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TÉMÁINKBÓL
A NÁTHA ELLEN
A hideg beköszöntével egyre
többen keresik a patikákban
azokat a recept nélkül kapható
készítményeket, amelyek a
megfázás tüneteit enyhítik.
3 . oldal

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

Nővérek az ágyak mellett
Csongrád megyében a gyógyítómunka nem lehetetlenül el igaz, sok esetben, főleg Szegeden, határon túlról érkezett nővérek töltik be az álláshelyeket.
Amióta ugyanis az ápolónőképzés folyamata hosszabbá vált,
itthon kevesebben választják
ezt a munkát hivatásul.
„Állítom, a segítő szakmákat
nem lehet pénzért művelni. Pontosabban: nem lehet kizárólag
pénzért művelni", mondja Pikó
Bettina, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) docense, aki
több tanulmányt is közzétett az
ápolónők helyzetével kapcsolatban. Nővérhiány a legtöbb területen előfordul, s az ápolónőknek
mintegy 20 százaléka gondolkozik azon, hogy ha jobb munkahelyet talál, több pénzért, akkor állást változtat. Aztán sokuk mégsem változtat állást, és nemcsak
az nem, aki már eltöltött annyi
időt a szakmában, elért annyi
eredményt, hogy ezt nem szívesen adja föl. Mi tartja itt őket? A
hivatástudat - hívja föl a figyelmet a kutató. De egyre több jel
mutat arra, hogy elérkezett a határra a szakma, amikor kritikus,
hogy elegendő embert tud-e helyben tartani a puszta hivatásérzet,
a segíteni akarás.

A CIGIRŐL AZ OVIBAN
Adohányosok java 20 éves kora előtt
kezdi. Az ovikban elriasztásképpen
elszürkült cseresznyét mutogatnak a
kicsiknek.
Gyógy-ír

Az elhivatottsága legfontosabb - mondják a szegedi női klinika nővérei

Harang a kút mélyén
nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

Lakásba zárt
öreg néni

Határon túlról jönnek az ápolók, az itteniek egy része Nyugatra tart

PAPRIKA SZABADKÁRÓL
A magyarországi paprikabotrány
miatt sokan szerzik be a határon
túlról az őrölt paprikát. Ráadásul
a szabadkai piacon az itthoni
árnak csak alig valamivel több
mint feléért kínálják a fűszert.
5. oldal

A miniszterelnök
ígérete szerint
a z M 5 - ö s autópálya

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Előkerült a szentesi második világháborús emlékmű díszharangja - egy tanyai kút tisztítása
közben.
Az előkerült harangról a kút tisztítója sem tudta, honnan, s hogyan kerülhetett az iszapba, mindenesetre nem adta oda a fémgyűjtőknek, hiába kínáltak érte
kilónként négyszáz forintot. Az

Kishomokon élő Varga Istvánt,
aki ért a harangokhoz. O megkérte Návay Sándor szobrászművészt nézze meg, mi is került elő a
mélyből. A művész pedig egyből
ráismert Máté István csongrádi
kollégájának alkotására. Varga úr
értesítette a szentesi önkormányzatot, amelynek munkatársai
megállapították: valóban, a harang nincs a helyén.

előbányászott m ű a l k o t á s r a Tatár

Istvánné figyelt föl, ő értesítette a

írásunk a 4. oldalon

Fotó:Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélben azt állítja egyik olvasónk, hogy bezárva tartanak
egy 93 éves nénit a szegedi, Kereszttöltés utcai nyugdíjasház
második emeleti lakásában. A levélben az olvasható, az asszony
gyakran dörömböl az ajtón, és
még éjszaka is kiabál, mert éhes.
Az iromány tartalmát megerősítette a ház több lakója is. A polgármesteri hivatal szociális irodájához szeptemberben érkezett
egy bejelentés az esetről. A Humán Szolgáltató Központ vizsgálata megállapította, hogy az aszszonyt két lánya naponta látogatja.
Bővebben az 5. oldalon

Megtalálták
egy fauszály
roncsait
Tavasszal indítottak egy expedíciót azzal a céllal, hogy feltárják a
Szegednél 1723-ban elsüllyedt,
római kori oltárköveket szállító
dereglye roncsait. A csapat tegnap a Kiskőrössy halászcsárdával
szemben megtalált a Tiszán egy
másik, közel kétszáznegyven
tonnás fauszályt.
írásunk a 6. oldalon

Szegedi férfiak is segítették a török Tüysüz Mehmetet

Hamis adatokkal vitte el fiát
Egy másik gyermek adatainak felhasználásával
csempészte ki Magyarországról török nemzetiségű édesapja a hétéves Tüysüz Mehmet Károlyt.
Mint megírtuk, júliusban a szegedi Bogosné Papp
Edinától korábbi, török származású élettársa, Tüysüz Mehmet elrabolta közös gyermeküket, a hétéves Tüysüz Mehmet Károlyt. Az ügyben a Szegedi
Rendőrkapitányság kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt indított nyomozást a 31 éves
Tüysüz Mehmet török-magyar kettős állampolgár

ellen. A határőrség bűnügyi felderítő szolgálata az
üggyel kapcsolatban a napokban hat magyar állampolgárt hallgatott ki gyanúsítottként. Kovács Iván
alezredes, a határőrség megbízott sajtószóvivője lapunknak elmondta, a többségében szegedi férfiakat
úgynevezett intellektuális közokirat-hamisítással
és embercsempészettel gyanúsítják. - A kisfiúról
egyelőre nincs információ - tette hozzá az alezredes.
Részletek az 5. oldalon

Saját márkák, vagy olcsó és ismeretlen, középkategóriás tömegtermékek diszkontja nyílik

Árversenyt hozhat a Lidi-lánc
Csütörtökön nyit a Lidi-lánc Magyarországon. Európa legagresszívebbnek tartott
diszkontáruháza szinte biztos, hogy árversenyt szít, a konkurencia tart is az új
piaci szereplőtől.
Egy titokzatos német alapítvány működteti
a több ezer boltot üzemeltető Lidl-hálózatot. A cég működéséről, a versenytársakat,
beszállítókat szorongató alacsony árak titkáról keveset tudni. A Lidi vezetése soha
sem lép a nyilvánosság elé, a cégbirodalom
forgalma, eredménye nem ismert.
Az azonban biztos: Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szegeden csütörtökön nyit
a Lidi diszkont, Szentesen és Makón pedig
hamarosan színre lép. A Plus, a Penny Markét és a Profi konkurenseként megjelenő
Lidi más típusú élelmiszer-áruházakból is
szívhat el vásárlóerőt. Aki azonban a megszokott márkákat, vagy a nagy választékot
várja, valószínűleg csalódni fog. A Lidi az árra koncentrál, és java részt saját nevét adja a
nagy tételben külföldön gyártott termékekhez.

jokatórsoko»

keresünk!

Két nappal a nyitás előtt. Keresik a munkaerőt

Fotó: Miskolczi Róbert

Részlelek a 3. oldalon

2.195.000 Ff

A For i F l e s t a modellnek nemcsak a z ára fantasztikus, a megnyerő külsőhöz
m e g g y ő z ő belső tulajdonságok is társulnak. Sokoldalú beltér, átlag feletti
csomagtér, stabil úttartás, biztonsági utastér: a FordFIesta egy Igazi megbízható
családi autó minimális szervizigénnyel. N e hagyja ki a hatalmas lehetőséget:
most a F o r d F I e s t a már 2 195 OOO forintért a z ö n é lehet
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

• Használtautó-beszámítás
• 0 Ft kezdőbefizeléssel elvihető!
FordFIesta

Minőség. Megbízhatóság. ^ í j ^ J j S ^ ,

H o v á n y S z e g e d Kft.

6721 Szeged, Berlini krt. 4 / 9 .
Szalon: 62/556-300 www.fordhovany.hu Szerviz: 62/556-200
vegyi*» átlagfogyasztás: 4,3-7.1 i/100 km. OO^-klbocaatás: 114 -168 g/km.
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Távozik Colin Powell
WASHINGTON (MTI)
Benyújtotta lemondását Colin
Powell (felvételünkön) amerikai
külügyminiszter - adták tudtul a
washingtoni külügyminisztériumban. A Fehér Ház még hétfőn
valószínűsítette bárom másik
kormánytag távozását is. Egy neve elhallgatását kérő, magas rangú kormánytisztviselő közölte,
hogy Ann Venneman mezőgazdasági, Rod íbige oktatási és
Spencer Abraham energiaügyi
miniszter távozik posztjáról,
mindhárman lemondással. Powell utódjaként mások között
Condoleezza Rice nemzetbiztonsági főtanácsadó és lohn
Danforth ENSZ-nagykövet neve

Elmaradt a kétharmados többség a szállítókontingens mandátumáról

Nem az iraki hosszabbításra
BUDAPEST (MTI)

merült föl. Az amerikai diplomácia vezetője még pénteken adta
át lemondó levelét George Bush
elnöknek. Közölte, hogy addig
marad hivatalban, amíg utódját
meg nem erősítik tisztségében.

Az országgyűlés a kormánypártok 191 igen
és az ellenzék 159 nem szavazatával utasította el azt a határozati javaslatot, hogy
2005. március 31-ig maradjanak a magyar
katonák Irakban.
A Ház titkos szavazással ismét alelnökévé
választotta Dávid Ibolyát (MDF) hétfőn, Pettkó András (MDF) pedig a jegyzői posztot tölti
be a jövőben. A titkos szavazáson Dávid Ibolya 187 igen és 8 nein szavazatot, Pettkó
András 180 igen és 11 nem szavazatot kapott. A választás az MDF-frakció múlt heti
megszűnése, majd újjáalakulása miatt vált
szükségessé. A titkos szavazáson a Fidesz-frakció és a Lakitelek munkacsoport
tagjai nem vettek részt. Wéber Jánost a kép-

Tíz tagállam nem ad katonákat a kiképzéshez

BELGRAD (MTI)

Újabb tüzérségi és légitámadást
indítottak az amerikai katonák
hétfőn az iraki ellenállók ellen
Fallúdzsában.

A szavazás kérdései

CSÖKKENŐ BENZINÁR
A Mol Rt. szerdán 0 órától 7
forinttal csökkenti a
motorbenzin literenkénti
fogyasztói árát, a gázolaj ára nem
változik. Az árkorrekciót az
olajtársaság azzal indokolta,
hogy az elmúlt napokban
csökkent a kőolaj ára a
nemzetközi piacon.
FARKAS ELŐZETESE
Meghosszabbította Farkas Péter,
a kábítószerrel való visszaélés
miatt meggyanúsított olimpiai
bajnok előzetes letartóztatását
három hónappal a bíróság.
Szökés, elrejtőzés, illetve az
eljárás meghiúsításának veszélye
miatt indítványozta a
letartóztatás 3 hónappal történő
meghosszabbítását a kerületi
ügyészség. A Barcelonában
1992-ben birkózó olimpiai
bajnoki címet nyert sportolót és
két társát október 14-én vette
őrizetbe a rendőrség. A gyanú
szerint marihuánát
termesztettekegy XVII. kerületi
családi házban.

viselők gépi szavazással, 313 igen szavazattal
és egy tartózkodással ismét az ORTT tagjává
választották.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök napirend előtt a népszavazásról és a határon túli
magyarok segítéséről fejtette ki álláspontját.
Azt mondta: az elmúlt 15 évben a kormányok és az országgyűlés folyamatos erőfeszítéseket tettek a határon túl élő gondjainak
enyhítésére, és arra kérte a Fideszt nyújtsa be
azt a törvényjavaslatot, amellyel megoldhatónak véli a kettős állampolgárság kérdését.
A kormányfő közölte: ismeri az MSZí) az
SZDSZ és az MDF álláspontját, de a Fidcszét
nem, csak azt tudja, hogy korábban a kettős
állampolgársággal kapcsolatban kételyeik
voltak. Elmondta: az elmúlt hetekben azt látta, hogy a Fidesz támogatja a népszavazást,
„az elmúlt tíz napban ugyanakkor meg azzal
szembesültünk, hogy már mintha nem is a
kettős állampolgárságról beszélnének, hanem egy útlevél megadásáról és semmi többről, miközben a kettős állampolgárság megadása (...) veszélyezteti azokat a kedvezmé-

Horvátok
és szerbek
Immár kisebbségvédelmi megállapodás is gyarapítja a rendezés
folyamatában lévő horvát-szerA november 14-i szélvihar országszerte több százmilliós kárt oko- bia-montenegrói viszonyt: a
zott. Felvételünkön: Bükkszcntkcreszt és Bükkszentlászló között megállapodást hétfőn írták alá a
a kidőlt fákat d a r a b o l j á k
MTI Telefotó: Vajda jártas két ország illetékesei Ivo Sanader
horvát miniszterelnök belgrádi
látogatása alkalmával. Sanader
egynapos belgrádi látogatását
Szvetozar
Marovics
szerbia-montenegrói államfővel folytes törvényt? A másik kérdés: - tatott megbeszéléssel kezdte. A
BUDAPEST (MTI)
Akarja-e, hogy az országgyűlés megbeszélések után kisebbségjóváhagyta a december 5-i refe- törvényt alkosson arról, hogy védelmi megállapodást írt alá
rendum szavazólapjainak adat- kedvezményes honositással - ké- Vesna Skare Ozbolt horvát igaztartalmát az Országos Választási relmére - magyar állampolgársá- ságügyi és Rasim Ljajics szerBizottság. Az ügydöntő népsza- got kapjon az a magát magyar bia-montenegrói emberi jogi és
vazáson a választópolgárok két nemzetiségűnek valló, nem Ma- kisebbségvédelmi miniszter. A
gyarországon lakó, nem magyar horvát kormányfő a kétoldalú
kérdésre válaszolhatnak:
- Egyetért-e ön azzal, hogy az állampolgár, aki magyar nemze- kapcsolatok szempontjából nagy
egészségügyi közszolgáltató in- tiségét a 2001. évi LXII. törvény előrelépésnek nevezte a megállatézmények, kórházak maradja- 19. paragrafusa szerinti „magyar podást. Az egyezmény szerinte
nak állami, önkormányzati tu- igazolvánnyal" vagy a megalko- esélyt ad arra, hogy a két ország
lajdonban, ezért az országgyűlés tandó törvényben meghatározott saját kisebbségeit ne problémának és tehernek tekintse.
semmisítse meg az ezzel ellenté- egyéb módon igazolja?

DIÁKHITEL
Hétfőn 3846 új igénylő először
jutott hozzá a diákhitelhcz,
velük együtt 2001 óta eddig
összesen 174 ezer 336-an éltek a
felsőoktatásban a hitelfelvétellel.
A mostani folyósítás alkalmával
1,6 milliárd forintot fizettek ki olvasható az MTI-hez eljuttatott
közleményben.

FALLÚDZSA, LONDON (MTI)
Ijád Allávi miniszterelnök közben óvott a város bevételével
kapcsolatos „túlzott várakozásoktól". Az amerikai erők közölték: jelentős védművekkel erődített, alagutakkal biztosított bunkert találtak a város déli, gyéren
lakott csücskében. A létesítmény
alagútjai fegyverraktárakat kötnek össze. E raktárakból az amerikai erők nagy mennyiségű fegyvert foglaltak le, egyebek között
egy légvédelmi ágyút is. Az amerikai katonai közlemény szerint
városszerte folyik az ellenállás
megmaradt gócainak felszámolása, az ellenséges erők fegyverraktárainak kiürítése. E fegyverraktárak egy része mecsetekben
van, az ostromló erők ezeket is

A második forduló dönt
Érvénytelen az időközi parlamenti választás a
Nógrád megyei Szécsényben, valamint Sopronban és környékén, ezért november 28-án második
fordulót kell tartani.
SZÉCSÉNY SOPRON (MTI)
Szécsényben és térségében a választásra jogosultak
28,84 százaléka vett részt a voksoláson - mondta
Bartusné Sebestyén Erzsébet, az országgyűlési
egyéni választókerületi választási iroda vezetője. A
szavazás akkor lett volna érvényes, ha a választásra
jogosultak több mint fele leadja voksát. Nagy Andor (Fidesz-KDNP) a voksok 50,1 százalékát kapta,
Borenszki Ervin (MSZP-SZDSZ) a szavazatok 27,8
százalékát, a harmadik helyen álló idósebb Gáspár

Győző (független) pedig a voksok 10,7 százalékát
szerezte meg.
Sopronban és környékén is érvénytelen az időközi országgyűlési képviselő-választás első fordulója,
mivel a választásra jogosultaknak 31,98 százaléka
adta le szavazatát - mondta Kovács Béla, a megyei
területi választási iroda vezetője. Hét jelölt indult a
képviselői helyért. Firtl Mátyás, a Fidesz jelöltje a
szavazatok 53,6, Kránitz László MSZP-s jelölt a
szavazatok 34,4 százalékát kapta.
A második fordulóban mindazon jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban pályáztak a képviselői tisztre. A két egyéni választókerületben az
lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta, feltéve, hogy a szavazáson a választópolgárok több mint egynegyede voksol.

