁROSI, exkluzíván
felújított, 70 nm-es lakás
bérleti joga eladó. Érd.: 0620/323-7274.
(Szeged)
(33134535)
• RÓKUSI, IV. emeleti, kétszintes, 135 nm-es, szép
társasházi lakás (3 szoba +
nagy nappali, étkező, 2
fürdőszoba, 2 WC stb.)
klímával, sürgősen, áron alul
eladó. Ár: 128.000 Ft/nm.
Érd.: 30/565-3871. (33234616)
• SZEGED belvárosában
téglaépítésü, 2 szobás lakás
eladó. Érd: 30/361-6646,
30/963-2305. (33032601)
• SZEGED legjobb helyén,
liget melletti, 143 nm-es,
teljesen felújított, kétszintes,
társasházi lakás négylakásos társasházban eladó 34
nm-es, dupla garázzsal.
200.000 Ft/nm. Kisebb lakást beszámítok. 06-70/
380-45-10. (33134521)
• SZEGED BELVÁROSI, I
emeleten, kétszobás eladó.
62/478-820.
(Szeged)
(33134413)
• ÚJSZEGEDEN 60 nm-es,
3 szobás, 4. emeleti, felújított lakás eladó, 66/327514. (33134221)

• MEGUNT tükrét, képkere- 2 6 T ü z e l ő a n y a g
tet cserélje ÚJRA! Hozza be
és beszámítjuk az új árába! • AKÁC- és tölgy tűzifa
SZILÁNK*, Szeged. Pulz u. rendelhető szállítással. 0606-30/47946.Tel.: 62/425-555. (33032784) 72/371-988,
7435. Pécs. (33033030)
• REDŐNY, RELUXA sza- • TŰZIFA AKCIÓ május 15lagfüggöny, harmonikaajtó, ig! 9000-12.500 Ft/m3 házszúnyogháló TAVASZI AK- hoz szállítva, készlet erejéig,
CIÓVAL! 62/401-318, 06- 30/9750-662. Pécs. (33134539)
30/271-9697. (33033067)
• REDÖNYÖK, r e l u x á k ,
napellenzők,
szalagfüggönyök árengedménnyel, ingyenes felméréssel. Vidéken
is. Tel.: 62/470-515, 06-70/
364-92-86. (33033005)
2 2 1 Tanfolyam
• ANGOL nyelvvizsgára
szeptemberre
felkészítjük!
06-62-424-484. (33134471)
• INGYENES meditációs
tanfolyam kezdődik május
5-én, 18 órakor. Bejelentkezés 30/278-8039, Sural
Shabd Jóga
Meditációs
Központ. (Szeged) (33133866)
• INTENZÍV gépírás! Digitális fotó, videó! 06-3024-99-559. (33134468)
• MÜKÖRMÖS nemzetközi
EU-diplomát adó oktatás,
továbbképző-, és dlszítötanfolyamok a CREATIVE
NAIL nagyker. stúdióban.
Szeged 06-30-370-22-48.
(33032857)
• PROFI vállalkozói és pályázatírói képzés Szegeden és
Szentesen, állami támogatással az Unicornis Stúdiónál.
Érd.: Szeged, Petőfi S. sgt. 25.
62/481-928.

27; Üdülés
HEVIZI AKCIÓM!
Hunguest Hotel
Panoráma * * *-ban.
Tavaszifőszezoni ajánlatunk:
7 éjszaka felújított szobában
félpanzióval, délutáni kávéval,
süteménnyel:
49.000, Ft-tól/fő.
A félkomfortos, * csillagos
részben 7 éjszaka félpanzióval
/egyágyas felár nélkül/:
37.170, Ft/fő.
TB-kátyával és háziorvosi
javaslattal kedvezményes
gyógy- és fürdőkúra.
Üdülési csekket elfogadunk!

Szobafoglalás:
Tel.. 06(83) 341-074,
06(83) 341-580
Fax: 06(83) 340485
reser.e@hotelpanorarTia.h
28

Üzlethelyiség

• SÓHORDÓ utcában 100
nm-es iroda saját parkolóval kiadó. 20-9371-196
(Szeged) (33134230)
F R A N C H I S E
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Közlemény

rendszerben működő,
forgalmas helyen lévő,
kompletten berendezett,

KOZLEMENY

A MOL Földgázszállító Rt.
2004. 05. 05-én, 8.00-tól, 2004. 05. 07-én 20.00-ig
gázvezetékrendszerén fáklyázással járó
karbantartási munkát végez
A karbantartási munkát társaságunk a lakosság folyamatos
gázellátásának érdekében végzi. Társaságunk Algyfl „0" pont
állomásán, szakembereinek felügyelete mellett végzi
a gáz lefúvatását. fáklyázását.
A művelet a lakosságot nem veszélyezteti, azonban erős hangés fényhatással jár. A környék lakóitól a nyugalmuk
megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk.
A munkálatokról, a helyszínen lévő szakembereink
készséggel a d n a k tájékoztatást.
Megértésüket

köszönjük!

fagylaltozó
jellegű üzletek
BÉRBE ADÓK
Bérleti lehetőség: Budapest,
Szeged, Kecskemét, Debrecen,
Nyíregyháza, Székesfehérvár,
Pécs, Szombathely.
M
Infó: 06-1/247-10-14,
|
¡nfo@yogenfruz.hu

Ax
apróhirdetések
tartalmáért
a

kiadó

nem vállal
felelősséget!

N y u g o d t

H I R D E T É S "

«
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n a p o k a t
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A R O R S Z Á G I ,

RENAULT
OUo

PRESZTÍZS

é s

MAGAZIN

SZABADULJ KI!
Clio Free már 2 2 4 0 0 0 0 Ft-tól

SZABADTÉRI
JÁTÉKOK
KÜLÖNSZÁM

Megjelenés:

június 5.
Anyagleadás:

május 21.
Stat»~~T*| / , Felhasználható alma, körte kultúrákban
J Tgg ^ \
varasodás, lisztharmat, körterozsda
L^^Mnm&J

HIRDETÉSFELVÉTEL

62/567-842

»UtK-XXBÖÍ F

ellen. Őszibarackban tafrinás
levélfoltosság, lisztharmat, levéllyukasztó betegség ellen.

S c o i f f *
B P a W 1
SÉP"

s y n g e n t a
H-1123 Budapest, Alkotás utca 41.
Közt', tef. (+36 1) 488-2260 • www.syngenta.hu
Területi képviselő: Dobai Tibor
Csongrád megye területi képviselő - 06 20 366-5302

Gyászközlemények
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
DR. WAYER PÉTER
2004. április 26-án, 73 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése május
6-án, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
>33234556
Búcsú, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél tőlünk hirtelen, de szívünkben velünk maradsz.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
NÁDAS JÓZSEF
75 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2004. május 7-én, 14
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Szerető felesége és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. VARGA ILLÉSNÉ
CSÁSZÁR JULIANNA
83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2004.
május 7-én, 14 órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család,
Domaszék és Rúzsa

Gyászoló család
„A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
és még most sem hisszük el, hogy
hiába várunk."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, nagymama,
anyós és dédimama,
MAKÁM MIHÁLYNÉ
BORBÉLY ILONA,
Deszk, Petőfi u. 22., tragikus hirtelenséggel, 82. évében elhunyt.
Temetése 2004. május 6-án, 10
órakor a Deszki új temetőben lesz.
Előtte 9 órakor gyászmise a római

katolikus templomban.
033234562
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
KAPÁS ANTAL
54 éves korában elhunyt. Temetése 2004. május 6-án, 16 órakor
lesz a Balástyai temetőben.
033234683
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍ1rÁs
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV SZILÁGYI
MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„„. ,, 7 „
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR JÁNOS
ISTVÁN
temetésén részt vettek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
n.,,,4,,66
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
DÁVID LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, kegyeletüket lerótták.
033234587
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
VECSERNYÉS
MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
033234579
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szeretünk,
KÉRI PÉTERNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
033234571
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászköxlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi i g a z o l v á n y
bemutatásét! Köszönjük!

Most 200 000 Ft értékben beszámítjuk használt, öreg
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk!
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
To&asüO« Kftt/'OO itn: vegyes: 0-6.0; vinyk M-7.9: MWágMl« 1,7-5.6:
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Molnár Autóház Kft.

K IVETT)

Szeged, Dorozsmai út 8. Tel.: (62) 420-237
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR
SZEGED

Ha a Cliól választod, nem kell l e m o n d a n o d a kényelemről. Az ú j Clio l : ree Ratalos
a u t ó fiatalos áron. Alapfelszereltségéhez tartozik a szervokormány, a dupla légzsák,
a 2x 15W-os rádiómagnó, az elektromos ablakemelők és a központi zár. 1.2 6 0 UE
és 1.5 dCí 6 5 I E motorral akár mát 2 2 4 0 0 0 0 Ft-ért hazaviheted! Várunk m á r k a kereskedésünkben ! i

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV RÁCZ IMRÉNÉ
MOLNÁR JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Futó M. u. 7.
szám alatti lakos életének 83.
évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 7-én,
12.30 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi evangélikus temetőben, a sírnál.
033,33998
Gyászoló család
„Csak a test az, ami elvész,
Emléke örökké köztünk él."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV TÖRŐCSIK
IMRÉNÉ
GÉMES VERONIKA,
Hódmezővásárhely, Egressy u. 9.
szám alatti lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése május 5-én,
15 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család
„31314441

'

„Oly rövid az élet, még elbú-ff
csúzni sem volt időnk Tőled.
Hiányod pótolni nem tudjuk, de emlékedet örökké
szívünkben hordozzuk."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága édesanya, nagymama, dédike és anyós,
MIHÁLY JÁNOS NÉ
ECSEKI MÁRIA,
Hódmezővásárhely, Hattyas
u. 35. szám alatti lakos 77
éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése
2004. május 6-án, 9 órakor
lesz a Kincses temetőben.
Összetört szívű családja
jj^-f 0332.34599

f-^jj

fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,
HORVÁTH LÁSZLÓ
(INDIÁN),
Mártély, Szántó Kovács János
u. 3. szám alatti lakos 58 éves
korában váratlanul elhunyt.
Temetése május 5-én, 9 órakor
a Mártélyi temetőben lesz.
Oi^O
Gyászoló testvérei,
Mártély
I—
—
l' —
l—
l «—J•——
l—
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l• —
l—
l—
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„Hosszú szenvedés immár véget
ért, fáradt tested örök nyugovóra tért. Hull a könnyünk érted,
nehéz lesz nélküled, de szívünkben élni fogsz, míg élünk, szüntelen."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szeretettünk,
ÖZV BALÁZS
ANDRÁSNÉ
CSERNUS ILONA,
Serház tér 6. szám, volt Székkutas, Hídi Mihály u. 12. szám alatti lakos 79 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
május 7-én, 13 órakor a katolikus
temetőben lesz.
Gyászoló család

„Búcsú nélkül ment el tőlünk
hirtelen, gondolatainkban és szívünkben velünk marad."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
NAGY BÁLINT,
Tükör u. 16. szám alatti lakos 85
éves korában elhunyt. Temetése
május 5-én, délelőtt 9 órakor lesz
a Kincses temetőben.
03.3234581 Rózsika és családja
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sohasem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor
és rokon,
KOPORNYIK ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Rárósi u. 44.
szám alatti lakos 73 éves korában
elhunyt. Temetése május 5-én, fél
11 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi római katolikus temetőben.
033234596
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Becsomagoltam, kész vagyok,
én semmit meg nem bántam,
ha eltűnök a fordulónál,
legalább nézz utánam."
SZAMOSI FERENC
ny. tanár
halálának első évfordulójára emlékezünk.
Nyugodjon békében