A hamisító főiskolai oklevele
betörőbandát fogtak a debrece-

ni rendőrök - közölte hétfőn
rendkívüli sajtótájékoztatón a
város rendőrkapitánya, Lelesz
György.
DEBRECEN (MTI)

„A három hajdúszováti elkövető
családi házakat tört fel, és elsősorban arany ékszereket, készpénzt, s néha műszaki cikkeket
lopott" - mondta Lelesz György
rendőr alezredes. A vizsgálat eddig négy lakásbetörésre derített

fényt, ahonnan
lakásonként
több mint egymillió forint értékű
zsákmánnyal távoztak. A szám
még nőhet. Hasonló bűncselekmények miatt már mindhárman
voltak büntetve, egyikük például
augusztusban szabadult. A betörők rendszeresen megfigyelték,
hogy a kiszemelt család tagjai
mikor hagyják el az épületet, s
amikor ez bekövetkezett, azonnal behatoltak - mondta a rendőrkapitány.
Lelesz György tájékoztatott arról is, hogy kézre kerítettek Debrecenben egy okmányhamisítót,

nyeket is, amelyek a magyarigazolványhoz
kötődnek". A kormány azt gondolta, helyes
irányba viszi a megoldást, ha elfogadásra javasolja a szülőföldprogramot, amely útlevélről és utazásról, a szülőföldön megmaradásról, a szülőföld gazdasági fejlesztéséről szól.
Pokorni Zoltán (Fidesz) közölte: „majd
minden" ember és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is „szíve mélyén igent mondana" a
kettős állampolgárságra, csak aggodalmak
vannak benne, hogy mivel jár ez, mennyibe
kerül. Hozzáfűzte: a pártok dolga, hogy ezekre a kérdésekre őszinte választ adjanak.
A politikus emlékeztetett rá, hogy eddig is
kaphattak állampolgárságot a határon túli
magyarok, de évente csak 7500-8000 ember
döntött úgy, hogy áttelepül, és ez nem tette
tönkre a magyar gazdaságot.
Csapody Miklós (MDF) közölte: a népszavazásra feltett kérdés nem jó. Hozzáfűzte: a
kedden kezdődő négypárti egyeztetésen szó
lesz arról is, hogy az országgyűlés képes-e december 5-ig az MDF által szorgalmazott kedvezményes honosításról törvényt alkotni.

Fallúdzsa ostroma

Sopronban és Szécsényben időközi országgyűlési képviselő-választást tartottak

Több hónapos nyomozás után

X
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Nem kapta meg a szükséges kétharmados
többséget az Irakban szolgáló magyar szállítókontingens mandátumának meghoszszabbítására irányuló előterjesztés hétfőn a
parlamentben.

Szélvihar utáni károk

RÖVIDEN

-

aki hivatalos okmányok teljes
skáláját, a jogosítványtól, a vagyonőri igazolványon át, az érettségi bizonyítványtól az egyetemi
oklevélig, a rokkantparkoló-jegytől, a veszélyes áru szállítását engedélyező dokumentumig mindent hamisított, kiváló minőségben. A rendőrség a házkutatás
során nagy mennyiségű, az eredetire az összetéveszthetőségig
hasonlító közokiratot talált. Lelesz György bemutatta azt a főiskolai oklevelet is, amelyet magának készített az élelmes huszonhét éves férfi.

megszüntetik. Fallúdzsa ostroma közben az iraki hatóságok elfogták a Mohamed Hadserege
nevű lázadószervezet vezetőjét
és tagjait - jelentette be Ijád Allávi kormányfő. Az al-Arabíja televíziónak adott interjújában Moajad Ahmed Jaszín (alias Abu Ahmed) néven azonosította a szervezet vezetőjét. A Mohamed
Hadserege szövetségese volt Abu
Muszab az-Zarkávi terroristavezérnek és más olyan csoportoknak, amelyek kapcsolatban állnak az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal, valamint Szaddám
Húszéin híveivel - mondta.

•

A NATO iraki csapatkiképzési
programjának hosszú távú életképességét veszélyezteti az a
„mintegy" 10 tagállam, amely
nem hajlandó e művelethez katonákat kivezényelni - mondta a
Financial Timesnak a szövetség
európai erőinek főparancsnoka,
/ames Jones tábornok.

Nemzeti
Fórum
BUDAPEST (MTI)
Nemzeti Fórum néven alakít
egyesületet a Lakitelek munkacsoport - közölte Lezsák Sándor.
A politikus elmondta: létrehozták az egyesületet, bejegyzése rövid időn belül megtörténik. Szavai szerint egyesületben és nem
pártban gondolkodtak, mert még
ma sem tartja politikai illúziónak azt, hogy az MDF vissza fog
térni eredeti értékrendjéhez. Lezsák hangsúlyozta: 2005 május
8-áig függetlenként dolgozik a
parlamentben, május 9-én pedig
vélhetően már egy frakció tagjaként. „Addig a kivált, kizárt képviselőtársaimmal együtt ma egy
munkacsoportot hoztunk létre,
bár korlátozott jogosítványokkal
rendelkezünk, de alkalmas arra,
hogy ennek a kvázi frakció tagjainak gondolatait meg tudjuk jeleníteni" - mondta. „Függetlenek
vagyunk a Dávid-munkacsoporttól" - jelentette ki.

Beiersdorf
A Beiersdorf több mint 100 országban, több mint 17 ezer
munkatárssal a világ egyik vezető nemzetközi márkacikk
-forgalmazó vállalata (Nivea, Hansaplast)
A cég magyarországi leányvállalata értékesítési területre
keres:
Területi képviselőt
A Lakossági Divízió tagjaként Ön a délkelet -magyarországi
területen felel a cég termékeinek értékesítéséért.
A munkakör betöltésének feltétele felsőfokú végzettség,
jogosítvány.Angol nyelv ismerete és hasonló munkakörben,
FMCG cégnél szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikeres, biztos jövőjű vállalatnál
dolgozni kérjük küldje el fényképes önéletrajzát
- melyet bizalmasan kezelünka hirdetés megjelenésének időpontjától számított egy
héten belül az alábbi címre:
Beiersdorf Kft
1126 Budapest
Tartsay Vilmos u.3.
Nagy Andrea

b d f * » » «

Beiersdorf
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Nem lehetetlenedik el a gyógyítás - sokan a külföldet választják

Ápolóvándorlás

Nővérek az ágyak mellett
Folytatás az 1. oldalról
Vannak, akik Nyugat-Európában próbálnak
szerencsét, szintén ápolási területen. Itthon
viszont több esetben határainkon túlról érkezett szakmabeliekkel lehet csak feltölteni a
minimálisan szükséges létszámot.
Az SZTE szülészet-nőgyógyászati klinikáján tizenegy, határainkon túlról érkezett ápolónő dolgozik, négyen Romániából, heten a
Vajdaságból érkeztek. Tartós itt-tartózkodásra készülnek, már csak kettejüknek nincs
meg a letelepedési engedélye. Az egészségügyi minisztérium nyújtotta képzési támogatás lehetővé teszi, hogy az általuk finanszírozott képzésben a klinikai önerőt a határon
túlról érkezett munkatársak is igénybe vegyék - tudjuk meg Bársony Jenöné intézetvezető főnővértől. Suta Viktória Aranka Temesvárról érkezett, ott is szülésznőként dolgozott.
- Egy temesvári orvos ajánlotta, hogy próbáljam meg a szegedi klinikát - mondja
Aranka.
- Nem kell attól tartani, hogy a határon túliak elveszik a helybeliek munkalehetőségeit
- hívja föl a figyelmet az intézetvezető főnővér. - Helybeli fiatalok egyre kevesebben tanulnak ápolónőnek, amióta a képzési rendszer és idő meghosszabbodott.
- Egyik kolléganőnk csereprogram keretében például Németországba került, és ott is

tán elvégezte a szülésznőképzőt, majd a felnőtt szakápolóképzőt az SZTE Egészségügyi
Főiskolai Kar Kecskemétre kihelyezett diplomásápoló-szakán. Ahhoz, hogy tanulmányait sikeresen befejezhesse, egészen bravúros
munkaszervezésre volt szükség Bársony Jenőné és a közvetlen munkatársak segítségével.
- Semmi más nem tart itt, csak a hivatástudat - mondja Borsos Mariann, a nőgyógyászati osztály vezető ápolónője. Tizennégy
A GYEDEN LÉVŐKET NEHÉZ PÓTOLNI
éve dolgozik itt. Hogyan lehet védekezni az
Tulajdonképpen nincs nővérhiány a szentesi ezzel a munkával járó, fokozatos elfásulás elkórházban, ugyanakkor a tartósan távol lévő len? Mariann azt mondja, ilyen érzés őt még
kollégákat, így például a gyesen, gyeden lévő csak meg sem környékezte, pedig előfordul,
kismamákat, a táppénzeseket nagyon nehéz egyetlen napon három beteg követi egymást
pótolni - tudtuk meg Márton Jánosné ápolási ugyanazon az ágyon.
igazgatótól. Különösen a belgyógyászaton és a
-Ápolónőnek nem alkalmas mindenki. Ha
sebészeten nagy a gond, az utóbbi osztályon az ember minden beteg fájdalmát átérezné
például tízen vannak gyesen. Ezekre a helyek- futószalagszerűen, abba csak ő menne tönkre, mondhatni, lasszóval fogják a szakembere- re, záros határidőn belül, viszont a betegnek
ket. A makói kórházban nincs betöltetlen nővé- nem használna - hívja föl a figyelmet Fodorri, ápolói hely. Zádoriné Soós Katalin ápolási né Baráth Ágnes, a bőrgyógyászati klinika
Igazgató ugyanakkor elmondta, az utánpótlás- egyik részlegének vezető ápolónője. Kilenc
ról különösen a speciális felkészültséget ápolónőre - ennyien dolgoznak itt - huszonigénylő osztályokon, így például az Intenzíven öt beteg jut. A munkatársak legtöbbje szegenem könnyű gondoskodni. A vásárhelyi intéz- di, kettejük vásárhelyi, egyikőjük a Bordány
ményben nincs Ilyen probléma, minden állást környéki tanyavilágban él, a vezető ápolónő
betöltöttek, az Eötvös szakközépiskolában pe- kiszombori. - Lehetnénk többen is - mondja
dig nemrég beindult az ápolónőképzés, az - , de ez van. Nagyon „összedolgozunk", így
utánpótlás tehát biztosítottnak tűnik - fogal- minden betegre jut energia és idő.
mazott Hajdú Józsefné ápolási igazgató.
F.CS.

maradt. Már a családja is kinn él - halljuk
Bársony Jenőnétől. Ausztriában is dolgoztak
már ápolónők a szegedi klinikáról. S miért
marad itt, aki marad?
- Szívhangot hallgatni a világ legszebb dolga - illusztrálja a motivációt Csatlós Béláné
Piroska. Még szakiskolai képzettséggel került
ide annak idején, a klinika támogatta továbbtanulását. Munka mellett leérettségizett, az-

Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon nyit a Lidi

Árversenyre készülnek a diszkontok
Európa legkeményebb élelmiszerdiszkont-áruháza csütörtökön megnyitja első boltjait
Magyarországon. A szegedi,
hódmezővásárhelyi, csongrádi
Lidi feltehetően alacsony áraival próbál vásárlókat csábítani, a konkurencia tart a versenytől.
Csütörtökön reggel hét órakor
nyit a Lidi-lánc. Az ausztriai és
szlovákiai próbavásárlásokon valóban a legolcsóbb diszkontáruháznak találták a fogyasztóvédők
az eredetileg német céget. Szlovákiában kismértékben csökkentek az élelmiszerárak a lánc megjelenése óta. A Lidi nem bonyolítja a reklámot: Magyarországon
is elsősorban olcsóságot ígér.
A Lidi az úgynevezett kemény
diszkontok (Penny Markét, Plus,
Profi) mellé lép be a piacra. Ők
csupán egy-két ezer terméket forgalmaznak, alapterületük kétezer négyzetméter alatt marad.
Egy konkurens multi egyik vezetője névtelenséget kérve elmondta: diszkontáruházaik forgalmának akár felét is elviheti a
Lidi, szupermarketjeik bevétele
ötödével csökkenhet. A magyar
fogyasztó „árérzékeny", azaz hajlandó megszokott üzletét az olcsó termékekért cserben hagyni.
A Lidi nem fél mások mellett fölépíteni saját boltjait. Tény viszont, hogy a cég mögött álló alapítvány sok ezer boltból álló európai hálózata számára felkutatja a legolcsóbb, hatalmas menynyiséget előállító gyártókat. Vagy
kevéssé ismert márkájú, vagy saját márkás termékeket forgalmaznak, sokszor több ezer kilo-

jól kiegészíti egymást - véli Popovics. A vevők pontosan tudják,
mit találnak az egyikben, mit a
másikban. Ezért előfordulhat,
hogy a Lidi megjelenése a Coop
számára előnyös lesz, hiszen vásárlókat vonz a környékre. Amit
ott nem kaptak meg, beszerzik
nálunk - találgat a Coop-vezető.
Bár hangsúlyozza: ez csupán feltételezés.
A Lidi jellegzetessége még,
hogy a cég rejtőzik, legfőbb vezetője évek óta nem lépett a nyilvánosság elé. A cégbirodalom furcsa módon egy német alapítvány
kezében van, sok száz kis kft.
működteti a boltokat. Ennek
megfelelően a Lidi cég budapesti
központjában munkatársunkkal
közölték: senki sem válaszol az
újságíróknak. Ha majd a nyilvánossághoz kívánnak fordulni mondták -, akkor megkeresik ők
a sajtót.
M.B.I.

SZLOVAKIABAN
OLCSÓ

Bevetésre készen a bevásárlókocsik
méterre az adott élelmiszer-ipari
gyártól.
A szintén versenytárs Coop vezetői kevésbé borúlátóak. A szegedi központ kereskedelmi igazgatója hangsúlyozza: a Lidi diszkontáruház. Popovics Sándor abban bízik, hogy a szegedi Lidllel
szomszédos Coop ABC-ben ötször akkora választékot kínálnak, és a vevők megszokott márkáikat megtalálják. Igaz, ez utób-

Fotó: Tésik Attila

bi nem biztos, hogy fontos számukra. Nemcsak a bolthoz, a
márkához sem igazán hű a hazai
fogyasztó. A magyar sörök helyett például hajlandó bármilyen
olcsó német sört megvenni.
A szegedi Makkosházi körúton
a szabad verseny túlkapásai miatt már áll egy üres áruház. A
Profi üzletet nyitott a városban,
aztán kivonult. Az egymás mellett álló Penny és Coop viszont

A párkányi Lidi Áruház hétvégi árai szlovák koronában:
maasdammer sajt, (1 kg)
220; narancslé 100%, (lliter) 16,9; baromfi virsli (300
g) 24,9; kristálycukor (1 kg)
31,9, fagyasztott csirke (1,2
kg) 79,9; mosogatószer (1
liter) 30, rozskenyér (fél kiló)
10 korona. Egyébként egy
koronát általában 6,5 forintért lehet venni, az MNB hivatalos árfolyama 6,17 forint.

PANEK SÁNDOR
Nincs krónikus nővérhiány Magyarországon, az utánpótlási mutatók azonban arra utalnak, hogy megfelelő humánpohtika nélkül rövidesen bekövetkezhet. Az elmúlt években lecsökkent a
szakmát választó fiatalok szárria, és megnőtt azoké a fiataloké,
akik a családalapítás után elhagyják a sokszor három műszakozással járó munkát. Sajátos módon a szakképző intézmények éppen arra alapozzák reményüket, hogy az uniós csatlakozás után
megnő majd az ápolói szakmát választók száma, ami miatt a magyar egészségügyben az ápolóhiánytól leginkább tartani kell.
A nyugat-európai országok szinte mindegyikében jelentős ápolóhiány van, és mivel a munkakörülmények jobbak, a bérek pedig magasabbak, mint itthon, az uniós munkavállalási moratóriumok megszűntével ennek várhatóan elszívó hatása lesz a magyar munkaerőpiacra. Nagy-Britanniában, ahol többek között e
szakma miatt sem korlátozták az új tagországokból érkezők
munkavállalását, 2001 óta 40 ezer külföldi ápolót alkalmaztak,
és még mindig nővérhiányról beszélnek, a közvetlen szomszédban lévő Ausztriában pedig a következő 10 évben akár 30 ezerre
is nőhet a hiányzó ápolószemélyzet száma a beteg- és idősgondozás területén. Az osztrák egészségügyi minisztérium rádiós és televíziós kampánnyal próbálja megkedveltetni a szakmát, és
Ausztria könnyített az új EU-tagországok képzett ápolóinak
munkavállalásán is. Azoknak, akik eddig Magyarországról ingáztak, már nem kell időszakonként
hazautazniuk.
A sokat emlegetett ápolóhiány nem kizárt, hogy már Magyarországon is bekövetkezett volna, ha a közelebb lévő uniós országok
nem korlátozzák a munkavállalást, és főként, ha az elmúlt években jó néhány hazai - főként dél- és kelet-magyarországi - kórháznak nem sikerül Erdélyből és a Vajdaságból szakképzett nővérekkel betölteni az üres állásokat. Erre nemcsak szegedi példa
van: a kecskeméti megyei kórházba tavaly 30 szakképzett ápolót
hoztak szervezetten Marosvásárhelyről és Székelyudvarhelyről, a
gyulai megyei kórházban pedig minden ötödik pályakezdő ápoló
erdélyi. Olyan Erdélyből érkezett ápolóról is tudunk, akik orvosi
végzettséggel végzi ezt a munkát.
A jövő kérdése, hogy a ma még alacsony mobilitású ápolók
megelégelik-e az gyengébb munkakörülményeket
és az alacsony
fizetést, és Magyarországról más uniós országokban keresnek
munkát. 2002-ben úgy tűnt, a közalkalmazotti alapbéremelés javít a szakma helyzetén, azonban differenciált bérfejlesztés egyben kiegyenlítette a régóta dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező ápolók magasabb jutalmazását. Ennek ellensúlyozását szolgálná a Medgyessy-kormányprogramjában beígért ápolói hűségjutalom, amely azonban ígéret maradt; a 2005-ös költségvetésben
sincs nyoma a fedezetének, mindössze annyi történt, hogy a
Gyurcsány-kormány beutalta „a hosszú távú elképzelések közé".
Pedig a várható elvándorlás arra utal: az ápolói hivatástudatot nagyon rövidesen kellene jobban megbecsülni.

A rendőrség félreértett, majd módosított

Titokzatos lövések
November elején egy szegedi hatodik emeleti lakás, a múlt héten
pedig egy vonat ablaka tört be gyanúsnak mondható körülmények
között. Mind a két helyszínen lőszert találtak a rendőrök. A
nyomozás folyik, a rendőrség egyelőre bővebb részleteket nem
mond egyik ügyről sem.
MUNKATÁRSUNKTÓL
November elején egy szegedi,
Csillag téri tízemeletes társasház
egyik hatodik emeleti lakásának
ablakán lőttek be. A lövedék
megakadt a két ablak között. A
becsapódáskor a szobában tartózkodott a lakás tulajdonosának, D. I. -nének kiskorú gyermeke. A kislánynak az ijedtségen
kívül nem esett baja.
A rendőrség korábban azt
nyilatkozta, hogy az ablakot valószínűleg egy futball-labdával
törték be, azonban ezt, félreértésre hivatkozva, módosították. Ezék szerint pisztoly- vagy
puskagolyót - mint ahogyan
azt a lakás tulajdonosa is állította - valóban találtak a hely-

színen. A rendőrség jelenleg keresi a tettest, ezzel párhuzamosan szakértők vizsgálják, hogy
a lövedéket lőfegyverből vagy
például csúzliból lőtték-e be az
ablakon.
A múlt héten, csütörtök este
nyolc óra körül, a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatra
lőttek rá a Rókusi pályaudvar és
a nagyállomás között. Az utolsó
vagon egyik ablakán egy körülbelül 6 milliméter átmérőjű lyukat ütött egy lövedék.
Az ügyet a rendőrség szakértők
bevonásával vizsgálja. A fenti
esethez hasonlóan a tettes(ek)
felkutatása mellett azt próbálják
megállapítani, hogy valóban lőfegyverből lőtték-e ki a lövedéket.

A vény nélkül kapható készítmények csak enyhe tünetek esetén hatásosak

Reklámozott szerekkel próbálkoznak tenni a nátha ellen
A hideg beköszöntével egyre többen
keresik a patikákban azokat a recept
nélkül kapható készítményeket, amelyek a megfázás tüneteit enyhítik. A
gyógyszerészek úgy tapasztalják, elsősorban a tévés reklámok befolyásolják,
milyen gyógyírt választanak a betegek.
A szakemberek hangsúlyozzák: ha néhány napon belül nem használnak e
vény nélküli szerek, feltétlenül forduljunk orvoshoz.
A hirtelen jött hideg, esős idő miatt
egyre többen keresik fel orvosukat a
megfázás enyhébb vagy súlyosabb

formájával. A nátha és orrdugulás
néhány nap alatt elmúlik, ezért sokan nem íratják ki magukat, és a
rendelőkben sem töltenek el emiatt
órákat, inkább kiváltanak egy recept
nélkül kapható készítményt a patikában.
- Egyre több fogy a meghűlés kezelésére szolgáló készítményekből, a láz- és
fájdalomcsillapítókból, az antibiotikumokból, valamint a vitaminokból mondta Lacsán Péter, a Sas patika vezetője. Szeptemberben - valószínűleg a
szokatlanul meleg idő miatt - még nem
volt jelentős az ezekből eladott mennyi-

ség, októberben azonban látványosan
fellendült a forgalom. - Elsősorban
azokból a készítményekből fogy sok,
amelyeknek hatásos a televíziós reklámja - mondta a patikavezető. - A szóróanyagok és plakátok nincsenek vásárlást ösztönző hatással a betegekre.
A legtöbben konkrét elképzeléssel
mennek a gyógyszertárba, pontosan
tudják, mit akarnak szedni náthájukra.
Ebben a kérdésben csak nagyon ritkán
hagyatkoznak a patikusok véleményére.
Leginkább akkor kérnek segítséget, ha a
korábban kipróbált készítmény nem bizonyult hatásosnak.

- E készítményekről a betegek többsége kikéri orvosa véleményét, de olyan is
akad, aki a téli időszakban az első tüszszentés után elkezdi tömni magát a
vény nélkül kapható gyógyszerekkel összegezte tapasztalatát dr. Kelemen
Katalin. A háziorvos szerint enyhébb
megfázás esetén hasznosak ezek a szerek. Ha nincs láz, nincs szükség antibiotikumokra sem. Sokat segítenek a különféle vitaminok is, ám ha 3-4 nap
után sem enyhülnek a megfázásos panaszok, akkor mindenképpen orvoshoz
kell fordulni.
TÍMÁR KRISZTA

NEM KERESIK AZ INFLUENZA ELLENI
OLTÓANYAGOT
Most egyáltalán nem keresik a patikákban az influenza elleni vakcinát, holott
az előző években ebben az időszakban
már erre is nagy volt az Igény, ráadásul
Szegeden már észleltek influenzaszerű
megbetegedéseket. A háziorvosok már
hetek óta oltják azokat, akik így szeretnék megelőzni a magas lázzal, levertséggel és izomfájdalmakkal járó betegséget,
ám egyelőre elsősorban azok jelentkeztek influenza elleni injekcióra, akiknek
ingyen jár a vakcina.
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KORKÉP
BALÁSTYA. Ma délután fél
2-kor a Bóbita-színházbérlet első
előadását tartják a művelődési
házban. A gyerekek a
Grimm-busz Színház
tolmácsolásában a Rettenetes
röfi című mesedarabot
tekinthetik meg. Ugyanitt 5
órától kezdő angol
nyelvtanfolyamot tart Csejtei
Zoltánné, majd fél 7-től
jógafoglalkozás kezdődik.
RORDÁNY. Az egészségügyi
szűrőhét keretében ma
Bordányban 9 és 14 óra között
várja a szűrőbusz a faluháznál a
tüdőszűrésre jelentkezőket. Ma
az orvosi rendelőkben testsúly-,
testmagasság-vizsgálatokat,
látásszűrést,
vércukorszintmérést végeznek
rendelési időben. Az I. számú
orvosi rendelőben 8 és 12 óra
között koleszterinszűrésre lehet
jelentkezni. A gyermekorvosi
rendelőben 15 és 19 óra között
bőrgyógyászati szűrést tartanak,
ugyanitt 15 és 17 óra között
vérszegénység, nyirokcsomó
betegségek szűrését végzik. A
fogorvosi rendelőben
szájüregszűrésre lehet
jelentkezni 9 és 13 óra között. A
faluházban délután 4 órakor
kezdődik az előadás a betegségek
megelőzéséről, az egészséges
táplálkozásról. A faluházban 9 és
14 óra között véradásra várják a
segíteni szándékozókat.
FORRÁSKÚT. A forráskúti
művelődési házban este hat
órától a kézimunkakörben az
üvegfestéssel, a
szalvétatechnikával és egyéb
díszítőtechnikákkal
ismerkedhetnek meg az
érdeklődők.
PUSZTAMÉRGES. Kedden
délelőtt 9-től 12 óráig vegyes
aprócikkek, ruhaneműk és
édességek széles választéka várja
az érdeklődőket a művelődési
ház előterében. Szombaton az
Őszikék Nyugdíjasok Klubja
vacsoraestet szervez, amelyen
köszöntik a névnapjukat
ünneplőket. Az érdeklődők
bővebb információt a
művelődési házban kaphatnak.
Jelentkezni lehet: november
20-ig.
RÚZSA. A gyermekjóléti szolgálat
karácsonyi ajándékozási akciót
szervez a községben, nehéz anyagi
körülmények között élő
gyermekes családok részére. Az
ajándékozási akcióra használt
játékot, könyvet, valamint
élelmiszert, édességet, gyümölcsöt
várnak. Az adományokat
munkanapokon 8-16 óra között
az egészségügyi és családgondozó
központba várják.
SÁNDORFALVA. Az egészséghét
keretein belül ma 7 és 10 óra
között koleszterin-,
vércukorszintmérés és tanácsadás
lesz dr. Sümegi Sándor
rendelőjében. Feliratkozni a
családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat munkatársainál lehet.
Szegeden, a II. számú
szakrendelőben 8 órától
nőgyógyászati rákszűrést tartanak,
melyre a védőnőknél lehet
jelentkezni. Az idősek klubjában a
szív-, érrendszeri és a daganatos
betegségek elleni küzdelemről
beszél dr. Ambrus Lilit 15 órától.
A polgármesteri hivatal
dísztermébe 14 órától azokat
várják, akik a
kábítószer-problémáról és a
pszichés zavarok felismerésétől
szeretnének többet tudni.
Ingyenes tanácsadást tart 16
órától dr. Mohos Gábor plasztikai
sebész dr. Sümegi Sándor
rendelőjében. A volt teleházban 17
órától jógafoglalkozás kezdődik.
Az iskolában az alsósoknak az
osztályfőnökök az egészséges
életmódról beszélnek, a
felsősöknek
évfolyammérkőzéseket tartanak.
SZÓREG. A művelődési házban
délután 5 órakor kezdődik a
jóga klub.
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Az idei keretet a frissen házszámozott övezetekre költötték

Ad hoc szakértői bizottság véleményezi a pályázatokat

Lopják az utcanévtáblákat

A harmadik jelölt
személye még titok
MUNKATÁRSUNKTÓL
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A Szatymazi utca táblája maszatos, a Puskás utca felől pedig hiányzik a tábla
Szegeden csaknem minden ötödik utcanévjelző
tábla hiányzik. A pótlásra korábban nem jutott
elegendő pénz, az idén előirányzott 3 millió
forintot pedig az utcanevekkel és házszámokkal
ellátott lakóövezetekre kellett fordítani. A táblákat tolvajok és vandálok „fogyasztják", de gyakran a fölújított házakra sem kerülnek vissza az
utcát jelző föliratok.
Fantomházak között vezet a szeged-rókusi Puskás utcában gyalogló útja: sehol egy utcanévjelző
tábla. A házszámok mellől és a keresztutcák sarkáról is hiányzik a név. Csak a hosszú utca végén,
a Kossuth Lajos sugárút sarkán tudjuk meg, hol
járunk - igaz, arról nem értesülünk, hová is értünk tulajdonképpen, mert ott viszont a sugárúti
tábla tűnt el.
A találomra kiválasztott Puskás utca környékén
sem sokkal jobb a helyzet: az utcák és házak között
legföljebb az emlékezet és a helyismeret igazít el,
táblákat csak hellyel-közzel találunk.
A kép egész Szegedet nézve sem vigasztalóbb: a
városban csaknem minden ötödik utcatábla hiányzik. Serege János, a Szegcdi Környezetgazdálkodási
Kht. munkatársa tájékoztatása szerint a városban
közel 10 ezer utcai névtáblának kellene eligazítania
a közlekedőket, azonban legalább 1500-2000 táblának nyoma veszett. Pontos számot a közeljövőben

tervezett, teljes körű fölmérés után tudnak mondani.
A magyarázat: „természetesen" lopják az utcanévtáblákat is. A vandálok néha megelégszenek
a fémlapok sarkainak fölgörbítésével, máskor,
ugyancsak puszta mulatságból, letépik, s elhajítják a táblákat. Az is előfordul, hogy fölújítás
után nem kerül vissza az épület homlokzatára a
fölirat. Egy olvasónk otthonában féltucatnyi, innen-onnan összeszedett utcajelzőt őriz, némelyiket rendeltetési helyétől nagy távolságra találta.
A város egy bonyhádi üzemmel készítteti az égetett zománcos táblácskákat. Korábban próbálkoztak egyszerűbb, festett fémlapokkal is, de azok nem
bizonyultak elég időtállónak.
N Y . P.

EVi 3 MILLIÓ FORINT
A hiányzó utcanévtáblákat korábban csak részben pótolhatták, mert a szükségesnél kevesebb pénz, mindössze
800 ezer forint jutott erre a feladatra. Ebben az évben
már 3 millió forintot költhettek a z utcanevek kiírására, a
keretet viszont a házszámokkal és utcanevekkel ellátott
körzetekre kellett fordítani. Ha a 2005-ös költségvetésből is hasonló összeget szánnak e célra, nekifoghatnak a
hiányzó táblák fölszerelésének.

Megyénkben is komoly károkat okozott az időjárás

Fákat csavart ki
a viharos szél
A vihar miatt a hét vegén folyamatosan dolgoztak a szegedi tűzoltók: a szélviharban kidőlt fákat elvontatták az útból. A zord időjárás milliós károkat okozott Csongrád megyében.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A viharos erejű szél a múlt hét
végén fákat csavart ki tövestül,
ágak zuhantak az épületekre, a
villanyvezetékekre, az utakra és
a kerítésekre. A hétfő délelőtti
adatok szerint Csongrád megyében vasárnap több mint 20 helyszínen fát távolítottak el az útból
a tűzoltók.
Szeged több pontján is kidőlt fa
okozott gondot - tudtuk meg
tűzoltóság ügyeletesétől. Üllés és
Rúzsa között pedig egy útra borult fát kellett eltávolítani. A fák
nem egy esetben elektromos vezetékekre dőltek, ami hoszszabb-rövidebb időre áramkimaradást okozott.
— A hétvégi viharos időjárás
miatt hétfő délelőttig a dél-alföldi régióból összesen 54 kárbejelentés érkezett társaságunkhoz mondta Váczi Ildikó, az Allianz
Hungária marketingreferense. A
lakossági tájékoztatás alapján a
károk becsült összege 2 millió forint. - A viharos szél megrongálta az épületek tetőszerkezetét, illetve a lezúduló csapadék hatására beáztak az épületek. Csongrád
megyéből eddig 19 értesítést
kaptunk, Szegedről kilencet,
Hódmezővásárhelyről tízet. E
károk becsült értéke közel 800
ezer forint.
A hét végén több közlekedési
baleset is történt a megyében,
ezek közül egy súlyos sérüléssel végződött. Egy Szeged felé
közlekedő német rendszámú
Opel előzés közben frontálisan

Fotó: Karnnk Csaba

összeütközött egy Makó felé
tartó Volkswagennel, amiben
egy 46 esztendős nő súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett. M. Toronyköy Márta, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a rossz idő miatt csúszóssá váltak az utak és jelentősen romlottak a látási viszonyok. Ezért javasolta, hogy a
gépjárművek műszaki állapotára fordítsunk kiemelt figyelmet, valamint, hogy ne feledkezzünk meg a passzív biztonsági eszközök használatáról,
például biztonsági övről és a
gyermekülésről.
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat Dél-magyarországi Regionális Központjának ügyeletese szerint az elmúlt hét végén az
ilyenkor szokásosnál jóval több,
összesen 39 milliméter csapadék
hullott. Ellenben jelentős menynyiségű eső a következő napokban nem várható.