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, leánya munkatársainak és mindazoknak, akik
ID. VAS FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet az
Aranyági Tsz, a Kozmucza Flóra,
valamint a Borsodi Műhely
vezetőinek és munkatársainak.
033134429
Gyászoló család

F Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága szerettünk,
SZABÓ BÉLA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni !
igyekeztek. Külön mondunk [
köszönetet a háziorvosának. ;
Gyászoló család n i

Ú

• 3

E fKöszönetet mondunk mind

azoknak, akik
KOVÁCS BÉLÁT
3
utolsó útjára elkísérték.
|
—
s
i_p
Gyászoló család n_t

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik drága Édesanyám,
SZABÓ DÉNESNÉ

PAPP ILONA
szenvedéstől meggyötört testét |
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot és koszorút helyeztek és I
együttérzésükkel enyhítették |
az elbúcsúzás fájdalmas óráját.
Emlékét megnyugvással őrizzük lelkünkben.
A gyászoló család I

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
DORA TÓTH IMRE
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Fábiánsebestyén
(12 3 I 343114

'

m

w
Hálával és tisztelettel köszön
"UH:

jük minden családtagnak, rokonnak, szomszédnak, ismerősnek, akik
PAPPANTALNÉ
TÓTH BORBÁLA
temetésén megjelentek, mellettünk voltak. Külön megköszönjük kedves szomszédainak,
háziorvosának,
asszisztensnőjének, kik életéért küzdöttek.
A gyászoló család,
ip
Nagymágocsni

ff

GYÁSZHÍR

f

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szeréttünk,
MIHÁLY ANDRÁS,
a Termál Tsz nyugalmazott főkertésze, Szentes, Sáfrán
M. u. 57. szám alatti lakos 90
éves korában elhunyt. Temetése
május 6-án, csütörtökön, 14 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
Gyászoló család, Szentes

Megrendüléssel tudatjuk, hogy
TULKÁN LÁSZLÓ,
Makó, Vasút sor 12/A szám alatti lakos 2004. április 27-én, tragikus hirtelenséggel, 52 éves korában elhunyt. Temetése május 6-án, 15 órakor
lesz a görög katolikus temetőben.
n.3.3234676
Gyászoló családja
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PONT

KOZFI.FT

KIAUITAS

SZEGED
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi
u. 1.) 16 órakor:
fazekas szakkör gyerekeknek, 17 órakor
gobelin-klub.

SZEGED
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
14.30 órakor nyílik:
A Vénusz ajándéka. A tajtékfaragás
művészete a Blaskovich-pipagyűjtemény
tükrében című kiálh'tás . A tárlatot dr.
Vámos-Lovay Zsuzsa, az Iparművészeti
Múzeum főigazgató-helyettese nyitja
meg.

A SZAB-székhózban (Dóm tér-Oskola
u. sarok) 17 órakor
Gyermekközpontú nevelés és az EUcsatlaknzás: Ranschbuig Jcnö - Bartáné
Tóth Mária (óvodapedagógus);
Prof. dr. Hoist Türk A kultúratudomány
icfikikigizációja című könyvbemutatója.

E-mail címünk: ajanloC'dclmagyar.hu
SZÍNHÁZ
SZEGEI)
NEMZETI SZÍNHÁZ
1R óra: Sevilla, se borbély - opera. Deák
Ferenc-bcrlet.
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: /.ongomngji. Papírsárkány
bérlet.

Az. Olasz Kulturális Központban
11 fugnnics tér 2.) 18 órakor
Cincma italiano e letteratura italiana
(Olasz filmművészet és olasz imdalom)
- Cronaca familiaroCsaládi krónika.
A Millenniumi Kávéházban (Dugonics
tér 12.) 18 órakor
A Szegcdi Társadalomtudományi
Szakkollégium vendége: Babus Endre
(HVG) és Elek István (Heti Válasz)
beszélgetése a sajtószabadságról,
politikáról, tisztességről,
manipulációról; 20 órakor: Abszint és
fekete - a 20. sz. első felének magyar
sanzonjai egyéb közismert kávéházi
mekídiákkal. Fcllpnck Kovács Anita
Anna (ének), Kopasz Zsolt (gitár, ének),
Színcsík Attila (nagybőgő).

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAtÁTTEREM
15.30, 17.45 és 20 óra: Az 00 első randi.
Színes, m. b. amerikai íilm.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15 és 20.45 óra: Nem lélek. Színes
olasz spanyoí-an$nl film; 18.30 óra:
FilmEurópa-sontzat Intimitás. Színes
írancia-angol-német-spanyol film.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM

16 óra és 20.30 óra: Vodka leman.

Színes francia-olasz-svéd-örmény film ;
18 15 óra: Okay Színes dán film.
GRAND CAFE
17 óra: Szemközti ablak.
Tön>k-angnl-ola.sz-portugál film; 19
óra: Órák. Amerikai film; 21 óra:
Mielőtt leszáll az éj. Amerikai film.
PLAZA CINFMA CITY
Kill Bili 2.: 14, 16.45, 19.30 óra Az 00
első randi: 13.45, 15.45, 17.45, 19.45
óra. Életeken át: 17.30, 19.45 óra
Honey: 16.30, 18.30, 20.30 óra.
Underworld: 14.45, 17, 19.30 óra.
Starsky és Hutch: 13.15, 18.15, 20.15
óra. Scooby l)oo 2 Szörnyek pőráz
nélkül: 13.30, 15.30 óra. Ckxhika:
13.45, 16, 18, 20.15 óra Elvarázsolt
kastély: 14.30 óra. Horrorra akadva 3:
13.30, 15.45, 17.45 óra. Ibs.sk>: 15,
17.30, 20 óra. Derült égből Mly: 20 óra.
Hideghegy: 15.15 óra.
VÁSÁRHELY

A Tamási Áron Klubban
(Boldogasszony sgt. 6.) 19 lírakor:
Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné zenés komédia.
KONCERT
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Király-König Péter Zeneiskola
nagytermében 18 órakor.
...Most lenne 70 éves...
Emlékhangverscny Nagy Imre
oboamúvész, zenekari titkár
születésének 70. évfordulóján.
I lázigazda: Meszlényi László
oboaművész.
A Bartók Béla Művelődési Központban
(Vörösmarty u. 3.) 19 órakor
A König Szalonzenekar hangversenye.
Művészeti vezető: Bedó Gábor.
Az alsóvárosi ferences templomban
(Mátyás tér) 19 órakor:
Csanádi László koncertje.

17.45 óra: Htfa be! Színes, m. b. francia
film; 20 óra: Dalok a konyhából. Színes
norvég film.
A

-*MPONTTÁMOGATÓJA:
Gőry Pince &Terasz, 6723 Szeged, Liszt
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A Démász Rt. székházában (Klauzál tér
9.) megnyílt:
Sonkodi Rita festőművész kiállítása. A
tárlat megtekinthető: május 15-étft
naponta: 10-től 17 óráig.
Az Ifjúsági Házban megnyílt:
Képzőművészeti kiálh'tás a Szög-Art
Plein Air anyagából. A tárlaton tíz
ország művészeinek festményei, grafikái
és szobrai láthatók. A hazai alkotók
közül Aranyi Sándor festőművész. Nagy
Gábor és Rapp György grafikusművész,
Dudás Sándor és Fopovics Lőrinc
szobrászművész munkái szerepelnek. A
tárlat megtekinthető: június 6-áig,
valamint az Értelmi Fogyatékosok
Országos Érdekvédelmi Szervezetének
kiállítása. A tárlat megtekinthető: május
8-áig.
A várban (Stefánia) megnyílt:
látszani jó! Történelmi barangolás a
játékok birodalmában című
játéktörténeti kiállítás. A tárlat
megtekinthető: július 18-áig.
A Móra Ferenc Múzeumban (Roosevelt
tér 1-3.) látható:
Úton-útfélen... Múzeumi kutatások az
M5-ös autópálya Csongrád megyei
szakaszán. A tárlat december 31 -éig
látható,
„... és jött a gözös" című, Szeged 150
éves vasútját bemutató kiállítás.
Látogatható: május 23-áig,
az újjászületett város cimmel a szegedi
nagy árvízről megemlékező kiállítás. A
tárlat látható: december 31-éig,
Pulitzer (ózsef, a sajtócézár című
kiállítás. A tárlat május 31 -éig
tekinthető meg Hétfő szünnap.
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Ballagási akció

Ajánlatunk

Aurum, Tisza L. krt. 40. és az
Arany laguna f Mikszáth k . U.
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Ciyeimek-kamasz

ÉKSZERBOLTOKBAN.
Gyűrűk: 2990 Ft-tól: függők: 3000 Ft-tól: láncok: 5500 Ft-tól;
medálok: 1500 Ft-tól; karláncok: 2000 Ft-tól;
garnitúrák: 40 000 Ft-tól;
egyes ékszerek már 3500 Ft/g-tól áron vásárolhatók.

m eg

ballagásra

Férfi rövid ujjú

Fiúnadrágok
Férfi-női-gyermek
pulóverek, pólók:

3 1 0 0 - 3 6 0 0 Ft-ig
1 8 0 0 - 2 9 0 0 Ft-ig
2 0 0 0 - 2 5 0 0 Ft-ig
4 0 0 - 6 7 0 Ft-ig
250 Ft

Olasz férfialsók.

F E K E T E V Á R RT.
DÉLRÖVIKÖT RAKTÁRÁRUHÁZ
Szeged, Kereskedő köz 4Nyitva tartás: h.-cs.: 8—15, péntek: 8-13 óra

THcnm

FUTES-GAZ-SZANITER

www.megatherm.huB

Szeged, Dorozsmai út 33.
Tel.62/559-130 Fax: 62/559-131
lifáftfrj ( B e j á r a t a B u d a p e s t i ú t r ó l , volt A g r o k e r t e l e p )
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 9.00 Napkelte
9.00 Napi mozaik 11.05 San
Francisco utcáin Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat. Az utolsó lövés (ism.) |16| 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00
Jelentés Tények és képek Magyarországról 13.25 Srpski Ekran
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
13.50 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin
14.20 Kutya legyek... Kanadai ifjúsági tévéfilmsorozat, 2. Kutyul a
kutyuli II. 14.50 Fogadóóra Oktatási magazin 15.15 Repeta 16.05
Élesben Közéleti talkshow |16|
16.50 Az Árpád-kor templomai
Mecseknádasd (ism.) 17.05 Maradj velünk! Találkozás Jézussal
17.15 Katolikus krónika 17.40
Közeli Kulturális híradó 17.45
Uniós pályázati kalauz 17.50
Körzeti híradók 18.00 Híradó.
Gazdasági híradó 18.10 A klinika
NSZK-tévéfilmsorozat. Vakmerő
próba (ism.)
19.00 Quizfire - Tűz-víz-kvíz
Műveltségi vetélkedő
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Félszázadunk Ironikus
nosztalgiashow, 1966
21.05 KultÓra
21.55 Magyar olimpikonok
22.00 Kedd este Benne: Híradó,
időjárás-jelentés
22.35 A tanúságtétel háza Vitray
Tamás riportfilmje [ 16|
23.30 Panoráma |16|
0.00 Századunk.
A Margaréta-terv
Bokor Péter filmje (ism.)
0.50-1.42 Végtelen nyár
Argentin tévéfilmsorozat,
15.

T V
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6.00 Topsport Sportmagazin
(ism.) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Laza© Szórakoztató,
vidám reggeli csevej 8.50 Stahl
konyhája 9.00 Tripla vagy semmi
Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.25 Helene szemei Francia filmsorozat, 6. |12| 10.35
Teleshop 12.15 Szeretők és riválisok Mexikói filmsorozat, 50. [12|
13.15 Ernest a seregben Amerikai
vígjáték |12| 15.00 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 15.30 Beverly
Hills 90210 Amerikai ifjúsági
filmsorozat, 45. Aerobikóra 16.30
Jakupcsek Közéleti talkshow |12|
17.30 A betolakodó Mexikói filmsorozat, 98. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja i 12)
19.45 A Nagy Ó Romantikus
mese valós szereplőkkel
21.15 Főnix-kód
Amerikai-német
akciófilm (16|
Közben: kenósorsolás
23.20 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat |12|
23.35 Jó estét, Magyarország!
0.00 Propaganda
Kulturális magazin |12]
0.35 A kanyaron túl
Magyar film [16]
K L U B
6.00 Disney-rajzfilmsorozat Balu
kapitány kalandjai 6.30 Reggeli
Ébresztőshow. Benne: hírek 8.38
Találkozások - Reggel 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Vad szenvedélyek Argentin filmsorozat, 65.
9.35 06 81 320 320 Játék! Játék!
Játék! 10.30 Topshop 11.30 Delelő Vidám magazinműsor délidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.10 Fókusz-portré (ism.)
112) 13.35 06-81 320-320 Játék!
játék! Játék! 14.55 Disney-rajzfilmsorozat Balu kapitány kalandjai 15.20 Receptklub 15.35 Édes
dundi Valentina Venezuelai filmsorozat, 45. 16.35 Balázs - A
szembesítöshow |12| 17.25 Mónika - A kibeszélőshow | 1 2 |
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin 112|
19.40 ValóVilág
Újra a lét a tét! [12|
20.35 Barátok közt
21.15 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat
Gyere hozzám
feleségül! |12]
22.15 ValóVilág - Kiválasztás
Újra a lét a tét! [12]
23.10 Találkozások - este
Sztármagazin 112|
23.20 Híradó - Késő esti kiadás
23.30 BeleValóVilág
Újra a lét a tét! [16]
23.55 Bíboreső
Hongkongi akciófilm [16)
2.00 Fókusz Közszolgálati
• magazin (ism.) [12)

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Sorompók. Torda 9.00 Bűvölet 9.50
Kézmúvck 10.00 Szegény Dzsoni
és Árnika 11.15 Közép-európai
magazin 11.40 Bekezdések 11.50
Hírek, meteorológia 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.25 Euroszkóp
12.55 Equator Klub 13.20 Európa
kollégium 13.50 Tanyaálmodók
14.40 Elefántok birodalma 15.30
Tcrmészctlesen a Dinnyési-Fertőn
16.00 Prizma 16.30 Régiók - Pozsony 16.55 Öt perc zene 17.00
Kalendárium 17.50 Helyesen!
18.00 Híradó, kulturális hírek,
sport, meteorológia 18.30 Szívtipró
gimi
19.15 A világörökség kincsei
19.30 Mese
19.50 A gyerekek órája
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Mindentudás Egyeteme
23.10 Idő van Magyar játékfilm
0.50 Vfcrs
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
1.30 Mese
1.35 Parti Nagy Lajos: Ibusár
3.30 Mindentudás Egyeteme
4.30 Régiók - Pozsony
4.55 Öt perc zene
5.00 Bekezdések
5.05 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.00 Napnyugta
18.35 Telesport Olimpiai magazin
19.45 Esti mese Leo és Fred.
Magyar rajzfilmsorozat.
Bolhacsípés
20.00 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Záróra
21.20 Membrán Orvosok,
gyógypedagógusok
21.50 Vbnnegut-sorozat:
Az ötös számú vágóhíd
Amerikai sci-fi |16|
23.30 Közeli Kulturális híradó
23.40 EU-fórum
0.35 Panoráma |16| 1.10 A Stú
dió 11 felvételeiből 2.00 Nők
mindörökké Argentin tévéfilmsorozat, 34-35. 3.50 Úton Európamagazin 4 . 2 0 - 5 . 3 0 Telesport
Olimpiai magazin
^mm
TfWN
22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki magazin
20.30 Diagnózis (ism.) 21.30
Miénk a város - előzetes 21.40
Pályairány 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi Hírek (ism.) 8.00
Aréna (ism.) 18.55 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Verseny 22.00
Szegedi Hírek (ism.)

6.00 InfoTV 7.00 Makó VTV főcím
7.07 Híradó 7.20 Mese-sarok 7.25
Eb-ugatta 7.30 Itthon történt:
Városnapok, 1. rész 8.05 Híradó
8.15 Mese-sarok 8.19 Eb-ugatta
8.28 Hármashatár Magazin 9.00
InfoTV 17.30 A Dél-Dunántúl
turistaszemmel - a Pécs Tv
dokumentumfilmje 18.00 Makó
VTV főcím 18.07 Híradó 18.17
Mese-sarok 18.21 Eb-ugatta 18.30
Itthon történt: Városnapok, 2. rész
19.05 Híradó 19.15 Mese-sarok
19.19 Eb-ugatta 19.30 Itthon
történt: Galamb-napok 20.30
Hírháló - a Hálózat Tv országos
híradója 21.00 Amerikai jakuza 2:
Kettős fedezékben. Amerikai
akciófilm 22.50 Szerencsi fel!
Borban az igazság! Rajzfilmsorozat
az EU jegyében 23.00 InfoTV

•
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VÁSÁRHELYI VÁROS TElVtZIÖ

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.)
17.00
Gyerekeknek:
mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése
18.00
Vásárhelyi magazin 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.30 Európa
Fesztivál Hódmezővásárhelyen
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése
23.00 Vásárhelyi Magazin, 2. rész
(ism.) 0.00 Képújság

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 13.30 Napi műsorajánló és rövidfilmek 13.45 Vásárlási műsorablak 14.00 A pápai Kékfestő Múzeum 14.30 Thalassa természetfilm 15.00 A tolvajok hercegnője. Amerikai kalandfilm 16.50
Szerencsi fel! Borban az igazság!
17.00 Eur-óra - a csatlakozás magazinja, 17/3. részi 7.30 A Dél-Dunántúl turistaszemmel - dokumentumfilm 18.00 Képújság 19.00 Ma
gazin 19.30 Képújság 20.00 Magazin (ism.) 20.30 Hírháló 21.00
Amerikai jakuza 2.: Kettős fedezékben. Amerikai akciófilm 22.50 Szerencsi fel! Borban az igazság! 23.00
Bencze-show 23.30 Hírháló

Alföldi Hírmondó 5.3022.30 ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás a Kossuthra 15.00 18.00 ig Zenés dél
utáni magazin 18.30-22.30ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4 ÁARádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Juice
(Száraz Ferenc) 14.00 Bende
Gábor 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00 Bár 88 (Kis Kata)
Ofú

0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juventus - Hegyesi Sándor
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
62/421 601 SMS: 06 3030
30-244 20.00 Euro-express Dénes Tamás 22.00 Zene ze-

Rádió 7 „97,6
5.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.30
Napraforgó, melyben téma az
irányított betegellátás. Vendég: Vighert Ferencné, az irányított betegellátás prevenciós munkatársa. A műsorvezető, Szenti Szabolcs számít az
önök kérdéseire is, adástelefonszámunk 533-777, sms
szám:
06*30-267-77-77.
12.00 Déli hírösszefoglaló
13.00-tól óránként hírek
14.30 Humorpercek 16.15
Női magazin 17.45 Kegyeleti percek 18.15 Top 20 a Rádió 7 slágerlistája 19.20 Esti
mese 19.30 Sportösszefoglaló 20.15 Kvízválasztó - kvízműsor játékkal és értékes nyereményekkel 23.00-tól reggel
5.00 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2.00 és 4.00
órakor hírösszefoglaló

A nap filmje
TV 2
21.15 Főnix-kód
Amerikai akciófilm

Fsz.: Christina Cox, Jeffrey
Meek, Dennis Akayama
A jövőben a civilizációt
fenyegető legnagyobb veszély
nem a nukleáris kipusztulás,
hanem az élet vize! Ebben a
világban a bűnözők meghalnának, hogy gazdagok legyenek, a gazdagok pedig
meghalnának, hogy fiatalok
legyenek. Amikor szabotálják
szupertitkos küldetését, hogy
elpusztítson egy öregedés
elleni szérumot, a kínai
szupertitkosügynöknek, Lucy
Changnek, azaz Főnixnek
menekülnie kell - egymillió
dolláros vérdíjjal a fején.
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Démászosok az Eb-n

Az olimpiai bajnok Kovácsot legyőző szegedi lány sírt a döntő után

Janics az édesapjára gondolt

BUDAPEST (MTI)
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
elnöksége tegnapi ülésén egy
szám (női k-4 1000 m) kivételével
jóváhagyta a május 20-án kezdődő, poznani olimpiai kvalifikációs
Európa-bajnokságon induló válogatott névsorát.
Az Eb-n a hétvégi szolnoki válogató győztesei vehetnek részt,
kivételt ez alól csak a kenu
egyes 500 m-es szám jelent, hiszen itt az első helyen végzett
Kolonics György átadta az indu-

KAJAK-KENU
Másfél napos pihenő után ma
már folytatja a felkészülést az
Eb-re, illetve a második válogatóra az olimpiai bajnok Kovács Katalint ötszáz egyesben
legyőző szegedi Janics Natasa.
A válogató váratlan meglepetése.
Ennek titulálható, amit a Démász-Szegedi VE női kajakosa,
lanics Natasa véghez vitt. Ötszáz
méteren ugyanis legyőzte azt a
Kovács Katalint, akit az elmúlt
három idényben ezen a távon
senki sem tudott felülmúlni.

Most a Vasas villogott
VÍZILABDA
Hiába bíztak a szentesi drukkerek, a női vízilabda OB I elődöntőjének második összecsapásán a Hungerit csapata gyenge játékkal vereséget szenvedett
hazai medencében a Vasastól.

Kovács bekezdett
- Együtt készültünk az edzőtáborokban, jól ismerjük egymást.
Kicsit meglepődtem, amikor a
szolnoki finálé elején bekezdett.
Nem szokott ő így elindulni, de
szerencsére utolértem. Általában
éppen fordítva történik minden.
Féltávnál éreztem, hogy meglehet a siker, hiszen még jól bírtam
a csatát, könnyedén mentem.
Először nem nézelődtem a saját
futamomban, és sokat jelentett,
hogy a nemrég elhunyt édesapámra gondoltam. Óriási erőt
adott a végső győzelemhez - emlékezett vissza elcsukló hangon,
de boldogan Janics.
A sírás a futam után nem kerülte el, ám ezek az öröm könynyei voltak. Zokogva borult az
elsők között gratuláló exelnök,
Vass György és a klub igazgatója,
Petrovics Kálmán nyakába.
Edzőjétől, Fábiánná Rozsnyói
Katalintól másfél nap pihenőt
kapott Natasa, így az ünneplésre
kevés idő juthat, hiszen kedden
délután már jelentkeznie kell
tréningre. A következő feladata

lás lehetőségét az 1000 m-t
megnyerő szegedi /oób Mártonnak. Az olimpián n e m szereplő
négyes számokban nem rendeztek válogatót, ezeknek a csapatoknak az összetételéről a szakvezetés döntött.
A magyar Eb-csapatban a Démász-Szcgcdi VE-böl öten szerepelnek: /anics Natasa (k-1 500
m), Storcz Botond (k-2 500 m,
k-4 1000 m), Joób Márton (c-1
500 m, c-1 1000 m), Hüttner
Csaba és Fürdők Gábor (mindkettő c-4 1000 m).