VIZSGÁLJÁK
A KIHŰLÉST

A Csongrádi Rendőrkapitányság államigazgatási
eljárás keretén belül vizsgálja annak a csongrádi
férfi halálának a körülményeit, akit ismerőse
talált meg egy családi
házban vasárnap délelőtt.
Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint a
férfi halálát kihűlés okozta. A szemle során megállapították, hogy a lakásban nem volt semmilyen fűtőberendezés. A
szakértők
bűncselekményre utaló körülményt
nem találtak.

HÍREK
TISZTÚJÍTÁS
A FOGYASZTÓVÉDŐKNÉL

Dékány Lászlót választották az
Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület (OFE) megyei
elnökévé a szervezet tegnap
megtartott küldöttgyűlésén.
Dékány korábban szegedi
elnökként dolgozott, az ő
helyét még szeptemberben
Varga József foglalta el. A
megyei szervezet munkáját
huszonkét évig Csada László
irányította. Az újonnan
megválasztott megyei elnök
szerint a civil
fogyasztóvédelemnek
meghatározó szerepet kell
kapnia az Európai Unióban.

A Szegedi Szabadtéri Játékok
ügyvezető igazgatójától, Bátyai
Edinától Alföldi Róbert és Kesselyák Gergely is kért személyes találkozót, hogy naprakész információt szerezzen a szabadtéri
szervezeti működéséről a művészeti vezetői pályázata elkészítéséhez. Új volt mindkettőjüknek,
hogy nemcsak a Dóm téri nagyszínpad, hanem az újszegedi szabadtéri színpad is a közhasznú
társaság irányítása alatt működik a jövőben, azaz a művészeti
program megtervezésekor ezzel
is számolniuk kell. Meglepte
őket az az információ is, hogy
2005-ben lényegesen kisebb

költségvetésből kell megszervezni a játékokat, mint az idei évfordulós fesztivált. (A 2004-es 660
milliós költségvetéssel szemben
mintegy 500 millió forintra lehet
számítani jövőre.)
Bátyai Edina egy ad hoc jellegű
szakértői bizottságot kér fel a pályázatok véleményezésére, és
döntése előtt kikéri a kulturális
bizottság véleményét is. A művészeti vezetői posztra kiszemelt
harmadik jelöltről egyelőre csak
annyit lehet tudni: neves színházi szakember, aki ezekben a hetekben külföldön rendez, a közeli
napokban érkezik haza, és utána
tudnak csak vele egyeztetni arról, hogy kíván-e indulni a meghívásos pályázaton.

Előkerült a szentesi világháborús emlékmű dísze

Kúttisztítás közben
lelték meg a harangot
Egy Szentes környéki tanyában, a kút tisztításakor került
elő az a harang, mely a szentesi második
világháborús
emlékműről tűnt el. Sokan
azt hittek, hogy az emlékmű
bővítésekor azt az alkotó szerelte le, s még nem tette viszsza.

három méter mélyen az iszapban
valami nagy fémtárgyra lelt. Az
ötvenkilós harangot végül nagy
nehezen hárman emelték ki, s
ezután került végül a papa tanyájára, miután el sem tudták találni, vajon az honnét is hiányozhat. A fémgyűjtőknek pedig nem
akarták eladni, pedig azok kilójáért 400 forintot is ajánlottak érA vásárhelyi Kishomokon élő te.
Varga István a szentesi városháTatámé szólt Varga Istvánnak,
zán tegnap senkit sem talált, aki aki Vásárhely-Kishomokon nyátudott volna arról, hogy hiány- ron haranglábat is avatott, nézze
zik-e a harang a Kurca-parton ál- már meg ezt a furcsa, nyclvetlen
ló második világháborús emlék- harangot, melyen nem csak a II.
műről. Végül az egyik városházi világháborút jelző évszámok és
dolgozó pattant kerékpárra, hogy egy felirat olvasható, hanem a
elkarikázzon az emlékműig, felszerelését elősegítő két lyuk is
majd visszatelefonáljon Kisho- tátong.
mokra, hogy tényleg, a harang
- Megkértem Návay Sándor
szőrén-szálán eltűnt. Varga Ist- szobrászművészt - vette át a szót
ván azonban megnyugtatta a Varga István. - Nézze már mej»,
köztisztviselőt, ne keressék a mi is került elő a kút mélyéről. O
Máté István által készített műal- pedig egyből megismerte, hogy
kotást, az most már jó helyen ez Máté István csongrádi kollévan: előkerült.
gája alkotása, s eredetileg a szen- Szabó Mihály Szentes és tesi második világháborús emNagymágocs közt lévő, csicsatéri lékművet díszítette.
A történet innen már ismetanyájában jártunk a férjemmel,
s ő vette észre, hogy egy harang rős: Varga István addig hívogatvan az asztal alatt - mesélte Ta- ta a szentesi önkormányzatot,
tár Istvánné. - A tanya tulajdo- míg ki nem derült, hogy ez a
nosa kérdésünkre elmesélte, harang valóban onnét, a Liget
hogy a fia elvállalta egy Szentes bejáratától hiányzik. A műalmelletti tanya 22 méter mély kotásért már tegnap jelentkekútjának kitisztítását, s a külön- zett a szentesi önkormányzat
féle belehajított tárgyak, kaszák munkatársa.
KOROM ANDRÁS
és más eszközök kiszedése után,

RAJZPÁLYÁZAT
A KÖZLEKEDÉSRŐL

Rajzpályázatot hirdet a Szegedi
Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya
3 - 6 és 6-10 éves korosztály
számára. A közlekedési témájú
pályaművek választható címei
a következők: „Iskolába,
óvodába sietek" és „Közlekedés
két keréken". A rajzok vagy
festmények bármely grafikai
vagy festészeti eljárással
készülhetnek, A/4-es vagy
A/3-as méretben. A
pályaműveket december 5-éig
várják a közlekedésrendészeti
osztály címére, a Szeged,
Párizsi körút 16-22. II. emelet
228-ba. A díjazottak az oklevél
mellett értékes
tárgyjutalomban is
részesülnek.

A kút mélyéről előkerült m ű a l k o t á s , v a l a m i n t Varga István. JÓ szeme volt hozzá
Fotó: TésikAttila

Hazamehetett a meglőtt asszony
MUNKATÁRSUNKTÓL
Márton Zoltánné tegnap elhagyta a kórházat.
Lapunkban megírtuk, egy hete féltékenységi
dráma zajlott Bakson, a Kassai utcában. Az
asszonyt - a családtagok és a szomszédok állítása szerint is - alaptalanul féltékeny férje
megpróbálta agyonlőni egy házilag barkácsolt
fegyverrel. Márton Zoltán többször is rálőtt

feleségére, majd magával is végezni akart. A
férfit súlyos, életveszélyes, a nőt súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba.
Márton Zoltán életét az orvosok megmentették, de a puskagolyó nála olyan roncsolásokat
okozott, hogy élete hátralévő részében ápolásra szorul.
A féltékeny férj ellen emberölés alapos gyanúja
miatt folyik büntetőeljárás.
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Szabó Lajos a megbízott elnök Csongrádban

A megyei kisgazdák
újjászerveződnek
Nem a jelenlegi pártelnököt támogatták Csongrád megye kisgazdái, de a fő célokban egyetértenek Kovács István Józseffel.
Makón, Hódmezővásárhelyen
és Szentesen már újjáalakult a
Független Kisgazdapárt helyi
szervezete.
Ideiglenes, megbízott elnöke jelenleg a Független Kisgazdapárt
Csongrád megyei szervezetének
Szabó Lajos. Ugyanis a 2002. évi
választások után szétesett, most
újjászerveződő párt hamarosan
új megyei elnököket nevez ki.
- Torgyán József diktatórikus
vezetési rendszert valósított meg,
ezért a párt társadalmi támogatottsága a 2002-es választásokra
egy százalék alá esett vissza. Az
akkori pártelnök nem fogadott el
más véleményt a sajátján kívül,
ezért a különböző irányzatok, folyamatok most kerülnek felszínre. Torgyán leváltásával a párt
szétesett, ezért alulról építjük újjá - magyarázta Szabó Lajos.

A kisgazdák jelenlegi, legitim
elnöke - jogerős bírósági ítélet
eredményeként - : Kovács István
József. Bár a párttisztségért folyó
harcban a Csongrád megyei szervezet Deák Józsefet támogatta,
tudomásul vette Kovács elnökségét. A különböző irányzatok között megindult az egyeztetés, a fő
célokban a kisgazdák egyetértenek.
- Tisztességes, tiszta, korrekt
pártot szeretnénk létrehozni.
Eszmei ellentét tehát nincs a Kovács István Józsefet és a Deák Józsefet támogatók között - fogalmazott Szabó Lajos. - Csongrád
megyében nem tudjuk a párt tagjainak számát, ugyanis a területi
szervezet is széthullott, a megyei
irodát kifosztották. Három városban - Makón, Szentesen és
Hódmezővásárhelyen - már felállt az újjáalakult pártszervezet.
A megye más településein ezek
egyelőre alvó állapotban léteznek.
G. ZS.

Sztrájk, demonstráció
Az egészségügyi dolgozók pénteken kétórás sztrájkot, szombaton pedig Budapesten, a Kossuth téren utcai demonstrációt szerveznek. Október hetedike óta minden héten tartottak munkabeszüntetést - négy
héten keresztül nyolc órában, a múlt héten már csak kettőben -, ám
mindeddig hiába. Céljukat, vagyis hogy a kormány üljön tárgyalóasztalhoz és az egészségügyi dolgozók képviselőivel vitassa meg a sztrájkolok követeléseit, még mindig nem sikerült elérniük. A sztrájkolok
létszáma az idő előrehaladtával egyre csökkent: múlt héten már csak
Szegeden és Makón vettek részt a demonstrációban.
- Erről szól a szinten tartó sztrájk, nem kell mindig minden intézménynek részt vennie benne - fogabnazott Pető Zoltán egyetemi tanársegéd. A Szegedi Tudományegyetem EDDSZ-sztrájkbizottságának tagja szerint a dolgozók továbbra is eltökéltek: ha már idáig elmentek,
folytatni kell, ki kell kényszeríteni a párbeszédet. - Szégyen, ami itt
megy. Csak a bűnözőkkel nem szoktak tárgyalni - fogalmazott Pető. A
sztrájkok hosszát a szakszervezet a dolgozókat érintő bérkiesés miatt
csökkentette két órára, de hogy ez a továbbiakban is így marad-e, azt az
érdekképviselet az elkövetkező napok eseményeitől teszi függővé.

I S

Hat férfi, köztük szegediek segítették a török apát

Mehmet hamis útlevele
Egy másik gyermek adatainak felhasználásával csempészte ki a nyáron Magyarországról török nemzetiségű édesapja a hétéves Tüysüz Mehmet Károlyt. A határőrség
hét ember, köztük az apa, ellen indított
büntetőeljárást. A kisfiúról még nincs információja a hatóságnak.
Megírtuk lapunkban: idén júliusban a szegedi Bogosné Papp Edinától korábbi, török származású élettársa, Tüysüz Mehmet elrabolta
közös gyermeküket, a hétéves Tüysüz Mehmet Károlyt. A férfi július 10-én strandolás
helyett Törökországba vitte a gyanútlan kisfiút.
A szülők kapcsolata akkor jutott válságba,
amikor a török férfi két éve Amerikába költözött. Ezalatt az asszony levélben jelezte, hogy
szakít vele, és rövidesen férjhez ment egy
szegedi férfihez. A kisfiú édesanyja korábban
úgy fogalmazott lapunknak, már az is megfordult a fejében, hogy soha többet nem láthatja a gyermeket. Ezért végső elkeseredésében egy ismert budapesti magánnyomozót,
Sándor Istvánt, azaz Papát kérte arra, hogy
kutassa föl a kisfiát. Úgy tudjuk, az elismert
szakember Ankarában megtalálta a török férfit, aki azt állította, nincs nála a hétéves kisfiú.
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
miatt indított nyomozást a 31 éves Tüysüz
Mehmet török-magyar kettős állampolgár ellen a Szegedi Rendőrkapitányság. Az elmúlt
hét végén a Tüysüz Mehmet-ügyet a rendőrkapitányság átadta a Kiskunhalasi Határőr
Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Szolgálat
Szegedi kirendeltségének. Erről a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense
közleményben tájékoztatta lapunkat.
A határőrség bűnügyi felderítő szolgálata
az elrabolt kisfiú ügyével kapcsolatban a napokban hat magyar állampolgárt hallgatott
ki gyanúsítottként. Kovács Iván alezredes, a
határőrség megbízott sajtószóvivője lapunknak elmondta, a többségében szegedi férfiakat úgynevezett intellektuális közokirat-hamisítással és embercsempészettel gyanúsítják. „A kisfiúról egyelőre nincs információnk" - tette hozzá az alezredes.
A hétéves Tüysüz Mehmet Károly édesanyja, Bogosné Papp Edina lapunknak elmondta,

Bogosné Papp Edit elkeseredetten harcol gyermekéért
úgy tudja: gyermeke útlevelében egy másik
kisfiú adatai szerepeltek, korábbi élettársának
így sikerült kicsempésznie Tüysüz Mehmet
Károlyt a határon. Az asszony most azt reméli, a történtek után végre nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki egykori élettársa ellen.

A 93 éves nénit gondnokság alá helyezik majd

Furcsa történet a nyugdíjasházból
„Bezárva tartanak egy 93 éves nénit a szegedi, Kereszttöltés utcai
nyugdíjasház egy második emeleti lakásában. Az asszony sokszor
dörömböl az ajtón, és még éjszaka is kiabál, mert éhes." A
szerkesztőségünkbe érkezett levél tartalmát megerősítette a nyugdíjasház több lakója is. Az esetről „bejelentés" érkezett a szegedi
polgármesteri hivatal szociális irodájához is. A vizsgálat megállapította, hogy az idős nőt ellátja a családja.
szekrény kicsi résén, azt láttuk,
hogy az asszony járókerettel kö- Ez szörnyű! - mondta a Ke- zeledik az ajtó felé. Az egyik
reszttöltés utcai nyugdíjasház szomszéd megkérdezte tőle, ki
egyik lakója, amikor megtud- tudja-e nyitni az ajtót. Azt válata, milyen ügyben jöttünk. - A szolta, hogy nincs kulcsa.
A házban megtudtuk az idős
néni több mint egy évtizede lakik itt, de évek óta nem is lát- asszony két lánya által felfogatuk. A lányai kívülről zárják rá dott ápoló telefonszámát, akit
az ajtót, kulcsot nem adnak nap közben, szükség esetén lehet
értesíteni. Megpróbáltuk elérni,
neki.
- Reggel meg este jönnek a lá- de két napon át több alkalommal
nyai, jár ide egy felfogadott ápoló hiába hívtuk, telefonja ki volt
is, de öt percnél tovább nem ma- kapcsolva.
radnak nála - tette hozzá egy
A polgármesteri hivatal szocimásik asszony. - Azt sem tud- ális irodájához szeptemberben
juk, hogy egyáltalán megfürde- érkezett egy bejelentés: a levél
tik, tisztán tartják-e.
írója azt állította, hogy a 93
- A napokban este kilenckor éves K. Ferencné magára hagyaverte az ajtót belüből, és kiabált, tottan él, és éhezik - tudtuk
hogy adjanak neki enni, mert fáj meg szegedi Humán Szolgáltató
a gyomra, annyira éhes - folytat- Központ igazgatójától. Papp Istta a történetet egy harmadik idős vánná vizsgálatot rendelt el,
lakó. - A szomszédok a levél- amely megállapította, hogy a 93
szekrényen keresztül próbáltak éves idős asszony többnyire
bedugni egy tábla csokoládét, si- egyedül él, átlagos körülmények között, két lánya naponta
kertelenül.
A nyugdíjasházban beteg, öreg látogatja. A nyugdíjasházban
emberek élnek, akik sokszor a annak megnyitása óta lakik,
néni hangoskodása miatt nem 2002-ig egy kis segítséggel el
tudnak aludni. Ugyanis a 93. tudta látni önmagát. A házban
évét betöltött asszony sokszor működő gondozóhálózatot a lásegítségért kiabál. A szomszédok nyai 2002-ben bízták meg azattól tartanak, hogy ha valami zal, hogy vigyenek neki ebédet.
baj érné lakótársukat, például A vizsgálat azt is megállapítotrosszul lenne, vagy netán tűz üt- ta, hogy a néni zajongásával
ne ki a házban, be sem tudnának időnként zavarja a lakókat, de
ennek nem az ellátatlansága az
hozzá jutni.
Az idős nő lakásának ajtaján oka. Az idős asszony gyámság
helyezése
elkezdődött,
pénteken kopogtattunk. Először alá
amint
ez
megtörténik,
felveszik
Évek óta nem látták kijönni az épületből az idős asszonyt a szege- nem hallottunk semmit, majd
di nyugdíjasházban lakók
Fotó: Gyenes Kálmán amikor bekukucskáltunk a levél- a szociális otthonba.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Schmiát Andrea

A Csongrád Megyei Főügyészség eddig azért
nem kért elfogatóparancsot, mert az ügy korábban nem volt bizonyított, csak a hat férfi
vallomása alapján vált egyértelművé, hogy az
apa valóban külföldre vitte kisfiát.
A. T. J.