HUNGERIT-SZENTESI V K VASAS 5 - 8

A dobogó tetején álló Janics olimpiai bajnokot vert Kovács Katalin (balról] személyében
pedig a poznani Európa-bajnokság.

Csak az elsőség!
- Mindig, így az Eb-n is győzni
akarok. Am sokkal fontosabb,
hogy a második válogatót is megnyerjem, mert ha Kovács előttem végez, akkor a védettsége
okán hiába vertem meg egyszer,
ő utazhat az olimpiára. Még tudok fejlődni, és ha kihozom magamból a maximumot, akkor
elégedett leszek. Ha nem nyerek,
akkor biztos ráhagyom az idei évre, hiszen nem sok értelme lett
volna a továbbiaknak. Számomra kedvező, hogy Szegeden lesz a

mindent eldöntő csata, mert szeretek a Maty-éren versenyezni.
Ideális, nemzetközi mércével
mérve is kiváló körülmények
vannak. N e m úgy, mint Szolnokon, ahol kétszáz méteren elég
komolyan átvertek a rajtnál.
Mintha az ellenfelek a pisztolydörrenés előtt indultak volna,
ám a startot nem lőtték vissza utalt még egy kellemetlen közjátékra Janics.

Döntés május végén
Sokan aggódnak a sportág szegedi hívei közül, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még
nem jelezte, az esetleges kvalifi-

(1-3, 2-2, 0-2, 2-1)

káció esetén Janics Natasa indulhat-e az olimpián. A NOB
május 28-án tartja az athéni nevezési határidő előtti utolsó öszszejövetelét, és ezen tárgyalja a
végrehajtó bizottság az aktuális
ügyeket, többek közt a szegedi
kajakos esetét is. Petrovics Kálmán elmondta, ő n e m aggódik,
hiszen a kérelemmel kapcsolatban semmilyen pótanyagot n e m
kért a NOB, ráadásul három
idény, sőt három naptári év is
eltelt már azóta, hogy Janics
még jugoszláv színekben a
Maty-éri viadalon (2001. május
24.) rajthoz állt.

0B l-es női vízilabda-mérkőzés. Elődöntő, 2. mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda,
100 néző. Vezette: dr. Fekete, Madarasi.
Szentes: Varga Z. - Huszka 2, Makra,
Hőnig, Kovács, Szremkó 2, Tóth I A. 1.
Csere: Vér, Ádám, Hegedűs, Szabó X.
Edző: Pengő László.
Vasas: Horváth - T0MASK0VICS 2, Porvay, Kisteleki 1, Hári 1, NÉMETH 2, Ipacs
2. Csere: Bátori. Edző: Pálinkás Tamás.
Gól - emberelőnyből: 4/1, ill.10/4.
Négyméteresből: , ill. 1/1.
A 3 győzelemig tartó pártiarc állása: 1:1.
A vasárnapi, fővárosban aratott
nagyszerű diadal után joggal reménykedhettek a szentesi szurkolók, hogy Szremkóék a ligeti uszo-

M Á D I JÓZSEF

dában is győznek. Csalódniuk kellett, az angyalföldiek ugyanis már
a 20. másodpercben szerzett 9
m-es lövéssel jelezték: ez a meccs
nem hasonlít majd az egy nappal
korábbira. A vendégek 3-1-es vezetését a második negyed közepéig ugyan kiegyenlítették a házigazdák, azonban a túl szigorúan megítélt 4 m-es, valamint a gólra váltott előny következtében ismételten csak kullogtak a Vasas után.
Lett volna esély a felzárkózásra, de
ahhoz sokkal jobban, pontosabban kellett volna kapura lőni. A
tegnapi meccs hasonló volt, mint
a vasárnapi, csak éppen fordított
előjellel. Akkor a Szentes sziporkázott, most viszont a Vasas.
Pengő László: - Játékunk nyomokban sem emlékeztetett a vasárnapira, bár az is igaz, most
egy összeszedettebb Vasas volt az
ellenfelünk.
•

A férfi vízilabda OB I-ben ma
eldőlhet a 9. hely sorsa. A két
nyert mérkőzésig tartó párharc
első felvonásán a Legrand-Szentesi VK legyőzte a Szolnokot. Ha
a ma 18 órakor kezdődő idegenbeli, második meccsen is jobbnak bizonyul, befejeződik számára az évad.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

üV
ÁLLAMI
HUNGARIAN

P R I V A T I Z Á C I Ó S ÉS V A G Y O N K E Z E L Ő

P R I V A T I Z A T I O N A N D STATE H O L D I N G

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., a továbbiakban: Kiíró
vagy ÁPV Rt.) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Hód-Mezőgazda Részvénytársaság (6800
Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2., cégjegyzékszáma: 06-10-000086; a továbbiakban: Társaság) 209 410 darab,
egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényének (a továbbiakban együtt: Részvények) megvásárlására,
amely a Társaság jegyzett tökéjének 81,42%-át képviseli. Az ÁPV Rt. a pályázati eljárás eredményessége esetén
további 36.955 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény kedvezményes megvásárlásának a lehetőségét
ajánlja fel a Társaság munkavállalóinak. A nyertes pályázó a munkavállalóknak felajánlott, de általuk át nem vett
részvényeket is köteles a Részvényekre vonatkozó részvény-adásvételi szerződésben meghatározón árfolyamon és
feltételekkel (de kárpótlási jegy felhasználása nélkül) megvásárolni. A Társaságnál 600.000.000 Ft, azaz hatszázmillió forint, alaptöke-emelés szükséges. Az ÁPV Rt. - érvényességi feltételként - 480.000.000 Ft, azaz négyszáznyolcvanmillió forint tökeemelést vár el. Az ÁPV Rt. - részvény-adásvételi szerződés megkötését követően 5 napon belül tartandó közgyűlésen - a Társaság alaptőkéjének a részvény-adásvételi szerződésben a Vevó áhal vállalt összegű, pénzbeli
betéttel, névértéken való felemeléséről fog dönteni és szavazatával biztosítja, hogy a Társaság közgyűlése a részvényjegyzésre a Vevót jelölje ki. A pályázónak vállalnia kell, hogy az alaptóke-emelés 50%-át a vételár megfizetésével egy
klöben, míg a fennmaradó 50%-át az alaptőke-emelés cégbejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb
2005 szeptember 30-álg megfizeti.
A nyertes pályázónak az arra szóló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül meg kell kötnie a részvényadásvételi szerződést, és a vételárat a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalással kell megfizetnie.
A Részvények vételárának legfeljebb a 10%-át a nyertes pályázó kárpótlási jegyben is megfizetheti. A Kiíró a kárpótlási
jegyeket 174,2%-os árfolyamon veszi figyelembe A Kiíró a vételár vagy annak bármekkora hányadának a forrásául
Egzisztencia-hitelt, továbbá halasztott vagy részletfizetésre, illetve privatizációs lízingre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.

RT.
COMPANY

megtételéhez, valamint a pályázati ajánlatok benyújtásához a meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes
bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és a meghatalmazás terjedelmét.
Az ajánlatok benyújtására meghatározott napig az ajánlattevőnek 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint
bánatpénzt (forintban) átutalással meg kell fizetnie az ÁPV Rt.-nek az MKB Rt.-nél vezetett, alább megadott,
megfelelő számlájára. Az ajánlattevőnek a bánatpénz átutalására adott megbízásban hivatkozásul a „Hód-Mezőgazda
Rt., bánatpénz az ÁPV Rt. javára" szöveget kell feltüntetnie. A bánatpénz azon a napon számít megfizetettnek, amely
napon a bánatpénz összegét az MKB Rt. a Kiíró számláján jóváírja. A bánatpénz után jóváírt kamatok a pályázót illetik
meg. A bánatpénz utalásával összefüggő banki költségeket a Kiíró a visszautalt bánatpénzből és kamatokból levonja.
A bánatpénz előírás szerinti megfizetése a pályázati ajánlatnak érvényességi feltétele.
A bánatpénz fogadására rendelkezésre álló számlaszámok a következők:
- jogi személyek számára:
10300002-20360650-70073285;
- természetes (magánszemélyek számára.
10300002-20360650-70143285.
A pályázónak az ajánlatában 120 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni. A pályázónak ajánlatot kell lennie a vételár
összegére, és igazolnia kell a Részvények vételára és a tőkeemelés első részlete fedezetének a meglétét.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is - a Törvény előírásainak a in-tartásával eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes feltételeit a Kiírótól megvásárolható részletes tájékoztató állapítja meg.
A Társaságot a részletes tájékoztató függelékét képező információs memorandum mutatja be, és a Társaságnál adatszoba áll majd rendelkezésre, ahol a részletes tájékoztatót megvásárolt pályázók további információkhoz juthatnak.
A pályázaton bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
az áUam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 1. J (4) bekezdése szerint magántulajdonosnak minősülő más személy, továbbá ezek konzorciuma is részt
vehet A konzorciumban pályázóknak a versenyeljárásban és a szerződéskötés, valamint a szerződés teljesítése során
egyetemleges a felelősségük. A konzorciumban pályázóknak az ajánlatukban meg kell jelölniük a konzorcium
képviselőjét. A Kiíró a pályázat elbírálásánál a Törvény 2. $ (1) bekezdés e) és g) pontjaiban foglaltak alapján jár el.
A pályázaton való részvételnek feltétele a részletes tájékoztató megvásárlása és átvétele. A részletes tájékoztatót a
Kiíró 1133 Budapest, Újpesti rakpart 31-33- szám alatti Ügyfélszolgálatán lehet átvenni 2004. május 3 -tól; a tájékoztató vételára 200.000 Ft + áfa. A részletes tájékoztató árát a Kiíró csak abban az esetben fizeti vissza, ha a pályázati
felhívást visszavonja. A részletes tájékoztató átvételének feltétele átvételi és titkossági nyilatkozat megtétele. Az
átvételi és titkossági nyilatkozatot aláírásra a Kiíró a részletes tájékoztató átadásakor bocsátja a pályázók rendelkezésére. A részletes tájékoztató átvételéről a Kiíró igazoló bizonylatot ad. A részletes tájékoztató átvételét igazoló
bizonylatot átruházni nem lehet. Konzorcium pályázata esetén a részletes tájékoztatót elegendő egy konzorciumi
tagnak megvásárolnia és átvennie. A részletes tájékoztató átvételéhez, az átvételi és titkossági nyilatkozat

A pályázatokat az alább megadásra kerülő címen, zárt, a pályázó személyére való utalást kívülről láthatóan nem tar talmazó borítékban, 7 példányban, magyar nyelven, a pályázó, illetve képviselőjének azt az aláírásával ellátva kell
benyújtani. Külföldi pályázó a magyar nyelvű példány mellett angol nyelven Is benyújthatja ajánlatát, azonban ez
esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni „EREDETI"
felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, a Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, amely a továbbiakban az
eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az így kiválasztott példányban foglaltak az
irányadók.
Az ajánlatokat a nyitva álló határidőben személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A pályázati
borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:
„ PÁLYÁZAT Hód-Mezőgazda Rt."
A pályázóknak az ajánlataikat 2004. június 14-én, 13 és 14 óra között kell benyújtaniuk. Az ajánlatok beérkezését az
átvevő által kiállított átvételi elismervény tanúsítja. Az ajánlatok benyújtásának a helye az ÁPV Rt. székháza:
1133 Budapest, Újpest rkp. 31-33 szám.
A pályázat lebonyolításának a további időrendjét a részletes tájékoztató tartalmazza. További felvilágosításért
Koleszár István ügyvezető igazgatóhoz és Győrvári Tamáshoz a 237-4104-es telefonszámon lehet fordulni.
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A csapatjáték diadala az MK-bronzérem

Oktatott a Kosársuli

Szeviépes kupabravúr

Fölényes, 113-91-es győzelmet
aratott a Vásárhelyi Kosársuli
NB I/B-s férfi kosárlabdacsapata a Debrecen ellen.

Csupa mosolygós játékos érkezett az ünnepi vacsorára. Minden kosarasnak ott lógott a nyakában a megszerzett bronzérem.
A Szeviép-Szeged női együttese
nem mindennapi bravúrt végrehajtva a harmadik helyet szerezte meg a Magyar Kupában. A vasárnapi szegedi bronzmeccsen
remek játékkal rukkoltak elő Újhelyi Gábor tanítványai, esélyt
sem hagytak a Diósgyőrnek, végig kézben tartották a játék irányítását, magabiztosan szerezték meg a győzelmet. A trénerrel,
Újhelyi Gáborral vacsora közben
beszélgettünk.

ép egyik legjobbjának számított.
Nem hiába került be a Magyar
Kupa Ali Star csapatába. Az egykori válogatott nyakában is ott
lógott a bronzérem a beszélgetés
alatt és természetesen fülig ért a
szája.
- Fontos volt a c s a p a t n a k a
siker, m i n d a n n y i u n k a t
nagyon feldobott. Bízom benne,
hogy a szegedi sportbarátoknak is sikerült ö r ö m e t okozni.
A m i n e k igazán örültem, az az
hogy az összes résztvevő csupa csupa jót m o n d o t t a szervezésről, m i n d a n n y i a n jól érezték m a g u k a t Szegeden. A
bronzmeccs előtt fáradtak volt u n k , hiszen az elődöntőn nagyon elfáradtunk, mindannyia n későn f e k ü d t ü n k el. N e m
sok időnk volt a regenerációra, e n n e k ellenére, ahogy megkezdődött a meccs ezt elfelejtettük.
Igazi
csapatmunka
volt ez a siker. Ebből a győzelemből erőt t u d u n k rrieríteni a
Szekszárd elleni csata előtt.

Extra teljesítmény

Csodaérem

KOSARLABDA
Sporttörténelmet írt a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. A Tisza-parti alakulat az
egyesület legnagyobb sikerét érte el: a Magyar Kupában a harmadik helyen végzett.

- Nagy dolognak tartom, hiszen a csapat csodálatos teljesítménnyel rukkolt ki. Már az első
meccsen, a Sopron ellen is hajtottunk, küzdöttünk, de a jobbtól szenvedtünk vereséget. A
DKSK ellen az első félidőben
mutatott teljesítményünkkel különösen elégedett vagyok, támadásban és védekezésben is extrát
nyújtott minden játékosom. A
hajrában a szívünk vitt előre
bennünket, ebben az időszakban
is okosan játszottunk. Ez a siker
jól jött, hiszen számunkra most
a rájátszásban fontos összecsapások következnek, szeretnénk a
bajnokságban az ötödik helyet
megszerezni. Tegnapra pihenőt
kaptak a játékosok, azonban ma

Andra Mandache is sokat tett a
győzelemért. A román válogatott
bedobó különösen az első félidőben kergette őrületbe a diósgyőri
játékosokat.
- A sok-sok munka eredménye
ez a harmadik hely, számunkra
ez egy hatalmas ajándék. Számomra különösen értékes ez a
siker, hiszen magyarországi profi
Andra Mandachére (fehérben) mindig a fél csapat vigyázott, mégis pályafutásom legfényesebb éra bronzmérkőzés egyik legjobbja volt
Fotó: Miskolczi Róbert mét szereztem meg. N e m tagadom, fáradt voltam a bronzdélután már edzünk. A Ligetben majd. Nagyon bízom benne, meccs előtt, azonban olyan csafutunk majd, szerdától pedig a hogy sikerül két meccsen kihar- patjátékkal rukkoltunk ki, ami
átsegített bennünket a holtponszekszárdiak elleni vasárnapi ha- colni a továbbjutást.
ton. A hajrában a szívünk vitt
zai bajnokira kezdjük meg a felbennünket előre, mindannyian
készülést. A két győzelemig tartó Vérbeli csapatmunka
nagyon akartuk a sikert.
A kapitány, Mészáros Kornélia
párharc második meccsét május
SÜLI RÓBERT
13-án (csütörtökön) játsszuk mindkét összecsapáson a Szevi-

MUNKATÁRSUNKTÓL
VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI-DEBRECEN
113-91
(31-19, 22-24, 33-22, 27-26)
NB l/B-s férfimérkőzés, Hódtói Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Kiss, Domokos.
Kosársuli: dr. Borbáth 9/3, Elek 7/3,
MOLNÁR 24/9, K0VÁTS 23, KUKLA 32.
Cserék: Böszörményi 12, Csorba 6.
Edző: Molnár Csaba, dr. Elek András
Az első percekben gyengén védekeztek a hazaiak, így hiába dobott Molnár 15 pontot, az ellenfél nem szakadt le. A szünet a
Kosársulinak tett jót, ugyanis
Molnár Csaba tanítványai perce-

Bódi két érme
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az új zalaegerszegi csarnok adott
otthont a férfi tekézők országos
bajnoki döntőjének. A viadalon
négy szegedi versenyző volt érdekelt. A Ferroépből a legeredményesebben Bódi Tibor szerepelt,
aki párosban klubtársával, Karsai Lászlóval második, a napi

MUNKATÁRSUNKTÓL
A sátorbontási munkálatok után
a szegedi sportuszoda tegnap 8
órától fogadja újra a sportolni és
a pihenni vágyókat. Az egyhetes
szünet alatt a minden évben szokásos munkálatokat végezték el:
medencetakarítás, tusolok karbantartása, a pihenő-lelátó fel-

M I N D E N FEKETE-FEHÉR BLÉZER,

JÁRMŰIPARI
ÉS

újítása, zöldövezet újratelepítése, s a Viacolor térburkolat elkészítése. A gondos munkának
mindig meg lett a haszna, hiszen
egyetlen egyszer sem kellett bezárni szezon közben.
A tanmedence rekonstrukciós
munkái azonban tovább folynak,
de a versenymedence ez idő alatt
zavartalanul üzemel.

EZEN A HETEN

BIZTONSÁGOSAN
SZAKKIÁLLÍTÁS

egyéniben pedig harmadik lett.
Összetett egyéniben a szintén
szegedi Bóta Ervin kapaszkodott
fel a dobogó legalsó fokára.
A Ferroép-Szeged tekéseinek
eredményei. Páros: 2. Bódi, KarsaiL. 1191(579, 612) fával, napi
egyéni: 3. Bódi 577 fával, összetett egyéni: 3. Bóta Ervin 1176
(601, 575) fával.

Nyitva van az uszoda

HAJTÁS
XI.

ken belül eldöntötték a mérkőzést. A harmadik negyedben Kováts és Kukla minden lepattanót
leszedett, és rendkívül eredményes is volt. A továbbiakban a védekezés romlott ugyan, de a
szebbnél szebb támadásokból
minden vásárhelyi dobott pár
szép kosarat. A Kosársuli a szezon legtöbb dobott pontjával, és
legnagyobb különbségű győzelmével jó estét szerzett a nézőknek és 13. győzelmével továbbra
is tartja a 11. helyet.
Junior bajnoki mérkőzésen:
Vásárhelyi Kosársuli-Debrecen
104-86 (28-21, 27-19, 22-22,
27-24)
Kosársuli: SZILÁGYI 9/3, Czibere - , KOVÁTS 15, Vas 4,
CSORBA 51. Csere: MOLNÁR
15/6, Fülöp 8, Martonosi 2.
Edző: dr. Elek András.

VÁSÁR
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MAR CSONGRÁDON IS!
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Csirke alsócomb gyorsfagyasztott
Pecsenyekacsa zsig.,
belsőség nélkül, gyorsfagyasztott
Ropogós csibefasírt 5 0 0 g ( 6 2 2 Ft/kg)

O

Postaßanlf

él Takarékpénztár fit,

ERSTE É

A KISKUNMAJSA ÉS KÖRNYÉKE
VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT
évi rendes
küldöttgyűlését
2004. május 18. napján,
10 órakor tartja.

4p

Pulykaszárny gyorsfagyasztott

IntormácMMuU. t»nftc«ada»sal és ElFpMyánrti httettarmékelnkkal (£U Bankgarancia, EU Hitelígérvény, EU Támogatásmegelőlegezési Hitel, EU Beruházási Hitei) segHJiik a vállalatokat á* az önkormányzatokat a megcélzott EU-e pályázat
elnyerésében és a tervezett projektjei megvalósításéban.
Mindezek mellett számos kedvező kamatozású hitelt is kínálunk - Európa Boruhézéál Hitel. Unió Beruházási Hitel.
EIB Global Loan - , amelyek igény esetén akár más hitelekkel is kombinálhatók.
Részletekért hivja a 06 40 222 223-as teletomxámotl

divat

hirdető

LÓERŐ

HAJTAS
AZ

női

I MEGYEI

JARMU...

E Z E R

w e a r

M - T R A D E KFT. SZEGED, D U G O N I C S T E R 11. TEL.: 62/540-250

IDOPONTBAN

Pulykafasírt 1 0 0 0 g
Hasábburgonya 1 0 0 0 g

304 Ft/kg
399 Ft/kg
387 Ft/kg
311 Ft/cs.

469 Ft/kg
275 Ft/kg

Az a k c i ó s árak a készlet erejéig é r t e n d ő k .

S z e g e d , V á s á r h e l y i P. u. 3 - 5 .
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 5 2 • Fax: 6 2 / 5 5 5 - 5 5 3
Nyitva tartás: h . - p . : 6—17-ig, szo.: 6 - 1 2 - i g , vas.: z á r v a .
Ticket R e s t a u r a n t étkezési utalványokat elfogadunk.

A küldöttgyűlés helye Kiskunmajsa.
Ötfa 4/D, Ördögszigeti Halászcsárda |
(megközelíthető a Félegyházi útról), s
Határozatképtelenség esetén
a küldöttgyűlést azonos napirenddel,
2004. május 18. napján, 10 óra 30 perces
kezdettel tartjuk, mely a megjelentek
számától és a képviselt érdekeltségi terület
nagyságától függetlenül határozatképes.