Őrölt paprika fél
áron Szabadkáról
A magyarországi paprikabotrány miatt soltan szerzik be a
határon túlról az őrölt paprikát.
Ráadásul a szabadkai piacon az
itthoni árnak csak alig valamivel több mint feléért kínálják
a piros „port".
MUNKATÁRSUNKTÓL
- A Magyarországról érkezők közül rengetegen vásárolnak nálam
őrölt paprikát, és higgye el, nemcsak azért, mert jóval olcsóbban
adom, hanem a minősége is nagyon jó - mondta a szabadkai piacon Tandori József. - És garantálom, hogy nincs benne mérgező anyag - tette hozzá mosolyogva a délszláv válság alatt családjával évekig Szegeden élő és dolgozó középkorú férfi.
Az árus kijelentését megerősítették azok a Pécsről érkező
asszonyok is, akik elmond-

ták, nekik ismerőseik tanácsolták, ha Szabadkán járnak,
feltétlenül keressék meg a piacon Tandori Józsefet, „mert
nála jóízű, minőségi őrölt
paprikát vehetünk". Csak ők
hárman összesen tíz kilogramm őrölt paprikát vásároltak.
A férfi megjegyezte, a Magyarországon kirobbant paprikabotrány óta jóval többen keresik
meg, mint korábban. Vásárlóinak többsége Szegedről és környékéről kerül ki.
Tandori József ottjártunkkor,
alig negyed óra alatt, mintegy
40-50 kiló őrölt paprikát adott
el.
Kolléganőm némi tétovázás
után szintén vett egy kilót. Néhány nappal később azt mondta,
már ki is „próbálta" a szabadkai
pirospaprikát, nagyon finom
csirkepaprikást főzött.
pso0avníca 8 r 1

Pécsiek Tandori Józsefnél: busszal érkeztek és kilószámra viszik
az őrölt paprikát

Fotó: Schmidt

Andrea
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Több biztató jelet is fogtak a mélyből a római kori oltárkövek után kutatók

Megtalálták a Békességet a Tiszában
Több biztató jelet is lógtak tegnap a melyből a római kori oltárkövek után kutató Octopus egyesület tagjai Szegednél a Tiszán
megtalálták azt a közel kétszáznegyven tonnás fauszályt is,
amelyet hatvan évvel ezelőtt a
menekülő németek süllyesztettek cl a hajótulajdonossal.
Lapunkban folyamatosan nyomon követtük azt az expedíciót,
amelyet még tavasszal indítottak
azzal a céllal, hogy feltárják a
Szegednél 1723-ban elsüllyedt,
római kori oltárköveket szállító
dereglye roncsait. Az eredmény
ismeretes: a kutatást végző Octopus Tengeri Régészeti Kutató
Egyesület tagjai májusban a Bertalan híd lábától mintegy kétszáz
méterre egy feje tetején fekvő dereglyére bukkantak. Noha a búvárok nem az 1723-ban elsülylyedt hajót találták meg, Szalóky
K. Attila expedícióvczető, az Octopus egyesület elnöke szerint a
hajózás története szempontjából
komoly és egyedülálló régészeti
anyagot fedeztek fel. Szalóky már
akkor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a római kori oltárköveket saját költségükön keresik tovább a Tiszában.

Háromdimenziós kép
a folyómederről
Tegnap egy nagy értékű berendezéssel, egy úgynevezett oldal
letapogató szonárral (SSS) vizsgálták át a mederfeneket a Belvárosi hídtól a Maros-torkolatig. A
három és fél kilométeres szakaszon ötször siklott végig az expedíció hajója. A mérések befejeztével Szalóky elmondta: több biztató jelet is fogtak a mélyből,
amelyeket alaposan kielemeznek, kiértékelnek és a feltárási

A fotón látható Békesség nevű fauszály 1944 októberében került
hullámsírba
•
Aichívfotó

Az expedíció hajója tegnap ötször siklott végig a Belvárosi híd cs a M a r o s torkolata közötti szaka-

engedélyek beszerzése után várhatóan újabb merüléseket végeznek majd. Megtudtuk, hogy az
SSS-fotó minőségű háromdimenziós képet ad a mederfenékről és az üledékágyból kiálló tárgyakról. A rendkívül értékes berendezést, amelyet az egyesület
más projektjeihez is használ
majd, tegnap tesztelték a Tiszán.
Szalóky megjegyezte, hogy ezzel
befejezték a műszeres kutatást
az 1723-ban elsüllyedt sószállító
dereglye és a római kori oltárkövek után.

majd ő elsüllyeszti a Békességet.
Újvári József léket vágott a fauszályon, annak reményében,
hogy majd később kiemeli a hajót a hullámsírból. A homok- és
kavicskereskedő hajója - ami a
szeme előtt süllyedt a mélybe már sohasem látta meg a napvilágot. Lánya elmondása szerint a
szovjetek bevonulása után értelmetlenné vált a fauszály kiemelése, főleg annak ismeretében,
hogy államosították a család homokkotróját és Berci nevű bajóját is. Szigetvári Ferencné elmesélte, hogy a javításra váró, partra vontatott Annát szétszedték a
háború alatt az emberek.
- Amikor az édesapám észrevette, hogy már elhordták az őrizetlenül hagyott hajó felét, lovas

A tulajdonos ütött léket
a hajóján
Még a tegnapi mérések elvégzése előtt arról érdeklődött szer-

kesztőségünknél Szigetvári Ferencné, hogy vajon nem édesapja, Újvári József hajóját találták-e meg a búvárok májusban a
Bertalan hídnál. A nyolcvanhat
esztendős szegedi olvasónk elmesélte, hogy a hajótulajdonos,
homok- és kavicskereskedő édesapjának három fauszálya - amelyeket Békesség, Anna és Berci
névre keresztelt - , valamint egy
homokkotrója volt a háború
előtt. A közel 240 tonnás Békességet - amely a Kiskőrössy halászcsárdával átellenben horgonyzott - 1944. október 9-én
akarták felrobbantani a visszavonuló németek. Olvasónk elmesélte: édesapja kérte a németeket, hogy ne robbantsák fel a húszas évek elején vásárolt hajóját,

szon

Fotó: Frank Yvette

kocsikat fogadott és hazavitette a
maradék faanyagot, amivel évekig tüzeltünk - emlékezett vissza
idős olvasónk. Elmondta, bizony
sírt az édesapja, amikor az Anna
darabjait a tűzre tette, amin
nincs mit csodálkozni, hiszen
rövid időn belül két hajóját is elveszítette. Újvári József egyébként a környék egyik legnagyobb
homok- és kavicskereskedője
volt. A lányától megtudtuk, hogy
a klinikák építéséhez ő szállította a homok nagy részét.

A Békesség jó állapotban
áll a talpán
- Biztos, hogy n e m a Békességet találtuk meg májusban a
Bertalan hídnál, mert nincs

olyan erős sodrás a Tiszában,
amely ekkora tömeget megmozgatna. Ennél lényegesen kisebb
tárgyak sem mozdulnak el az
eredeti helyükről - közölte Szalóky K. Attila. Az Octopus egyesület elnöke elmondta, hogy
hétfőn megtalálták a Kiskőrössyvel szemben azt a több
m i n t kétszáz tonnás fauszályt,
amiről olvasónk mesélt. Szalóky hangsúlyozta: noha még
elemzik az adatokat, az már
most látható, hogy a mintegy
húszméteres hajó jó állapotban
áll a talpán. Az expedícióvezető
megígérte, hogy a fauszályról
készített mérési képekből Szigetvári Ferencnének eljuttatnak
majd egy másolatot.
SZ. C. SZ.

havi 19328 Ft
Sokan
beszélnek róla
Nem csoda, hogy sokan beszélnek róla: egy ilyen
kedvező ajánlat híre gyorsan terjed. A Nokia 3410

Most egy évig
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Domino csomagban csak 9 900 Ft. A telefonra JAVA
játékokat is letölthetsz, ráadásul az árából 1 800 Ft
lebeszélhető. Erról tényleg érdemes beszélni: hívd fel
a barátokat, és dicsekedj el az új készülékeddel!
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MEGKERDEZTUK A MAKÓI OLVASOT

Vált-e felelősségbiztosítót 7¡

LUCZO LASZLO
tűzoltó:
- Eddig még nem állt szándékomban. Ha találnék egy jobb biztosítót, abban a pillanatban változtatnék az eddigin, de most még nem
látom ennek szükségét. Ez ügyben
az internetet szoktam böngészni,
onnan gyűjtök információt.

FERENCZI JÓZSEF
erősáramú technikus:
- Nem váltok. A biztosítási díjak
között alig néhány száz forintos
eltérés van, így nem tartom fontosnak a változtatást. Meg vagyok elégedve az eddigivel, már
húsz éve ugyanazzal a társasággal van szerződésünk.

DÁVID ZOLTÁN
határőr:
- Nem váltok. Az összes számlánkat egy helyen vezetjük, így még
díjkedvezményt is kapunk. Átutalással fizetjük a felelősségbiztosítást, ezt tartom a legegyszerűbbnek. Én meg vagyok elégedve az
általam választott biztosítóval.

GYULAI ZOLTANNE
háztartásbeli:
- Tavaly sem váltottam, amikor
először lehetőség volt rá, idén
sem fogok. Egyrészt olcsóbbnak
találom a többinél, másrészt
nem szeretek változtatni a megszokott dolgaimon, így kitartok a
felelősségbiztosítóm mellett is.

E-MAIL ÜZENET
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk:
kapcsolatok@delmagyar.hu

Ezt egyétek!
Mintha mostanában etetnének bennünket. Nemcsak az „állítólag
mérgező" paprikával, hanem az egész paprikamizériával.
A nép egyszerű gyermeke ül a zsírral megkent kenyere fölött, s töpreng: szórjon rá pirospaprikát, ahogyan azt egész életében tette, vagy
egye meg anélkül. E dilemma közepette gondosan, s megfontoltan mintha időt akarna nyerni - vékony szeletekre vágja a csemegeuborkát. Évtizedek óta pirospaprikát hint a zsír és az uborka közé. Már a
nagyapja is így csinálta. Megszokta, nehezen változtat. És éhes.
Ugy dönt, bekapcsolja a rádiót, ott talán megmondják neki, mi legyen a zsíros kenyérrel. Hiszen az a sok-sok, hirtelen paprikaszakértővé avanzsált ember tudja, mi a tennivaló. Csuda nagy biztonságban vagyunk ám! Szóval: Józsi bácsi bekapcsolja a rádiót. A rádióval is csak
úgy van, ahogyan a paprikával: megszokta. A hír nem is várat magára.
Egy roppant okosnak tűnő ember a következőt nyilatkozza: „Ahhoz,
hogy bajunk essen a pirospaprikától, egy ültő helyünkben meg kellene
belőle ennünk 4 kilogrammot." Józsi bácsi boldogan - a szokásosnál
bővebben - szórja meg a zsíros kenyeret, s az örömmámortól meg is feledkezik a csemegeuborkáról. Csak úgy falja, habzsolja, mint a gyerek a
Túró Rudit. Megmentettük, megvédtük a haza becsületét, visszakaptuk az éltető paprikát. Legyőztük az ellenséget, nesze nektek brazilok!
Vagy mégsem? Most egy másik paprikaszakértő beszél: „Az a bizonyos
méreg, amelyet a hatóságok kimutattak a paprikában, képes akár egy
egész családot kiirtani." Józsi bácsi nyel egy nagyot, s könnyeivel megsózza a gyilkos ételt. Siratja a magyarságot. O, aki túlélt egy világháborút és túlélte a feleségét, most megöb őt egy ismeretlen valami. Józsi bácsi, aki az imént még hitt piros barátja ártatlanságában, ebben a pillanatban már árulóként tekint rá. S miközben zokogva kidobja szerény
vacsoráját, a rádióban egy tojásszakértő beszél a spanyol tojásról, egy
étolajszakértő a román étolajról, egy salátaszakértő pedig sósavas salátákat emleget. Aztán valaki arról beszél, hogy a marhatenyésztőknek át
kellene állniuk strucctenyésztésre. így hát Józsi bácsi, aki tízéves kora
óta Riskákat terelget a mezőn, elhatározza, új életet kezd.
Egy évvel később. Miközben szól a rádió, Józsi bácsi barna kenyere
fölött üldögél, és töpreng: reggelire strucctojásből készített tükörtojást fog sütni olívaolajban, ebédre majd nassol egy kis koleszterin- és
sósavmentes struccsalátát, vacsorára pedig kihajítja a rádiót, s jól bezabál abált szalonnából.
VARRÓ SÁNDOR, TISZASZIGET

H0R0SZK0P
KOS: Ha vannak gyermekei, a leg7 ^ . I fiatalabbak érzéseit mélyen megsebezheti. Fékezze dühkitöréseit! Ne legyen
igazságtalan a kicsikkel, adjon igazat nekik!

A 7 \ MÉRLEG: Reggel úgy dönthet, hogy
w w ; betegszabadságra kéri magát. Fél a
monotonitástól, a szürke hétköznapoktól, a
megszokott dolgoktól. Színesítse meg óráit!

I

¿•pí BIKA: Nagy fájdalmai lehetnek.
*
I Ezeket csakis esetleges betegsége
elfojtásával szüntetheti meg. Szigorúan kövesse hát az orvos utasításait, legyen erős!

SKORPIÓ: Egyik szomszédja valószínűleg teljesen félreérti mondandóját. Ez későbbi veszekedések gyökerévé
válhat. Igyekezzen tisztázni a helyzetet!

IKREK: Többször bizonyosodjon
I meg róla, hogy nem nézett el semmit! A részletek nagy szerepet kapnak ma
munkájában. Vigyázzon, nehogy rossz számokat használjon!

J f c . NYILAS: Ha házas, társával mély
I beszélgetést folytathat a mai napon. Nem biztos, hogy a szája íze szerint
alakulnak a dolgok. Őszintén közölje kedvesével nemtetszését!

^ ¿ f RÁK: Idős barátjától bátorítást kap^ ^ í h a t , valószínűleg a legjobb időben.
Az Illetőre mindig számíthat. Értékelje, hogy
Ilyen emberek állnak ön mellett, kedves Rák!

BAK: Karrierje alakulásában a mai
Z M k 1 nap nagyon fontos szerepet játszhat.
Munkahelyén fókuszáljon a feladataira! A lehető legnagyobb odafigyelést követelik meg öntől.

OROSZLÁN: Valószínűleg magány' " ^ i r a , egyedüllétre vágyik. Kezelje ezt
az igényét óvatosan munkahelyén. Ha teheti, vegyen ki pár nap szabadságot.

^Tfr VÍZÖNTŐ: Ha nem érzi jól magát,
M l I keresse fel orvosát! Az esetleges
pár nap táppénz még jól is jöhet. Végre el
tudja végezni mindvégig halogatott ügyeit.

SZŰZ: Háziállatára, kis kedvenceid é i re vigyázzon ma különösen vigyázzon! Adja meg nekik azt a törődést, amit
igényelnek. Töltsön velük minél több időt!

J M HALAK: Vigyázzon
egészségére,
őrizze meg jó fizikumát! Járjon el
rendszeresen sportolni, keressen egy új hobbit. mely mozgással jár. Járjon el barátaival!

CSOROG A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
GYERMEKKÓRHÁZ
Ruzsáli József szegedi olvasónk
úgy véli: illene tiszteletben tartani dr. Tekulics Péter akaratát, és
akik ezt megsértették, kövessék
meg az elhunyt, mindmáig nagy
tiszteletben álló professzort, illetve feleségét.

CSONGRAD
A 30/619-1928-as telefonról
küldött SMS-t csongrádi olvasónk, mert több mint egy hónapja életveszélyes az AGIP
töltőállomás előtti útkanyar.
Mielőbb ki kellene javítani a
hibát!

PADOK
Vincze Tibor, a szegedi polgármesteri hivatal irodavezetője jelezte, hogy a Dugonics téren lévő
3 megállóban nem engedélyezi a
szegedi közlekedésfelügyelet a
padok kihelyezését. A többi megállóba, ahogy lesz rá pénz, folyamatosan tesznek padokat.