Szegeden működő
N I S S A N márkakereskedésünkbe
keresünk munkatársakat:

- autószerelő
- autóvillamossági szerelő
munkakörökbe.
Fényképes, önéletrajzos
jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

NissCar Kft.
6728 Szeged, Algyői út 44
Érdeklődni lehet
Hevesi Ferenc műhelyvezetőnél
62/554-690

\
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Nyertek a dorozsmaiak
A Csongrád megyei NB I/B-s
kézilabdacsapatok javítottak a
mérlegükön. A két dorozsmai
alakulat hazai pályán győzött (a
Malév és a Fehérgyarmat ellen),
míg a Makó KC a már bajnok
Debrecen otthonában vereséget
szenvedett.
SZEGED-KISKUNDOROZSMA K S E MALÉV 2 6 - 2 2 (10-10)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző.
Vezette: Pech Katalin, Vágvölgyi Mária.
SZKKSE: B0R0SNÉ - HORVÁTH 3, HÓDI
2, FÜLÖP 6, Csáki 1, JANCSROVA10, Vadászy 1 Csere: Tóth 0. (kapus), Bodó 2,
Pocsai, Terbe 1, Takács. Edzők: Prónay
Gyula, Giricz Sándor.
Nagyon durván kezdték a mérkőzést a maiévesek, már az első
hazai támadásnál leütötték Jancsarovát. Szerencsére folytathatta a játékot. A megfélemlített házigazdák ellen a 10. percben már
4—l-re vezettek a fővárosiak, ezt
követően fokozatosan feljöttek a
dorozsmaiak és a szünetre már
egállal vonultak a csapatok. A
második játékrész elején is fej fej
mellett haladtak az együttesek,
39. perc: 14-14. Ezután kiütközött az SZKKSE jobb erőnléte és
nagyobb tudása, és gyors indításokból szerzett gólokkal elhúzott. Az 56. percben egy hárítást
követően Borosné bal kezének
középső ujja kifordult, de a csapatorvos, dr. Végh Mihály és Piákéi Sándor gyúró szakszerű és
gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt nagyobb baj.
Vissza a meccskrónikához: a
vendégeknek egyetlen pont kellett volna, hogy megmeneküljenek a kieséstől, de a hazaiak erre
esélyt sem adtak.
MIKSI & MIKSI D0R0ZSMAFEHÉRGYARMAT 33-30 (13-16)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100
néző. Vezette: Andorka, Hucker.
Miksi & Miksi Dorozsma: Porobic -

Szabó Tönki 5, Mendebaba 3, Miksi, Ördög 5, Sutka 2, Fekete Szabó 4. Csere:
MIKUS (kapus), Oszlánczi 3, Major, NAGY
2, SZEPES 8, Bessenyei, Czirjákl.
Edzők: Bella Árpád, Ördög József.
Az első gólt a hazaiak szerezték,
de erre szinte azonnal érkezett a
fehérgyarmati válasz, s a 12. percig együtt haladtak a csapatok,
5-5. Ezután a Dorozsma kisebb
rövidzárlatát kihasználva a vendégek háromszor is mattolták
Porobic kapust, s ezt az előnyt a
szünetig megőrizték. A fordulás
után összekapta magát a Miksi
& Miksi Dorozsma, és a 37.
percre egy gólnyira felzárkózott
(18-19), a 41. minutumra pedig
már az egyenlítés is sikerült,
20-20. Ezt követően a vezetést is
átvették Szepesék, s az 57. percben már 31-26 állt az eredményjelzőn. A biztosnak látszó győzelmet már nem engedte ki a kezéből a vendéglátó gárda.
DEBRECENI KSE-MAKÓ KC
37-20 (18-8)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Debrecen, 700 néző. Vezette: Ágnecz, Sípos.
Makó KC: Nagy Z . - V i s y l , Katonai,
Minik 1, SZEPESI 7, Halász 3, Pusztaszeri. Csere: Avramov (kapus), Madár 2,
Tanner, Szabó P 1, Ignácz 4. Edző: Szabó
László.
A Debrecen már bajnokkent lépett pályára, hiszen a rivális Salgótarján vereséget szenvedett Tiszaföldváron. A hajdúságiak ünneplésre, fiesztára készülődtek, s
ehhez a Makó - sajnos - megfelelő alanynak bizonyult. A hazaiak
óriási iramot diktáltak, amit az
MKC nem bírt, s úgy tűnt, szinte
feladták a találkozót. A klubvezetők és a szurkolók csak reménykedhetnek: a gárda a pénteki (Makó, városi sportcsarnok,
17 óra) Ózd elleni rangadóra tartalékolt. A győzelemhez azonban
a játék minden elemében sokat
kell javulnia Szabó László tanítványainak.
I.P.

Az Újszentiván-Tömörkény mérkőzés utózöngéi

Miért csak negyven
percig tartott?
A labdarúgó megyei II. osztályban az Újszentiván-Tömörkény mérkőzés furcsa körülmények között ért véget a 40. percben. A hazaiak ekkor 1-O-ra vezettek, míg a vendégektől már
két játékost is kiállított a bíró.
Mi történt Újszentivánon?
A mintegy száz néző mindössze 40
percig „élvezhette" az Újszentiván-Tömörkény megyei másodosztályú labdarúgó-mérkőzést. Ekkor már Fülöp találatával 1-O-ra a
házigazdák vezettek, a vendégek
pedig a kiállítások (Tóth Z. és Felföldi kapott piros lapot) és a sérülések
miatt „elfogytak". A bíró, i f j . Kormányos Gábor - a névazonosság
nem véletlen, a CSLSZ főtitkárának, Kormányos Gábornak a fia nem tehetett mást, lefújta a mecscset. A hazaiak egyik játékosa, Tóth
Gábor - aki egyben tudósítónk is - ,
a következőket vette észre:
- Az egyik srác szabálytalankodott, azért kapott pirosat, a másik pedig reklamálás miatt jutott
a kiállítás sorsára. Ezután zsinórban cseréltek négyet, majd
sorozatban kezdtek megsérülni
és levonulni, húzódásra, bokaficamra hivatkozva a játékosaik.
Nem akarom minősíteni, de furcsa eseménysor volt.
A körülményekről a Csongrád
Megyei Labdarúgó-szövetségnél
is hallottak. Kormányos Gábor
főtitkár a jegyzőkönyv segítségével idézte fel a történteket. Ebből
kiderült, hogy a szerencsétlen körülmények között - egy félig oldalt, félig frontális ütközés következtében - részleges izomszakadást szenvedett tömörkényi focista, Papp Zoltán (öt szállította a
mentő vákuumágyon a klinikára,
később Kecskemétre vitték, mert
pálmonostori lakos) még a kiállítások előtt hagyta el a pályát. A

már említett Tóth Z. szabálytalanságért kapott piros lapot, Felföldi pedig azért, mert megrúgta a
játékvezetőt. A meccs a fegyelmi
bizottság előtt folytatódik:
- Szerdán lesz a tárgyalás - közölte a CSLSZ főtitkára - és a két
kiállított mindenképpen büntetésre, akár eltiltásra is számíthat. Az
ezt követő események bonyolultabbak. A játékosok, a Tömörkény
trénere, illetve jelenlévő vezetője
csak akkor szankcionálható, ha bizonyítást nyer, hogy a levonulók
nem voltak sérültek, az állapotuktól folytathatták volna a mérkőzést, illetve a pálya elhagyására valaki felszólította őket. A jegyzőkönyv szerint viszont mindegyik
távozó labdarúgó megsérült.
- A mi játékosaink nem szoktak szimulálni - mondta Losonczi Anna, a Tömörkény szövetségi képviselője - , felveszik a
harcot a legkeményebb csapattal
is, ezért ki merem jelenteni: aki
nem folytatta, az valóban sérült
volt. Egyébként a jegyzőkönyvet
- mivel nem tudtam elfogadni
mindent, ami benne foglaltatott,
például Felföldi csak kérdőre
vonta a játékvezetőt, nem rúgta
meg - nem írtam alá. Tóth Zoli
kiállítását
megelőzően
pont
olyan szabálytalanság történt,
amit ő követett el, akkor még
sárgát sem ért. A cserékkel Fehér
László edző a hátvédsort kívánta
megerősíteni, s nem adtuk fel a
küzdelmet: még hét emberrel is
kétszer egyenlíthettünk volna, a
kapufa hárított. Az pedig külön
érdekes, hogy a lefújást követően
négy markos ember érkezett a bíró védelmére. A mi játékosunknak tört ki a foga, sérült meg súlyosan - türelemmel vártuk a
mentőt - és tőlünk kell félteni a
játékvezetőt?
IMRE PÉTER
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Szerdán Nyíregyházán játszik a ñck Szeged

REFLEKTOR

Szolnokon lesz az MK

GÖRKORI DIAKOLIMPIA
Május 6-án (csütörtök) 16 órától
rendezi meg a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület és a
Városi és Megyei
Diáksportszövetség a szegedi
Cserepes sori piac parkolójában
a görkorcsolyások városi és
megyei diákolimpiai küzdelmeit.
A fiatalok hét korcsoportban
(0-tól a 6. korosztályig, az
1985-től az 1997-ben
születettekig) mérkőzhetnek
meg egymással. A viadalon a
bukósisak használata kötelező, a
térd-, a könyök-, tenyér- és
csuklóvédő pedig ajánlott.
Nevezni május 6-án 15.30-tól
16 óráig lehet a helyszínen a
szervezőknél.

KÉZILABDA
Végleg eldőlt, hogy csakúgy,
m i n t az előző két esztendőben,
ismét Szolnokon lesz a férfi Magyar Kupa négyes döntője. Az
eseményre május 21. és 22-én
kerül sor a címvédő Fotex, a
második Pick Szeged, valamint
a Nyíregyháza és a Tatabánya
részvételével.
Még az elmúlt héten is bizonytalan volt, hogy Szolnokon lesz a
férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntője és fináléja. Ugyanis a Fotex és a Pick Szeged két cégnek is
kiajánlotta a rendezés és a helyszín értékesítését. Azonban az
idő rövidségére hivatkozva egyik
sem vállalta el a lebonyolítást.
- Ezek után a Pick Szeged a
Fotexszel elvállalta a rendezéssel és a lebonyolítással járó feladatok elvégzését - mondta Kővári Árpád elnök, majd így folytatta: - Ezt az ajánlatunkat a
másik két résztvevő, a Nyíregyháza és a Tatabánya is elfogadta. Innentől kezdve pe dig a mi
feladatunk a reklám és a belépő
értékesítése. A bevételből bizonyos százalékban a szövetség is
részesül. Abban már megegyezt ü n k a televízióval, hogy mind
a négy mérkőzést közvetíti. Ez
pedig vonzó lehet a reklámozó
cégeknek, amelyek bizonyára
még azt sem felejtik el, hogy
ezzel bennünket is támogatnak. Szolnok egyébként kedvező árajánlatot tett a helyszín és
a kiszolgáló személyzet biztosításában. Az fel sem merülhetett, hogy a négy résztvevő közül bármelyik is házigazdája legyen az eseménynek, hiszen
van egy korábbi egyezségünk
erre vonatkozóan: senki sem
élvezhet előnyt a többivel
szemben.
A szolnoki MK-program, má-

HORGÁSZHÍR
A szegedi Szőke Tisza
Horgászegyesület május 16-án
(vasárnap) évadnyitó
horgászversenyt rendez tagjai
részére a Maty-éren. Jelentkezni
az egyesület irodáján (Szeged,
Béke u. 4.) lehet hétfőn és
pénteken 15-től 18 óráig,
szerdán pedig 10-től 12 óráig.

Kemény (balról) keménységét Bajusz nagyon sokszor tapasztalta
már

jus 21., 16.30: Pick Szeged-Nyíregyháza, 18.30: Fotex-Tatabánya. Május 22-én: 15.30: a harmadik helyért, 18: a döntő.
A Dunaferr felett aratott szombati nagyszerű győzelem után a
Pick Szeged szerdán Nyíregyházán lép pályára az 1-6. helyért folyó rájátszás hetedik fordulójában.
Kovács Péter edző az előző mérkőzésre csak egyetlen mondattal tért
ki: „Megnéztem a meccsről készült felvételt, s nem értem Kolics
János edzőt, miért tette azt a kijelentést, hogy a Pick Szeged a durvaság határát is átlépte. Úgy néztem, nekünk van mit tanulnunk

Fotó: Miskolczi Róbert

az ütés terén a Dunaferr kézilabdásaitól." A holnapi ellenfél, a
Nyíregyháza jelenleg csak egy győzelemmel rendelkezik - a Pestszentlőrincet verte 27-23-ra. Ennek ellenére Mezeiék nem vehetik
félvállról a mérkőzést, ugyanis hazai pályán mindig veszélyesek voltak a szabolcsiak.
A 2 1 - 6 . HELY ÁLLÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotex
Pick Szeged
Dunaferr
Tatabánya
Pestszentlörinc
Nyíregyháza

- 225-142
- 2 177-155
- 2 157-158
2 1 3 168-178
- 1 5 149-189
1 - 5 132-186
4
4

18(6)
13(5)
11(3)
9(4)
3(2)
3(1)

SÜLI JÓZSEF

Szerdán 17 órakor: FC Szeged-Vác

Még nincs a láb a talajon
LABDARUGAS
A labdarúgó NB I/B 25. fordulójában (április 17-én) az
SZVSE-pálya használhatatlansága miatt elhalasztották az FC
Szeged-Vác találkozót. A mérkőzést szerdán 17 órakor pótolják.
Az utóbbi meccseken olyan eredményeket ért el az FC Szeged,
hogy az érte szorítók és aggódok
kicsit megnyugodhattak. A Hévízen és a Dabas elleni hazai környezetben szerzett 3-3 ponttal a
kék-fehér-feketék elléptek a legveszélyesebb zónából, most már
jókora sansz mutatkozik a bennmaradás kiharcolására. Az esélyen még tovább javíthatnának

azzal, ha holnap a Vác skalpját is
begyűjtenék.
- Természetesen jól jött szántunkra a két remek diadal, de
még nagyon messze vagyunk attól, hogy hátradőlhessünk a karosszékben - magyarázta Szalai
István, a Szeged vezetőedzője. Nem léptünk még akkorát, hogy
a lábunk leérne a talajra. Borzasztóan sűrű a mezőny, egy-két
rosszul sikerült meccsel ott találhatjuk magunkat, ahol pár
hete voltunk. Persze ennek az
ellenkezője is igaz. A rutinos,
korábban az élvonalban is szerepelt játékosokat felvonultató
Dabas ellen elégedett voltam a
srácok megalkuvást n e m ismerő
játékával, egyedül a helyzetkihasználásunkkal akadtak problémák. Nincs okom változtatni
az összeállításon, egyedül a bal

oldali középpályás poszton gondolkodom még. így kezdünk:
Halász - Gelbman,
Mórocz,
Puskás - Ferenczy, Turján, Babos, Bali vagy Völgyi - Csúri Kulacsik, Dóra.
A két gárda őszi találkozóját
1-1-es félidő után a Vác nyerte
3-l-re, méghozzá úgy, hogy a
Duna-partiak két utolsó gólja a
85. és a 90. percben született.
Különösen azért volt fájó a vereség, mert azzal ötmeccses veretlenségi sorozat szakadt meg.
Szerdán eljöhet a nemes bosszú
pillanata.
•

Az FC Szeged-Vác találkozó
előtt, 15.30-tól Vigyázat, Vadnyugat! címmel vidám, zenés
komédiát ad elő a Szegedi Miniszínház társulata.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Ibériai rangadó a BL-ben
A Deportivo La Coruna labdarúgói remek hangulatban várják
az FC Porto elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóját, s az
idegenbeli gólnélküli döntetlen
tükrében könnyen elképzelhető, hogy örömük még fokozódik
a ma esti találkozó után.

A Deportivo története legnagyobb sikere előtt áll, európai kupákban elért eddigi legjobb eredménye ugyanis a nyolc évvel ezelőtti KEK-elődöntő volt.
- Mindenki számára világos,
hogy a keddi lesz a klub eddigi legfontosabb találkozója, s csak akkor tudjuk valóra váltani döntős
álmainkat, ha csúcsformában futLÁ CORUNA (MTI/REUTERS)
ballozunk - tette hozzá Irureta. A
- Morálisan csúcsponton va- Deportivo elszántságát jól jelzi,
gyunk, ez pedig a BL-ben nagy se- hogy egyik középpályása, Fran
gítséget jelenthet. A Real Madrid csak annyit mondott a mérkőzésszombati legyőzése sokat dobott a sel kapcsolatban: most vagy soha.
játékosok hangulatán, így egészséPersze az UEFA Kupa-győztes
ges önbizalommal várják a sors- és Portugáliában már bajnok FC
döntő találkozót - mondta Javier Porto játékosai sem feltett kezeklmreta, a spanyolok vezetőedzője.
kel vonulnak majd ki a pályára.
I&VYNÖ* IEÉLOYOGÉSAIO XA
avlciöí lódéynámollél

LIBRESSE FUTÓNAP
A Budapest Sportiroda május
9-én (vasárnap) rendezi meg a
„legszebb futóversenyt", vagyis a
16. Libresse női futónap és
mozgásfesztivált. A kocogok két
táv (3,7 és 6,5 kilométer) közül
választhatnak, míg a
gyaloglóknak 1,9 km-t kell
teljesíteniük. Déltől este 6 óráig
mozgásfesztivál,
egészségtudatos kiállítás és
színpadi bemutatók várják
Budapesten a Felvonulási tér és
az Olof Palme sétány közötti
területen a kilátogatókat, az
érdeklődőket. Bővebb
információ a következő
elérhetőségeken kapható az
illetékesektől, telefon:
06-1/273-0939, 06-1/471-4329,
fax: 06-1/273-0936, honlap:
www.bpsportiroda.hu, e-mail:
bsi@axelero.hu

- Természetesen győzelemre fogunk játszani. Komolyan hiszek
benne, hogy sikerül elérni a célunkat - jelentette ki fosé Mourinho, a portugálok trénere, aki
több klasszisának is pihenőt adott
a hétvégi bajnokin, amelyen
együttese 1-0-ás vereséget szenvedett a Rio Ave otthonában.
Deportivo La Coruna (spanyol)-FC Porto (portugál), 20.45.
Deportivo La Coruna: Molina
- Manuel Pablo, Naybet, Cesar,
Romero - Victor, Duscher, Sergio, Luque - Valerón - Pandiani.
FC Porto: Vitor Baia - Paulo Ferreira, f. Costa, Carvalho, Nuno Valente - Costinha, Maniche, Mendes, Bosingwa, Deco-McCarthy.

EGYETEMI EREDMÉNYEK
A közelmúltban Budapest adott
otthont az egyetemi, főiskolai és
veterán súlyemelő országos
bajnokságnak, melyen a Szegedi
Lelkesedés SK versenyzői is
résztvettek és ob-aranyakat
nyertek. Eredményeik, egyetemi
és főiskolai ob, 58 kg: 1. Benedek
Olimpia (SZTE Élelmiszeripari
Főiskolai Kar) J 0 0 kg; veterán
bajnokság, 3 5 - 3 9 évesek, 77 kg:
I. Magda Attila 145 kg; 50-54
évesek, 85 kg: 1. Ábrahám Jenő
175 kg.
Az egyetemi és főiskolai
vívóbajnokságot is a fővárosban
bonyolították le. A szegediek
eredményei, férfi tőr, csapat: 2.
SZTE (Marinki Ákos, Harsányi
Gergő, Drevenka Péter), egyéni:
10. Marinki, 11. Harsányi, 14.
Drevenka; férfi párbajtőr, csapat:
5. SZTE (Harsányi, Marinki,
Kiss Tibor), egyéni: 12.
Harsányi, 13. Marinki, 42. Kiss.
KISPÁLYÁS FOCITORNA
Hat csapat (Nemes FC,
Szürkebarátok, Titánok,
Napos-Agro, Freeze-Air, Metall
5) részvételével megkezdődött
Szegeden, a Kálvária sugárúti
sportcentrumban a Freeze-Air
kispályás labdarúgó-bajnokság.
A májusi program, 2. forduló,
május 6., 18 óra: Metall
5 - N e m e s FC, 18.50:
Szürkebarátok-Titánok, május
I I . , 18.30:
Napos-Agro-Freeze-Air; 3.
forduló, május 13., 18 óra:
Nemes FC-Freeze-Air, 18.50:
Szürkebarátok-Metall 5, május
18., 18.30:
Napos-Agro-Titánok; 4. forduló,
május 20., 18 óra:
Titánok-Freeze-Air, 18.50:
Szürkebarátok-Nemes FC,
május 25., 18.30:
Napos-Agro-Metall 5; 5. forduló,
május 27., 18 óra: Metall
5-Freeze-Air, 18.50:
Titánok-Nemes FC, június 1.,
19 óra:
Napos-Agro-Szürkebarátok.
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Arnold
és a bábuk

Hullt szirmok a járdán
Kora délután volt, az ég csak félig-meddig dörgött,
magában zengett-merengett,
molnárfecskék
libegtek a fél-áttetsző mennybolt alatt a párás légben, magasan, s füstifecskék a föld fölött, alacsonyan. Az eső, melynek levelibéka-hangja s büs
erdőillata volt, rég fölszáradt, a csatlakozási aszfaltrajzverseny nyomai pasztellszínűén
sejlettek
a kietlen-napos járdán. A főtérről kalapácshangok
pengtek: munkások szerelték szét a minapi koncert színpadát, minden békés volt,
mindenki
nyugodt, mosolygós, és kicsit, egészen
kicsit,
emelkedett. Jöttek-mentek az emberek - alig néhányan: vasárnap lévén, a városlakók többsége
pihent -, mintha délibáb tartaná-remegtetné
őket
a járda felett. Thakács, magában: „Még hét év,
mire munkát vállalhatok az Ell-ban. Addigra
pont lepusztult leszek."
... Ült, ült a fehér falú irodában, mint egy szerzetes, elhatározva: rendet tesz asztalán, a nagy
kuplerájból létrehoz egy valamivel kisebb kuplerájt. A munka csakhamar eredményt hozott, a füzetek-papírok, határidőnaplók közül
előkeveredett egy hetekkel ezelőtt érkezett, felbontatlan levél. Tímea írta (jövőre érettségizik), lényege: ha
Thakács nem válaszol az EU-csatlakozás
előtt,
akkor ne is válaszoljon, ő, Tímea Tihamérhoz fordul, aki
A csatlakozás azóta megtörtént", nézett a báromhetes keltezésre, illetőleg tnaga elé
Thakács, „Tímea s Tihamér boldogan él, míg meg
nem hal, de lehet, azóta Tihamért rég dobta Tímea, igen. Tihamér dobva lett, nem kérdéses, legföljebb az szoml pontosításra, hogy mikor zajlott

le a dohásnak látszó dobás, mondta magában (lakonikusan és lelassultan) Thakács. Apja lehetett
volna Tímeának. „Ugyanakkor fölmerülhet, Tihamér dobta Tímeát, ami természetesen
helyből
nonszensz,
illetve nekifutásból,
de manapság
ezek mennek. Ma tökfilkók dobnak olyan nőket,
akikre én csak mint szentképre mernék rátekinteni. A helyzet ma Magyarországon, közvetlen a
csatlakozás után - mondhatni, ezzel együtt -:
ilyen." (S nem csupán e tekintetben. Három cent
konyakot kérek, mondta a hajnali krimóban egy
svájcisapkás ember a felszolgálóhölgynek.
Most
már nincs három cent konyak, csak kettő cent és
négy cent van, uram, mondta a hölgy. Valóban 1,
cstxlálkozott a micisapkás, akkor, hát akkor egy
három cent konyakot kérek.)
... Másnap reggel. Korai, máris-világos; rőtszínűen sütött a nap, lapos szögben érték a főutcát a
sugarak. Thakács befordult a négyszögletes átjáróház-alagútba, s elhullajtott, nagy, kárminpiros
tulipán-sziromleveleket
észlelt, egyenes vonalban, egymástól szabályos távolságnyira, másfél-,
kétméterenként.
Nemrég ejtegethette őket a földre valaki: nem tapostak rájuk, nem rugdalták félre önkéntelen, nem fújta el a virág-alkotóelemeket a szélcsatornává levő alagútban a légvonat
(-huzat). „Látom, Tihamér megelőzött.
Tímea
deflorálásra került", mondta magában, a cinóber
szirmok láttán. Thakács. Pedig csak a tavasz ballagott kifelé a városból, ment északnak, föl-fölhbbenve, leereszkedve, föllibbenve-ereszkedve,
hullajtva, hullajtva
sziromleveleit.