SÁNDORFALVA
A Kővágó-dülónél lakók nevében
írt SMS-t sándorfalvi olvasónk a
70/360-2447-es telefonról. Ott
ugyanis nincs közvilágítás, a
kútfúrást is saját pénzből finanszírozták, a kommunális adót viszont fizetni kell.

BIZTONSÁGI ŐR
A 30/401 -79971 -es telefonról olvasónk arról számolt be, hogy
Szentesen az egyik nagy élelmiszeráruház biztonsági őre háromkerekű biciklivel közlekedő
rokonát nemcsak hazavitte kocsijával, miután nem találták
meg a bicikli lakatkulcsát, hanem másnap, miután meglett a
kulcs, elvitte azt az idős ember
lakására. Emberségből jelesre
vizsgázott a biztonsági őr.
DÓM TÉRI VÁSÁR
Tóth Károlyné szerint a pedagógusok szívesen vitték a diákokat
a Dóm téri vásárba. Annak hangulata, színvonalassága segítette oktató-nevelő munkájukat.
Nem volna szabad megszüntet-

Vált-e kötelező
felelősségbiztosítót?

Következő

7

kérdésünk:

VÁLASZTÁS
A 30/981 -7252-es telefonról bordányi olvasónk úgy véli, hogy
Trianon óta nem volt ilyen magyarellenes kormánya hazánknak, mint most.
HAJSZÁRÍTÓ
Csákiné Gera Ágnes szegedi olvasónk hangsúlyozta, hogy se rádiót, sem pedig hajszárítót nem
szabadna a fürdőszobában használni. Véletlenül is komoly baleset következhet be.

MEGJÖTTÜNK

Megbecsülik-e
az ápolónőket?

SZEGED
KOVÁCS GERGŐ
Küldje e l v á l a s z á t
November 14., 9 óra 55 perc, 2980 g. Sz.:
IGEN
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
Süli Mónika és Kovács László (Szeged).
HORVÁTH-TELEKI HÉDI
SMS - b e n ! (IGEN v a g y NEM) ! Az SMS számlázása no,mái tarja szerint forténk
November 14., 16 óra 25 perc, 2820 g. Sz.:
Roczó Csilla és Horváth-Teleki Mihály (Algyői.
Vagy szavazhat az 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
SZŰCS ZOLTÁN
November 14., 17 óra 30 perc, 2780 g. Sz.:
Szűcs Beáta és Barna Zoltán (Szeged).
PAP MÁRK ZOLTÁN
November 14., 18 óra 30 perc, 3840 g. Sz.:
Donica Natalia és Pap Zoltán (Szeged).
BÁRKÁNYI ZSOLT
Meghitt ünnepség helyszíne volt a közelmúltban a makói könyvtár November 14., 12 óra 55 perc, 3600 g. Sz.:
olvasóterme. Makói életképek címmel meghirdetett irodalmi pályá- Árokszállási Erika és Bárkányi Zsolt (Sánzat eredményhirdetésére és a leghűségesebb olvasók elismerésére ke- dorfalva).
rült sor. A díjakat Mátó Erzsébet, a könyvtár igazgatója adta át kedves SZABÓ MARTIN DOMINIK
szavak kíséretében. Majd a leghűségesebb olvasóik, akik hosszú évek November 14., 19 óra 50 perc, 3800 g. Sz.:
óta veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, emléklapot kaptak, va- Gombai Aranka és Szabó Csaba (Kistelek).
lamint egy nagyon szép könyvet. Én magam régóta járok a könyvtár- C S E R V E N Á K I Z A B E L L A
ba, nem azért, hogy szórakozzak, hanem mert ellenállhatatlan kény- November 14., 20 óra 25 perc, 2980 g. Sz.:
szer késztet az olvasásra, mert az olvasás életfunkció.
Rácz Marianna és Cservenák Antal (Rúzsa).
Nemcsak könyvet kölcsönözni, de rendszeresen bejárok olyan újsá- RÁCZ BENDEGÚZ LEVENTE
gokat és folyóiratokat is olvasni, amit nyugdíjasként nem tudok meg- November 12., 12 óra 12 perc, 3520 g. Sz.:
venni. Már tudják, ki mit szokott olvasni. Mindenkinek van egy meg- Horváth Henrietta és Rácz Levente (Szehitt helye, ahol templomi csendben kiértékelheti az újságokat. A ged).
könyvtár dolgozói nagyon kedvesek, előzékenyek és mindent meg- VARGA DÁVID
tesznek olvasóikért. Nagy dolog ez a mi rohanó világunkban. Mindig November 12., 13 óra 36 perc, 4460 g. Sz.:
van egy kedves szavuk mindenkihez. Ha ki szeretnénk olvasni egy Tanács Anett és Varga Attila (Zákányszék).
újonnan megjelent könyvet, rövid időn belül küldik az értesítőt, hogy SZŰCS DUSA
megvan a kért könyv.
A közelmúltban pedig a könyvtár munkatársai adtak műsort az irodalmi pályázat műveiből. Nagyon megható volt, csak azt vettem észre, hogy potyognak a könnyeim. A végén még meg is vendégeltek bennünket. Emberségből jelesre vizsgáztak.
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
KISS FERENCNÉ, MAKÓ
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi tel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
Ez évben ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Magyarnó- urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
ta-szerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete. Az elmúlt hó- A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórnapokban színes műsorokkal szórakoztatták a közönséget, s külön is ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
kiemelkedett a nemzetközi nótástalálkozó megrendezése. Kiválóan sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
sikerült az október 17-i jubileumi gálaműsor is.
A jubileumi rendezvénysorozat utolsó előadása november 21-én FELNŐTT KÖZPONTI
lesz - az ifjúsági házban, 16 órai kezdettel -, mely alkalommal a Kis- SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
pesti Magyarnóta- és Népdalklub vendégszerepel Szegeden. A kispes- ÜGYELET
ti együttesben fellép többek közt B. Tóth Magda aranykoszorús nóta- Rendelési idő: hétköznap 16 órától másénekes, Miklóssy József Cselényi-díjas nótaénekes, Kapi Gábor, vala- nap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasármint Kerekes Katalin. A műsor külön érdekessége, hogy szerepelnek nap és munkaszüneti napokon reggel
benne a szlovákiai nótaverseny legjobbjai, így Iványi Árpád, Horsicza 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig.
Tibor és Kosáry Judit. Szerkesztő-műsorvezető a Szegeden is már jól Helye: Szeged. Kossuth Lajos sgt.
ismert Ferkó István Cselényi-díjas művész. Kísér a kispesti Oláh Kál- 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonmán életműdíjas prímás és cigányzenekara.
száma: 62/474-374 vagy 104.
Egyben ezzel a műsorral fejeződik be a szegedi egyesület idei műso- GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ra. December 5-én még az Arad melletti Adeán tartanak három ma- ÜGYELET
gyar községnek magyarnóta-estet.
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaBÓKA MÁTYÁSNÉ ELNÖKSÉGI TAG, SZEGED

06-30/30-30-921

•

TŰZVÉDELEM
A 70/582-4234-ről a telefonáló
a panelházi robbanással kapcsolatban úgy véli, szigorítani
kellene a tűzvédelmi szabályokat, mert egyes erkélyekről az
utcáról látni, hogy kész tűzfészkek.

POSTABONTAS

Makói életképek és a könyvtár

November 11., 5 óra 32 perc, 3320 g. Sz..
Pölyhe Emese és Szűcs Zoltán (Zákányszék).
ÁRVA REGINA
November 10., 6 óra 45 perc, 3110 g. Sz.:
Tritz Rea és Árva Zsolt (Szeged).
RÁC SZABÓ ANNA
November 14., 11 óra 21 perc, 3500 g. Sz.:
Nagy Erika és Rác Szabó Róbert (Szeged).
MARKÓ DÁVID NIMRÓD
November 14., 19 óra 36 perc, 3200 g. Sz.:
Glogoviczán Orsolya és Markó Roland (Szeged).
KÁRÁSZ SZIMONETTA
DORINA
November 14., 22 óra 2 perc, 3560 g. Sz.:
Vincze Anita és Kárász Dánlel (Tompa).
TÓTH ATTILA
November 15., 10 óra 4 perc, 3740 g. Sz.:
Varga Edit és Tóth Szabolcs (Szeged).
VÁSÁRHELY

VAKULYA BENCE
November 13., 11 óra 10 perc, 3400 g. Sz.:
Kovács Bernadett és Vakulya János (Vásárhely).
MAKÓ
FEHÉR KRISTÓF LÁSZLÓ
November 13., 20 óra 0 perc, 3550 g. Sz.:
Szabó Mónika és Fehér László (Makó).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

Kispesti énekesek

Szegeden

szüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 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 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN

NAPI MELLEKLETEK

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

Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
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DOHÁNYZÁSMEGELŐZÉSI PROGRAMOK MÁR ÓVODÁSOKNAK IS

A fiataloknak is ciki a cigi
Már 5 - 7 éves korban érdemes a dohányzás káros hatásaival megismertetni a gyermekeket - állítják a szakemberek. Míg az óvodásoknak cigarettától elszürkült cseresznyét mutogatnak, addig a tinédzserek „trendi a cigi"
meggyőződését tagadják. A
statisztikák azonban az elmúlt
években nem sokat javultak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy már 5-7 éves korban
érdemes a káros szokás hatásaival megismertetni a jövő
nemzedékét. Magyarországon
az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakmai felügyeletével évek óta folyik dohányzásmegelőzési
tevékenység
több mint ötszáz óvodában.
Egy szoftver
segítségével
többféle színes játék - köztük
kirakós, kifestő, interaktív
rajzfilm - segítségével mutatják be az óvodásoknak a problémát. Az akció lógója a cseresznyés szimbólum, amelynek egyik szeme - a szép, piros
és mosolygós bogyó - eltaszítja magától a szürke és bágyadt füstölgő társát. Az interaktív rajzfilm egészséges
egere pedig állandóan elkapja
a cigarettázó, lomha rókát. Ebben az életkorban ugyanis
még elegendő az, hogy a gyermekek a nemdohányzó életIpiiipampnMaMpÉÉÉdaiM
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> j
• Masszázs iCyl
Érd.: 06-30/367-2190
Ai 1
6
Szeged, Róna u. 8. . v'JL-Li
s
Vasárnap délelőtt Is nyitva!

Az őszi-téli vitamintárházba a
káposztafélék közül kínálkoznak olyanok is, melyeket még
nemigen ismerünk. Pedig a
szemre szép díszkáposzta, a
brüsszeli kel, a mángold több
figyelmet érdemel, sok ízes,
tápláló falatot ad.

Ősszel és télelőn egyre több
köztéren, kertben dekorálnak
már nálunk is a hideggel dacoló díszkáposztával. A Brassica oleracease nyersen, salátaként különleges falat, s
ízével, tápanyagaival hasonlatos a fejes káposztához. A
leveleiben a közismert rokonéhoz hasonlóan ott a táperő,
az áldásos C-vitamin, s van
benne többféle B-, meg E-, Kés U-vitamin is, plusz béta-karotin. Immunerősítő, stresszoldó, idegekre jótékony hatását fokozza folsavtartalma, s
a benne megtalálható „hasznos apróságok", például a kalcium, a kálium, a mangán, a
cink, a vas, a kén.

A magyar dohányosok több
mint 70 százaléka 20 éves kora
előtt kezd dohányozni. Nem
véletlen tehát, hogy a dohányzásellenes programok stratégiája nagy részben a fiatalkorúakat célozza meg. A statisztikai adatok szerint ráadásul nemcsak a cigaretta kipróbálása, de a rendszeres dohányzás kialakulása is egyre
fiatalabb életkorban következik be.

Már az óvodásoknál
kell kezdeni

Káposzták

Fazekas Márta, az ÁNTSZ
Csongrád Megyei Intézete
egészségvédelmi
osztályának munkatársa elmondta:
ez alkalomból olyan kérdésekre várnak választ a 13-18
éves korosztálytól egy pályázat keretében, mint: Milyen
alternatívákat ajánl egy tizenéves a dohányzás helyett,
illetve hogyan szoktatnám le
a dohányzó barátomat?

Szemre kevésbé szép rokona
a brüsszeli káposzta (amit leginkább bimbós kelnek vagy
kelbimbónak nevezünk), de
ugyancsak kiváló erőforrás.
C-vitamin-tartalma igen magas, tíz dekában mintegy T00
mg van (a „közönséges káposztában" 45 mg), gazdag
idegélelmező
B-vitaminokban, van benne béta-karotin,
nagy a kálium- és mangántartalma, sok benne a magnézium is. Újabb kutatások
azt bizonyítják, hogy többféleképpen gátolja a rákos sejtek
garázdálkodását, jó az Alzheimer-kór megelőzésére, antibiotikus hatásával segít leküzdeni a fertőzéseket, simítja
a bőrt, űzi a fáradtságot, aktivizál, javítja a kedélyállapotot. Javára írható, hogy a többi
káposztafélénél könnyebben
emészthető (főleg, ha egy kis
szerecsendióval, fokhagymával, köménnyel ízesítik). És
nem hizlal: tizenöt deka bimbós kelben cirka 50 kcal van
(persze „feljavítható" vajas
morzsával, de akkor egy adagban már kb. 260 kalória lappang).

PATAKFALVI DÓRA

SZABÓ MAGDOLNA

A cigaretta korosztálytól függetlenül mindenkinek káros
módhoz pozitív képzeteket
társítsanak. Emellett felhívják
a kisgyermekek figyelmét a
dohányos ember rossz leheletére, füstszagú ruhájára, sárga ujjaira. A gyakorlat azt mutatja: a kicsik megértik az
ok-okozati tényezőket, ráadásul arra is több esetben volt
példa, hogy megkérték a felnőtteket: a velük közös légtérben ne gyújtsanak rá.

A középiskolákban
legnagyobb a veszély
Az általános iskolás gyermeket a felsőbb osztályos tanulók
miatt fokozottan érik olyan
hatások, amelyek a dohányzást követendő példaként állítják be. Az „elcsábulás" veszélye a középiskolában pedig
még inkább erősödik. Nem véletlen tehát, hogy a Nemzeti
népegészségügyi
program
idén a 10-17 év közötti korosztály dohányzásra való rászokásának megelőzését cél-

zó, „Ciki a cigi" elnevezésű
reklámkampányt hirdetett. A
fiatalok a dohányzásnak csak
kevés negatív hatását érzékelik, hiszen az egészségüket korukból fakadóan nem érzik veszélyben.

Erősödő megelőző
kampány
A kampány kulcsüzeneteként éppen ezért olyan hátrányokat fogalmaztak meg,
amelyek a tinédzserek külsejét, megjelenését érinti. „A
dohányzás rendkívül rossz
szagot okoz. Ezért gondosan
válassz randihelyet" - olvasható a felirat a plakáton, melyen disznóól előtt, divatos
lány integet. A népszerűsítésben a dohányzás okozta
szagokat tehát olyan közismert és kellemetlen szagokhoz hasonlítják, mint a malac, vagy a vécé illata, amelyek igen távol állnak a „trendiség" fogalmától.

FÉNYTERÁPIA
KLUB!

ILLUSZTRÁCIÓ: MTI

Rémisztő adatok
A felmérési adatok szerint 1995-től a 15-18 évesek körében
37,3-ról 45,3 százalékra emelkedett a cigarettát fogyasztók száma.
Hazánkban jelenleg a fiatalkorú fiúk közül majd minden második, a
lányoknak pedig 39 százaléka dohányzik rendszeresen. A legrémisztőbb statisztika a szakmunkásképző iskolákban született,
ahol a tanulók 74 százaléka cigarettázik. Egy másik felmérés szerint
a 13-16 éves fiatalok több mint kétharmada kipróbálta mára káros
tevékenységet.
Magyarország az egy felnőttre eső, évenként elszívott 3260
cigarettával a világ harmadik legnagyobb cigarettafogyasztó nemzete. Harminc évvel ezelőtt még a 13. helyen voltunk.
Idén, november 18-án kilencedik alkalommal rendezik meg hazánkban a nemzetközi Ne gyújts rá!-napot,
melyen elsősorban arra kérik
az érintetteket:
legalább
ezen a napon ne vegyenek a
szájukba cigarettát. A program nagy hangsúlyt fektet a
fiatalkorúak megszólítására.
„Ne kösd magad a nikotin
rabságába" - üzenik az ifjú
nemdohányzóknak. Mint ár.