Arnold-bábuk árusítását igyekszik megakadályozni Kalifornia
állam kormányzója. Az öltönyt,
piros nyakkendőt és töltényhevedert viselő, géppisztollyal felfegyverzett, Arnold Schwarzeneggerről mintázott bábukat egy Ohio
állambeli testvérpár gyártja és
terjeszti, az eladásból befolyt
összeget pedig jótékonysági célokra fordítja. A kormányzó jogi
képviselői levelükben felszólították a Bosley testvéreket, hogy
azonnal szüntessék be a bábuk
gyártását és eladását, a meglévő
készletet küldjék el az ügyvédi
irodának, és fizessenek ki egy jelentős összeget. Az ügyvédek
szerint minden, a korábbi filmsztár nevéhez és hasonmásához
köthető jog Arnold Schwarzeneggert illeti, míg Todd és Tobby
Bosley úgy vélik, hogy a kormányzó politikai közszereplő és
így ezek a jogok már nem érvényesek rá. A testvérpár szerint
Schwarzenegger mint egy terminátor, meg akarja semmisíteni a
bábukat, de ezt nem fogják hagyni, mivel gyártásuk és eladásuk
nem a haszonszerzést szolgálja.

71 KÉK

Olt a cserbenhagyó
Részegen és jogosítvány nélkül
gázolta halálra áldozatát hétfőn
hajnalban egy trabantos Egerben, majd segítségnyújtás nélkül
továbbhajtott. A forrónyomos
üldözés során egy elhagyott Trabantot találtak, amelyen friss sérülések voltak láthatóak. Kiderült, hogy az autó egy egri hölgyé.

Készítette

WASHINGTON, LOS ANGELES (MT!)

FARKAS CSABA

EGER (MTI)

Változékony, kora nyárias idő

Fény derült, hogy a járművet aznap este a nő férje vezette, az elvégzett vizsgálatok szerint ittas
állapotban. A férfit őrizetbe vették, ellene segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A balesetet okozó 46
éves férfi jogosítványát már három alkalommal vonták be ittas
járművezetés miatt.

hírek

ISTEN ELTESSE!
MÓNIKA, FLÓRIAN
Mónika vitatott eredetű, lehet
pun, akkor jelentése: istennő, ha
görög, akkor magányosan élő, ha
pedig latin gyökerű: intő, figyelmeztető. Császár Mónika tornásznő az 1972-es olimpián csapatban bronzérmet nyert, gerendán pedig egyéniben a negyedik
helyet szerezte meg. Flórián latin
név rövidülése, jelentése: virágos, virágzó. Diocletianus seregében ért el századosi rangot a
később szentté avatott Flórián,
akit hitéért az Enns folyóba fojtottak. A tűzoltók és kéményseprők védőszentje, ezért ezen a napon országszerte rendeznek ünnepséget a tiszteletére. Egyéb
névnap: Amália, Bulcsú, Flóris,
Fóris, Kocsárd, László.

A NAP VICCE
Lothar Mattháus, a fociválogatott szövetségi kapitánya (nem
megy ez a játék...) végső elkeseredésében felhívja Sven Erikssont,
az angolok edzőjét. A tanács: - A
játékot először a bóják segítségével gyakoroljátok! A válasz: - Jó,
jó, de mit csináljak, ha a színes
bóják is fölényesen, lazán 5-1-re
vertek minket...?

MEGFOJTOTTA ELETTARSAT
Ma tárgyalja a Szegedi ítélőtábla
annak a szerb-montenegrói állampolgárnak az ügyét, aki a vád
szerint 2000 őszén egy vita után
megfojtotta mongol állampolgárságú élettársát. K. T. és C. A. a
szegedi Cserepes sori piacon ismerkedett meg. Viszonyuk üzleti
és más okok miatt megromlott.
A pár egyre többet vitatkozott, K.
T. gyakran a piacon, mindenki
szeme láttára verte a nőt. Végül
egyik reggel megfojtotta C. A.-t,
aki belehalt a bántalmazásba. A
vádlott Ukrajnába akart szökni,
de a határon elfogták.
KÖRÖZTÉK A KÜLFÖLDIT
A Kecskeméti Rendőrkapitányság csalás miatt körözte azt a
szerb-montenegrói férfit, akit a
röszkei határátkelőhelyen fogtak
el a határőrök. A külföldi állampolgárt átadták a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársának.
DRÁGÁN TANKOLT
Az egyik Dorozsmai úti benzinkútnál tankolt egy Mercedes tulajdonosa, aki miután végzett,
úgy ment be fizetni, hogy nyitva
hagyta a járművet. A kocsiból
pénztárca tűnt el, amiben ezer
forint volt.

Tréfás sírfelirat üzen
\
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REJTVENYUNK víz•
szintes 1. és 33.,
függőleges 14. ésr
H13
16. számú soraiban
egy versbe szedett 1«
19
tréfás sírfelirat oln
vasható.
23
VÍZSZINTES: 1. A
25
27
megfejtés első sora.
•
Zárt betűk: L, L, É. 28
31
11. Zeusz által elra*
bolt királylány. 12.
Lekapcsol. 13. Paj- 38 36
38
tásokra jellemző.
40
15. Figyelmeztető. 39
16. Totó fele! 17. 43
47
Nem eredeti. 18.
*
1•
Dzsúdós fokozat.
iffi
20. Bizony. 21. Növényi hajtások. 23. Főzeléknövény. 24. Pottyant. 25. Ügyészi produkció. 26. Felmondja a
szolgálatot. 28. Csont latinul. 29. Hamis. 30. Birtokolják. 32. Kánikula. 33. A megfejtés második sora. Zárt betű: 0 . 3 5 . Kis Olivér. 37. Bég, albán fejedelem (1403-1468). 39. Jellegzetes japán vendéglő. 41. Részben sziuk! 42. Ugyan. 43. Való. 44. Tengerlakó. 46 Idegen Erzsébet. 48. Duggat (a kertben).
A NAPOS OLDALRÓL. A 17 éves Papos Kitti a Radnóti Miklós FÜGGŐLEGES: 1. Ismételt tiltás. 2. Vízesés hangja. 3. Klasszikus mérőeszköz. 4. Változó fégimnázium másodikos tanulója, kémia szakon. A deszki lány nyű csillagok. 5. Német autó. 6. Kórus. 7. Rangjel. 8. Délutáni ital alkaloidja. 9. Halfajta. 10.
nyerte meg a diákolimpia országos döntőjét fekvenyomásban, az Mongol-orosz hegység. 14. A megfejtés negyedik sora. Zárt betűk: 0, K. 16. A megfejtés
55 kilogrammos súlycsoportban 60 kilót emelt. Édesapja, illetve harmadik sora. Zárt betűk: Z, E. 19. Helyhatározó szó. 22. Jótékonykodik. 23. Kibújsz az ágyóvónő édesanyja is sokat rajzol, így többek között őt is ez érdekli. ból. 24. Féktelenné vált. 26. Jelen. 27. Taszítani. 29. Kobak. 31. Vágórésze. 32. Leltározás
A későbbiekben lakberendezéssel foglalkozna. Szabad idejében végeredménye lehet. 34. Kicsinyítő kjtój.vBí! Uszptopel. 37. Nátriumklorid. 38. Mozgass!
SzobnizátípXhang. 47. Csacsibeszéd.
szívesen görkorcsolyázik vagy számítógépen játszik autóverseny- 40. Zagyvégek! 44. Feltételes kötős$
zés és második világháborús játékokat
Fotó: Karnok Csaba HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtesd A n d r ® | a t b a i r s p a ruha a lényeg, hanem a test.
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A z Országayűlési Könyvtár
állományából törölve
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A kezdeti napos idő után többször erősen megnövekszik a felhőzet és a délutáni
éráktól többfelé alakul ki zápor, zivatar Az átlagosnál melegebb tdóre van kilátás.
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További kilátások
Továbbra is igen változékony időjárásra van kilátás. A több-kevesebb napsütés
mellett többször lesz erősen felhős az ég, ilyenkor záporok, zivatarok kialakulására
is számítani kell. Eg-egy hevesebb zivatargócbaii jégeső, felhőszakadás is lehet
f»,;
„i
reme«

Max:24°
Min:16
Zivatar

Max:19
Min:13
Zápor

Szombat

Om"
Max:20°
Min:ir
Zápor

Vízállás
A Tisza Szegednél 448 cm (hőfoka 16,2 C°), Csongrádnál 3 8 3 cm,
Mindszentnél 440 cm. A Maros Makónál 99 cm.
A Nap kel: 5.22, nyugszik: 18.00, Hold kel: 17.48, nyugszik: 6.07.
Holdváltozás: Telihold: 20.34

Rózsaszín párducnő
DALLAS (MTI/REUTER)
Szerencsés neve ellenére eléggé
szerencsétlenül járt egy amerikai
bankrablónő:
Sharon
Luck
(luck=szerencse) sikeresen kirabolt ugyan egy bankot, ám lebukott, amikor be akarta tenni
zsákmányát egy másik bankba.
A 43 éves nő Texasban rabolt, és
nem észlelte, hogy a bankjegyekhez robbanó festékpatront is
„mellékelt" a bank - hogy idővel
értéktelenné színeződjön a pénz.
Luck akciója után azon melegé-

ben elhajtott egy 30 kilométerre
lévő másik bankba számlát nyitni és betenni a rabolt pénzt. Balszerencséjére éppen akkor robbant a festékpatron, amikor kinyitotta táskáját, hogy fizessen.
A bank személyzete azonnal felfogta, hogy rabolt pénzről van
szó, ám a fülig festékessé vált nő
villámgyorsan kimenekült. Nem
jutott azonban messzire: a rendőrség már egy közeli parkolóban
elfogta. Nem volt nehéz dolga:
csak egy rózsaszínű nőt kellett
keresni, aki el van kenődve.

Szunyókált a pilóta
JAMAGUCSI-UBE (MTI/AFP)
Hivatalosan bocsánatot kért az
Ali Nippon Airways japán légitársaság azért, mert egyik pilótáját „alva találták" egy Boeing
767-300 fedélzetén, 20 perccel a
felszállás után. A gépen azon a
március 23-án 184 utas és a személyzet tartózkodott a pilóta álma idején. Az 50 éves gépvezető
alvása semmiféle zavart nem
okozott a Tokió Haneda repülő-

teréről felszállt és Jamagucsi-Ube felé haladó gép utasainak, mivel a gépet robotpilóta vezette. A másodpilóta egyszer észrevette, hogy társa alszik, és ébresztette, de az a leszállás előtt
ismét elszenderült. Balszerencséjére a gépien tartózkodott a
közlekedési minisztérium ellenőre, aki benézett a pilótafülkébe,
és rajtakapta az alvót. A pilótát
jelenleg orvosok vizsgálják, nem
szenved-e alvásbetegségben.

•

Egy Volkswagen Touareg kapta Csongrád megye első uniós rendszámát. A JFF 0 0 l - e s táblával ellátott autót Heizler Tamás (balról), a Porsche Szeged igazgatója tegnap délután adta át Nenad
Puljezevicsnck, a Pick Szeged kézilabdásának
Fotó: Karnok Csaba