PRAXIS

2004. november 20-án, szombaton,
15 órai kezdettel
Cim: Szeged, Bécsi krt. 7.

látásélesség szemfenék szemnyomás

Téma:

rí^pfeftitóáfemtp:
- ORVOSI
ELŐADÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Meglepetés és kedvezményes vásárlási
lehetőség!
Érdeklődni: 06-301626-7354
További időpont:
december 11.

DR. OCSKÓ MARICA
Reumatológus és fixioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-eletro-mágneses energia reguláció) terápia
Rendel:

Tel. bejelentkezés: 6 2 / 3 2 4 - 3 9 8 , 0 6 - 2 0 / 3 4 4 - 4 5 6 7 .

LEZERES ^

Vigyázzon szemére,
vizsgálatát bízza szakorvosra!

BÖRFIfTTR LÍTRS

INGYENES

a szemvizsgálat,
ha most rendel szemüveget,
és kereteinkből
20-40% engedmény,
tb-vények felírása és beváltása.

Hermann Optika

Szeged, Rókusi krt. 42-64. (Tesco)

Szeged, Bocskai u . 4 . H é t f ő n és csütörtökön 1 7 - 1 9 óráig

i

• í - s, i

tartós szőrtelenítő módszer

FORRfiS
MfiGáNKLINIKft
PLASZTIKAI S E B É S Z E T
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

o m m í

Dr.GYETVAI TAMÁS Dr. HORÓCZI ZOLTÁN
Dr. LISOVSZKI MÁRTA
ELEGÁNS KÖRNYEZETBEN, VARAKOZÁSI IDÓ NÉLKÜL!

VEGBELBETEGSEGEK
VÉGBÉLPANASZOK
RENDELŐJE

Dr. Baradnay Gellért
sebész szakorvos
Rendelési idő: szerda 16-18
Bejelentkezés: 6 2 / 3 2 6 - 7 3 9
Galenus Szakorvosi Rendelő
Szeged. Gera S. u. 4 ^ 4 0 6

7447

MediCenter
SZAKORVOSI INTÉZET
Bejelentkezés:

62/55-88-88

Szeged, Petőfi S. sgt. 39.

e-mail:
: medicenter@mediteam.hu

Kérdezze meg orvosát!

GYÓGY-IR
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MAGYARKÉNT INDULT, SVÁJCI LETT A FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

Csodalámpa, gyógyító erővel
a lágylézerkezelést követő helyre sorolja a hatékonysági sorrendben, így a világ ötven országában már alkalmazásban áll. Elismerten
pozitív hatásainak köszönhetően a hazai társadalombiztosító is támogatja kórházi használatát, bár az egészségügy pénzhiánya miatt
még nem volt lehetőség széles körű intézményi
elterjedésére.
A kórházakban leginkább indokolt közepes, illetve a legnagyobb hatásfokú és méretű változatokkal nagyobb felületen gyorsabb
eredményt képesek produkálni, mint a kisebbel, és az ellátást is meggyorsítják.
A szakreferens szerint vékony az a mélyen
konzervatív orvosréteg, amelyik mereven
elzárkózik a vértelen, gyógyszermentes
fényterápiától, és országos egészségügyi intézeteken kívül, gyermekgyógyászok és utókezelésekben közreműködő kollégák is szívesen és eredményesen alkalmazzák. Szegeden is találkozni vele a fizikoterápiás,
reumatológiai és ifjúsági szakrendeléseken,
de egyes háziorvosok is kezelnek vele betegeket.

A nyolcvanas évek elején magyar találmányként született egy sebgyógyrtó készülék, amelynek kései svájci utódja már a
belső szerveinkre is jótékony hatással van.
A fényterápiás eszközzel csökkenthető a
gyógyszerszedés, kezelhetők a mozgásszervi és keringési panaszok, amellett káros mellékhatása sincs.

Saját tapasztalatainkból is tudhatjuk, hogy a
nyári napfürdőzés, vagy téli megfelelője, a
szolárium mindannyiunkat jobb hangulatba
hoz: feltölti a lemerült „belső akkunkat", elűzi a
gondokat. Nem tudni, hasonló megfigyelésen
alapszik-e, de tény: majd huszonöt éve,
1981-ben egy biofizikus, Fenyő Márta olyan
találmánnyal állt elő, ami a fény terápiás,
gyógyító hatásait aknázta ki.

Fénnyel a panaszok ellen
Az Evolite-lámpa azonban nem terjedt el
kellőképpen hazánkban, így - sok más magyar találmányhoz hasonlóan - ez az eszköz
is külföldön, pontosabban Svájcban kezdett
karrierbe. Az alpesi ország kutatói a kilencvenes évek közepén továbbfejlesztett változatát már Bioptron-gyógylámpa néven hozták forgalomba, ami már nemcsak a sebfelszín gyorsabb gyógyulását segítette elő, hanem egy szélesebb fényhullámhossz-tartomány alkalmazásával a bőr alá hatolva a belső szervek problémáit is eredményesen kezelte.
Mint dr. Bíró Gábor, a Bioptron szakreferense elmondta, a lámpa használata kiegészülhet az ügynevezett színterápiával is,
amellyel tucatnyi egészségvédő és gyógyhatású programot végezhetünk: a mozgásszer-

Lámpával csökkenthető
gyógyszerfogyasztás
vi lámpa használata

nem igényel

vi panaszoktól, a keringési vagy az immunrendszer gondjain át a bőrproblémákig testünk szinte összes kórságával szemben jó
hatású medicinát kapunk általa. Ha az egyes
tüneteket az útmutató leírások szerint, célzottan kezeljük, jobb, gyorsabb és tartós
eredményt érhetünk el, mint a készülék nélkül. A színterápia egyébként az emberi test
energiaközpontjainak, a csakráknak az elhelyezkedésén alapul, ezzel összefüggésben lényeges, hogy melyik területet milyen színű
speciális szűrővel kezeljük. A kezelés maga

CSZIK

Állószolárium
Fekvöszolárium
Masszázs

Szauna
Infrakabin
Pezsgőfürdő

1Q*-os kedvezmény a kupon ietmutetásév

£

S V I T

Mindennap nyitva
7-11-ig és16-22-ig
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O P T I K A

Wollness Contor

DR. KRIZSA JUDIT
bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos

LÉZER BŐRGYÓGYÁSZAT
FIATALÍTÁSA

a legújabb amerikai lézerkészülékkel
Bejelentkezés: 62 / 425 - 054, mobil: 20 / 914 • 6759
Rendelő: Szeged, Szent István tér 12-13. (9-12,14-18 h)

h s3§

A műszer „referenciájaként" említhető, hogy
az Egészségügyi Világszervezet, a WHO a lámpa által használt polarizált fényterápiát rögtön

Unj^pfe^ilBdigyütt, hiszen a karácsony is csak úgy lehet igazán
szép, ha mindenki hallja a z ünnep örömteli hangjait.
Térjen be hozzánk, hogy közösen teljesebbé tegyük Ö n és szerettei
ünnepét!

karácsonyi

ajánlatainkkal

SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEN
DOLGOZÓK SZEMÉSZETI VIZSGÁLATA

TB-VÉNYEK FELÍRÁSA, BEVÁLTÁSA

íriszdiagnosztika és
természetgyógyászati
kezelések

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás

•Tömések és pótlások minden fajtája
• 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

|

15-20-25%
A MEDIFAT® WELLNESS
CENTRUMBAN

AJÁNDÉKOZZA MEG
SAJÁT MAGÁT IS KARÁCSONYRA,
LEGYEN TÖKÉLETES PORMÁBAN AZ
ÜNNEPEKRE ÉS A BÁLI SZEZONRA!
- minden héten más akciós ajánlat
- rendkívüli egyéb kedvezmények
- ajándék vásárlási utalványok

HETI AJÁNLATUNK:

Dr. J U R I J P E T R O V

orvos-természetgyógyász
Bejelentkezés: (62) 471-541
Gyorsan, hatékonyan, fájdalom nélkül

VEDELEM
A RÁNCOK
ELLEN
GIGI

Ü N N E P E L J Ü N K EGYÜTT!
Címünk:

s

u jpL-f

Szeged,
Pitlich Kálmán u. 18.
62/431-677

Nyitva tartás: h.-p.: 8-21, szo.: 8-15

gffe A

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

300 m2-en

KETTŐT FIZET, HÁRMAT KAP! (a készlet erejéig)
MEGÉRKEZTEK, CSAK NÁLUNK KAPHATÓK:
• karácsonyi figurák, télapó, angyalka, hóember
• díszgyertyák, úszógyertyák, gyertyafüggelékek

99 Ft
19 Ft-tól

* Medrei fogkefe (középerős)
* Dr. Theiss krémek:
• Zsályakrém: problémás és extra száraz bőrre
• Bőrápoló balzsam: speciális alapkrém száraz bőrre
• Aroma tusfürdő (természetes Ph-érték helyreállítására)

69

* Holt-tengeri fürdősó 500 g - a test kényeztetésére

199 Ft

* Almicare sampon 1000 ml (napi használatra kiváló)
* Árnika balzsam homoktövisolajial 250 ml
(izületi, reumatikus panaszokra, fájdalomcsillapító hatású)
* Ginseng krém bomoktövisolajjal 250 ml

399 Ft

(E-vitaminnal segiti a bőr természetes megújulását)

399 Ft
399 Ft

t K ö r ö m v i r á g k r é m homoktövis és E-vitaminnal 250 ml 3 9 9

TELJES
VÁIASZTÉKA.

* Pannonhalmi Laudes tea meghűléses panaszokra

NOVEMBERI AKCIÓ:
VITALITY OXIGÉN

SANIBELL KOZMETIKA
6722 Szeged. Mérey u. 6. 62/421-141
Dunai Erika kozmetikusmester o,
www.sanibell.hu
www.gigicosmetic.hu
§

Ft

69 Ft
69 Ft
69 Ft

kozmetikumok

25% engedmény minden krémből
MediFat® elektrolipolízis:
• Újdonság: férfikozmetikumok
orvosi testfogyasztás felsőfokon
BUSINESS CLASS
Mozgásprogramok:
(borotválkozás utáni gél,
Pilates, Fitball,
hidratálókrém, testápoló)
Miiitary tréning
MediFat* Wellness Aerobik

Nincs ötlete, hogy mit ajándékozzon?
Oldja meg egy vásárlással, megörvendeztethet két ajándékozottat!
Lepje meg ismerősét GEERS Prémium Programmal!
- és a GEERS akár 10 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvánnyal kiegészíti!

A

EXTRA FLAVIM AKCIÓ!

• OPT (panoráma) és helyi fogröntgen

várjuk!

Mi segítünk hallani!
HALLÓKÉSZÜLÉK
Szeged, A r a n y J. u. 14. Tel.: 0 6 - 6 2 / 4 2 1 - 3 2 8
Nyitva vagyunk: hétfő-kedd-csütörtök: 8-16, szerda: 8-17.30, péntek: 8-14 óráig.

TOMBÁCZ RÓBERT

felnőtteknek és gyermekeknek

¿ Í R2000 rendelő

Ml S E G Í T Ü N K H A L L A N I

karácsony,
akkor GEERS!

GEERS

Terjedő használat
és intézményi pénzhiány

KARÁCSONYI AKCIÓK

b8wá

HALLÓKÉSZÜLÉK

Szenzációs

mindössze néhány percet vesz igénybe, naponta átlagosan csak kétszer van rá szükség,
de ha egyéni szükségletünk szerint többször
használjuk, káros mellékhatásra akkor sem
kell számítanunk.

TELJES KÖRŰ
SZEMÉSZETI DIAGNOSZTIKA

ífjjjj^ Fogorvosi

ROZACEA (BŐRPÍR) KEZELÉSE
Értágulatos arcbőr lézeres kezelése, pórusok
összehúzása, ráncok, műtéti hegek simítása.

FOTÓ: FRANK YVETTE

Szeged,
Tisza L. k r t . 7 5 .

gtrd, M a r o s u . 1 .
06/62/s62 200
OKivU.hu szeged

ARCBŐR

szakértelmet

Otthonra is beszerezhető a Bioptron-lámpa, hiszen használata szakértelmet nem igényel, mindössze útmutatóit kell áttanulmányoznunk, de mielőtt autodidakta módon
kezdenénk kezelésbe, elengedhetetlen, hogy
orvos is lásson minket, hátha valamilyen komolyabb szervi problémával küszködünk. Az
eszköz ugyanis elsősorban kiegészítő, nem
pedig helyettesítő terápiát nyújt, ami azonban növelheti az orvosi kezelés hatékonyságát. Egy-egy nátha, fej- vagy fogfájás, bőrsérülés vagy számos más kisebb baj esetén pedig jótékony alternatívát jelenthet a magyarok
reflexszerű
gyógyszerfogyasztásával
szemben is.

* Papaya zöld tea (immunerősítő, tisztító teakeverék)

Ft

499 Ft

* Kézi ás piperetáskák ajánd
• Női válltáska: + (dezodor, arckrém, testápoló, hajlakk)
• Női piperetáska: + (Eau de toilette, de, krém)
1 6 2 9 Ft
• Férfi kozmetikai táska: + (borotvahab, after shave, de roll on) ->89 F t
* Mikulás lakktáska

99

Ft

CSERÉP- ÉS FÉMPÁROLOGTATÓK, ILLÓOLAJOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
MEGTALÁLHATÓ ÜZLETÜNKBEN. A 2004-ES SCHOLL ŐSZI-TÉLI MODELLEK
(ZÁRT CIPÓK, CSIZMÁK) MEGÉRKEZTEK ÜZLETÜNKBEI
G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z

üzleteink Szegeden, a S A S Patika mellett
(62/424-993), a C O R A Áruházban és
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N , az Andrássy út 1.
alatt találhatók!
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ELJÖTT A VEDOOLTASOK IDEJE

Az ízületi kopás és a mozgás

Szezonális légúti betegségek

A reumatológiai betegségek legnagyobb csoportját az úgynevezett degeneratív jellegű mozgásszervi kórképek alkotják,
melyek leggyakrabban a teherviselő nagyízületekben és a
gerincen észlelhetők.
A csontok elmozdulását a megfelelő izomzaton kívül az ízületek
teszik lehetővé. A mozgásnak simának, gördülékenynek kell lennie.
A rugalmas, súrlódásmentes mozgáshoz egészséges porcállomány
és az általa termelt ízületi folyadék szükséges. Ennek a kenőcsös
folyadéknak a mennyisége az életkor előrehaladtával csökken.
Negyvenéves kor felett az ízületi porc vérellátása csökken,
anyagcseréje gyengébbé válik, így az ízületek kezdenek „berozsdásodni". Elveszítik mozgáskészségüket, ropognak, mozgásterjedelmük beszűkül, egyes mozgások fájdalmassá válnak. Ez
azonban fiatalabb korban is előfordulhat.
A mozgásszegény életmód kedvez a csípőízület idő előtti öregedésének, kopásának. Ilyenkor ez a testrész degenerálódik,
teljesítőképessége csökken, mozgásai beszűkülnek, mely további
fájdalommal jár.
Nehezen mozgó csípőízülettel nehéz felszállni az autóbusz vagy a
vonat lépcsőjére, még a házimunkában is nehézségeket okozhat.
Sok baleset oka lehet az ügyetlen, nehézkes mozgás.
Célirányos mozgással az ízületek fájdalommentes mozgásához
szükséges ízületi folyadék újra és újra termelődik. Ezért tehát ne hagyjuk magunkat, ha eleinte kissé fájdalmas egy-egy merev ízület megmozdítása, mert kényelmességünkért később drágán megfizetünk!
Fiatalságunk megtartásához használjuk a legtermészetesebb
„varázsszert", a mozgást.
A célirányos gyakorlatok megakadályozzák a csípőízület berozsdásodását, javítják az ízület vérellátását, anyagcseréjét, elősegítik az ízületi folyadék folyamatos termelődését. Megmozgatják,
illetve erősítik az ízületet körülvevő izmokat, izomcsoportokat.
Csak szorgalmas, napi gyakorisággal végzett tornától várhatunk kellő eredményt! A lehetőleg gyógytornász által öszszeállított gyakorlatokat rendszeresen, naponta végezzük,
mindkét oldalon
ismételve. Mozogni elkezdeni
tehát sohasem
késő!

Az őszi évszak beköszöntével
a hidegre, csapadékosra, változékonyra forduló időjárás
kedvez a felső légúti fertőzések megjelenésének, terjedésének.

Az északi félteke mérsékelt égövi területén, ahova hazánk is
tartozik, ősszel jelentősen megszaporodik a hűléses megbetegedések száma. A felső légüti
infekciók leggyakoribbak a fertőző betegségek közül. Évente
szinte mindenkinek van egy
vagy több alkalommal felső légúti gyulladása. Ez a betegség
érinti az egész emberiséget és
tömegesen, járványszerűen is
jelentkezhet. A közönséges nátha (megfázás, meghűlés) enyhe
formájától a felső légutak bármely szakaszán létrejöhetnek
gyulladások, orrmelléküregekben, gégében, légcsőben, hörgőkben. A közönséges hűléses
megbetegedések okozói különböző vírusok, közülük a rhinovírusok szerepe a legkiemelkedőbb.
Az alsó légutakban, tüdőben
többnyire az influenzavírus
okoz nagyon súlyos gyulladást,
még szövődménymentes esetekben is, a beteg nem tud az
ágyból felkelni, láza alig csillapítható, munkáját nem tudja
ellátni.
Az idősekben, csökkent védekezőképességű egyénekben
pedig már a kezdeti tünetek is
súlyosabbak, gyakoriak a szö-
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Az influenzától szenvedő beteg gyakran nem tud az ágyból felkelni, láza alig csillapítható
vődmények, mint a másodlagos bakteriális tüdőgyulladás, mely halálos veszélyt jelenthet.
Az influenza szezonalitása
általában december végétől
márciusig tart, amíg az egyéb
heveny légzőrendszeri, leggyakrabban láz nélkül zajló vírusok által kiváltott gyulladás
korábban, a hűvös idő beköszöntével, október hónapban
kezdődik. Kórokozók az említett rhinovírusdn kívül a corona-echo-coxackie-adenovírusok.
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A hűléses megbetegedések
közel negyedének kiváltó
okát nem ismerjük. Egyes
esetekben az influenzán kívül egyéb vírusok is okozhatnak súlyosabb betegséget,
lázzal, szédüléssel, nagyfokú
gyengeséggel és náthával 1-2
hétig is elhúzódhat. Valószínűleg rhinovírusok a kórokozók, ugyanis ősszel, a csúcsszezonban ez a vírus okozza
a náthás esetek 80 százalékát, illetve az összes légúti
fertőzés 30-50 százalékát. Az
influenzavírusok is okozhat-
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nak enyhe betegséget, de genetikai tulajdonságaik, változékonyságuk miatt nem lehet felszámolni az influenzát, amely ősidők óta kínozza
az emberiséget, évente vannak járványok, gyakran világjárvány formájában, nagyszámú halálozással.
A járványra való felkészülés
egybeesik az egyéb légúti betegségek halmozódásával. A
védőoltások adása is hamarosan megkezdődik.

VINCZE ANITA
GYÓGY-

Dfi. NAGY MÁRIA

TORNÁSZ

INFEKTOLÓGUS FŐORVOS

Az E.ON Tiszántúli
Áramszolgáltató Rt.
közleménye

k

legjobbakat

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. átfogó korszerűsítési
programot hajt végre a vlllamosenergla-hálózaton. A
kiegyensúlyozott és zavartalan villamosenergia-szolgáltatást
biztosító fejlesztés érdekében folyamatosan dolgoznak a
társaság szakemberei. Ezért:
•

Még © n a p
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A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti
szolgáltatás-kimaradásért megértésüket kérjük.

és kiderül!

ISI

OSSZEFOGLALO ES LEGFRISSEBB AJANLATOK

3z aitaianos isKötatoi a TGInOTT szaKKapzasiü
nem csak Csongrád megyéből.
Hasznos tanácsok diákoknak és

É h H É I

november 25.

szüleiknek.

A képző intézmények kedvezménnyel
közölhetik informóoófukaL

«

Eredeti iráni, kézi csomózású

PERZSASZŐNYEGEK
TELI VASARA 2 0 - 3 0 - 4 0 %
ENGEDMÉNNYEL NOVEMBER 15-20-IG.
Nyitva: hétfőtől szombatig 10-19-ig!
SZEGED, FORRÁS SZÁLLÓBAN
Mobil: 20/385-3123
s
Otthoni próbalehetőség,
^
lakberendezési tanácsadás
s
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ANYAGLEADÁSI HATÁRIDŐ:

november 23.

Csongrádon a Nagyrét-Baromfi nevelő területén 2004.
november 23-án 8 órától 12 óráig áramszünet lesz.
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Hamarosan
köszöntjük
az
Erzsébeteket!
• KÜLDJE EL NÉVNAPI JÓKÍVÁNSÁGAIT VELÜNK! •
• A z üzenet max. 2 0 szóból állhat • Á r a : 2 0 0 0 Ft, fényképpel 3 0 0 0 Ft •
- M e g j e l e n é s : n o v e m b e r 1 9 . , p é n t e k - L e a d á s i h a t á r i d ő : n o v e m b e r 17., s z e r d a , 1 7 . 3 0 ó r a -

• Töltse ki a megrendelőszelvényt, és küldje el címünkre a hirdetési ősszegről szóló postautalvánnyal együtt, vagy keresse lel
személyesen ügyié/szolgálati irodánkat!
• C í m : D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó 6 7 2 0 S z e g e d , S t e f á n i a 10.
A névnapi <
ajándékba fogadja tőlünk
> NEFELEJCS virágüzletek SOO H I
értékű vásárlási utalványát!
I

MEGRENDELŐ
SzÖVEt

PROKOTRAVEL
M & O , Makó. Széchenyi tér 8
—•vS— Tel.: 62/510-5211. tel./lax: 62/510-521
Nyitva tartás: h.-p.: 9.00-17.(81

UTAK MAKÓI
INDULÁSSAL:
*Advent Bécsben

• Cora Áruházban •
8>xxi Ft/ts

1 napos kirándulás 2(104. december 4-én

* Sítúra
Franciaországba

54900 Ft-tól!

2(8)5. január 14-23. (6 napos «bérlettel)

I n f o r m á c i ó : Kovocs

Emma

Tel.: 62/567-843. 30/9784-339

Szilveszteri,

si- és

utak szervezése

egzotikus
irodánkban!

62/435-887

• Kálvária t é r 28. •
62/442-569

• Zárda u. 6. •
62/420-802

Virágfutár:

06-3OI32S-OOOS

FELADÓ NEVE:

•x

CÍM:
TEL.:
tss

ALÁÍRÁS:
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VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Rikolfajzat. Színes amerikai film;
20 óra: Buddy. Színes norvég film.
SZENTES
17.30 óra: Perlasca. Színes, m. b.
olasz-magyar háborús film;
20 óra: Argo. Színes magyar akcióvígjáték.

PONT

KÖZÉLET
E-mail címünk: ajanlo(" delmagyar.hu
színház
SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Minden egér szereti a sajtot.
Cirmos-bérlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
15.30,17.45 és 20 óra: Bridget Jones:
Mindjárt megörülök. Színes, m. b. angol
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15 és 20.45 óra: Monsieur Ibrahim és a
Korán. Színes francia-török film;
18.30 óra: Schuhze gets the blues. Színes
német film.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM
16 és 20.30 óra: Nézz balra, ott egy svéd!
Színes dán film;
18.15 óra: A bálnalovas. Színes
új-zélandi-német film.
GRAND CAFÉ
17 óra: Szamuráj;
19 óra: Krasznahorkai László Rombolás és
bánaz az Ég alatt című regényének
bemutatása. A beszélgetést Hafner Zoltán
irodalomtörténész vezeti;
21 óra: Kjú Dzsú története.
PLAZA CINEMA CITY
Bridget fones: Mindjárt megörülök 13.30,
15.45,18,20.15 óra.
A motoros naplója: 14.45, 17.15,19.45 óra.
A mandzsúriai jelölt: 17.15,19.45 óra.
Kidobós-Sok flúg disznót gyóz: 16.15,
18.15,20.15 óra.
Cápamese: 14,16, 18,20 óra.
Neveletlen hercegnő 2. - Eljegyzés a
palotában: 16,18.15 óra.
Ahen vs Predator - A halé a ragadozó ellen:
13.15,15.30,17.45,20 óra.
Callateré - A halé zéogp: 13,17.45,20
óra.
Már megint bérgyilkos a szomszédom:
14.30,16.30,18.30, 20.30 óra.
Az apokalipszis angyalé - Bíbor folyók 2.:
15.30 óra.
A tűzben edzett férfi: 14.15 óra.
A féu: 20.30 óra.
Termirté: 13.30 óra.
Argo: 14.15 óra.

SZEGED
A közéleú kávéház rendezvénye a Royé
Szállóban (Kölcsey u. 1-3.)16 órakor:
Pályázat Európa Kulturális Fővárosa címre.
Vendégek: dr Besenyi Sándor szociológus,
Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar igazgatója, vitaindítók, és a város
kulturális szakemberei. Háziasszony:
Czenéné Vass Mária népművelő;
18 órakor: Szabadság? Egyenlőség?
Testvériség? Új hármas jelszó: Tolerancia,
liagyomány, szolidaritás. Vendégek: dr
Kiszely Gábor történész, dr Nacsádi Péter
jogász. Beszélgetőtárs: dr. Tráser László
újságíró.

A TIT-klubban 17 órakor
Siker-kudarc az iskolában és a
társadalomban. Előadó: dr. Szabó Éva
adjunktus (SZTE).
A Százszorszép Gyermekházban (Kálvin
téró.) 17.30órakor:
Boldog Arábia földje: lemen. Szilassi Péter
(IGYTFK Földrajzi Tanszék) előadása.
Az Olasz Kulturális Központban
IDugonics tér 2.| 18 órakor
La commedia all' italiana - Vígjáték olasz
módra: Lo scopone scienrificoA
tudományos kártyaparti.
A z egyetemi füvészkert (Lövölde út 42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 10-től
18 óráig várja látogatóit.
ALGYÓ
A féuházhan (Búvár u. 5,| 7.30 órakor
falugazdász fogadóóra (Pál Andrea); 17
órakor: Hagyományőrző Együttes (Eke
(ózseí); 19 órakor: Algyői Citerazenekar
(Süli Tibor).
könölbz
SZEGED
Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kant Ének-Zene Tanszékén
(Hattyasu. 10.) 10 órakor:
Vántus István Kortárszenei Napok Zenepedagógiai délelőtt a XX. század
magyar zenéjéből, Arányi-Aschner György,
Hollós Máté, Kocsár Miklós és Takács lenő
műveiből.
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A Bartók Béla Művelődési Központban
(Vörösmarty u. 3.) 19.30 órakor:
Énekes vendégség - vokális kamaraest.
A JATE-klubban (Toldi u. 2.) 10 órakor
Társastánctanfolyam;
20 órakor az Alapítvány a JATE-klubért
bemutatja: „Ballada a senki fiától" - Hobo
(Földes László) Faludy György-estje.
Közreműködnek: Hárs Viktor (nagybőgő),
Nagy Szabolcs (zongora), Marosi Zoltán
(tangóharmonika).
A z Old Tímer Music Clubban (Brüsszeli
krt.-Dugonics u. sarok) 20 órakor:
Lakama együttes (Kecskemét).
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Szegedi Nemzeti Színház földszintjén
megnyílt:
Operababák - Rapp lanó jelmeztervező
kiállítása. A tárlat megtekinthető: november
19-éig.
A Somogyi-könyvtárban |Dóm tér 1-3.) a
következő kiállítások nyíltak:
földszint:
„Magyarok pajzsa, igazság oszlopa"kiállítás a Bocskai-felkelés 400 éves
évfordulójára, valamint
Kertész Imre 75 éves.
Mindkét tárlat megtekinthető: november
24-éig.
1. emelet:
Dávid Júlia üvegművész kiállítása.
Megtekinthető: december 31 -éig;
Dvorák-emléklááh'tás. Látható: november
25-éig.
з. emelet:
450 éve született Balassi Bálint. Nyitva:
november 18-áig, valamint
150 éve született Jancsó Benedek publicista,
történész, pedagógus. Megtekinthető:
december 20-áig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinü kiálh'tótermében megnyílt a
hónap könyve:
Andrea Kettenmann: Frida Kahlo,
1907-1954: fájdalom és szenvedély.
A Petőfi Sándor Művelődési Házban
(Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas
и. 12.) megnyílt:
Józsvai Sándomé Kislőrincz Edit
festőművész A természet csodálatos című
kiállítása. A tárlat megtekinthető: november
26-áig, nyitvatartási időben 9 órától 19
óráig.

A Gaz de Francé Csoport tagjaként állandó műszaki készenlétünkkel, könnyen elérhető ügyfélszolgálati irodáinkkal
a legkülönbözőbb igényekre is gyorsan reagálunk. Az Ön érdekeit szolgálja a banki úton történő befizetés lehetősége,
illetve az internetes és telefonos mérőállás-bejelentés is. így, ha velünk kerül kapcsolatba, mindig kényelmesen intézheti
a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyeit.
u>uiui.degaz.hu

m t v
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.03 Napi mozaik 11.10 A sivatag szerelmesei Spanyol tévéfilmsorozat, 22. |16| 12.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben
13.05 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 13.30 Unser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.05 Szerelmek
Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat, 12. Szerelmi bánat
15.05 Kachorra - az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat,
12. (ism.) 16.00 Telitalálat Telefonos játék 16.50 Jelfák Gyökérerő (ism.) 17.05 Maradj velünk!
Találkozás Jézussal 17.15 Katolikus krónika 17.45 Híradó 17.48
Gazdasági híradó 17.55 Körzeti
híradók 18.05 Uniós pályázati kalauz 18.07 Közeli Kulturális híradó 18.15 Híradó 18.25 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 31. [16]
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.10 Önök kérték
Kívánságműsor
21.10 T akta Tomóczky Anita
műsora. Kinnrekedtek
22.00 Kedd este
22.30 Híradó. Időjárás-jelentés
22.40 Rakott
Kulturális magazin
23.35 Kárpáti krónika
23.50 A 6l-es főút
Kanadai film 118]
1.35 Végtelen nyár Argentin
tévéfilmsorozat, 149.

TV 2
6.00 Laktérítő O t t h o n t e r e m t ő
magazinműsor 6.30 Jó reggelt,
Magyarország! 7.00 Mokka A TV
2 reggeli magazinműsora. Utána:
Stahl konyhája 9.00 El Manantial
- Az ősforrás Mexikói filmsorozat, 24. 9.50 Teleshop 11.20 Szeretők és riválisok Mexikói filmsorozat, 181. 12.15 Képzelt bűnök
Amerikai film 14.25 Játékidő Telefonos vetélkedő 15.25 Beverly
Hills 9 0 2 1 0 Amerikai ifjúsági
filmsorozat, 183. Félelem nélkül
16.25 Barbara - Dumáljuk meg!
Talkshow Konta Barbarával 17.30
Bűbájos boszorkák Amerikai filmsorozat, 100. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
19.45 Multimilliomos Kvízshow
lakupcsek Gabriellával
20.20 A nagy alakítás
21.25 Csendes terror
Amerikai thriller 116)
Közben: kenósorsolás
23.35 Tények és tanúk
0.10 Szeret, nem szeret
Komédiasorozat
0.25 Jó estét, Magyarország!
0.55 Propaganda
Kulturális magazin
1.30 Kvartett Magyar film
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Ű6.00 Á r m á n y és szenvedély
Amerikai filmsorozat, 109. 6.30
Reggeli Ébresztóshow 9.00 Receptklub (ism.) 9 . 1 5 Topshop
10.15 Delelő Vidám magazinműsor 11.45 Receptklub 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Barracuda - Tengeri zsaruk 2. Pánik a luxushajón Német krimi 13.50 0681/320-320 Játék! Játék! Játék!
15.05 Disney-rajzfilmsorozat
101 kiskutya 15.35 Sue Thomas
- FBI Amerikai filmsorozat. Bombariadó 16.35 Balázs - A szembesítőshow 17.30 Mónika - A
kibeszélőshow 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
2702-2703.
20.55 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
Mr. Hatékony
21.50 Országos tévépremier!
Vírus - Pusztító idegen
Amerikai akciófilm (16]
23.40 Találkozások - este
Sztármagazin
23.55 Igaz történetek:
Bűnös szándékkal
Amerikai film (16)
1.25 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.)

* Dégáz
Természetesen Önért, természetesen a holnapért.

Dégáz, a Gaz de Francé Csoport tagja

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap 8.20 Hungarorama 8.30 Természetesen zse-niális
9.00 Derrick 10.00 A múlt töredékei 10.50 Mit főzzünk ma? 11.00
Régiók 11.45 Híradó, időjárás-je-

lentés 12.00 Déli harangszó 12.05
Közép-európai magazin 12.50 Váltó 13.20 Talentum Udvaros Dorottya 13.50 Hungarorama 14.00
Navigátor 16.00 Lovasiskola Német-ausztrál filmsorozat 16.30
Prizma Egészségmagazin 17.00
Kárpáti híradó 17.10 Régiók 18.00
Híradó, kulturális hírek, sport, időjárás 18.35 Mese
19.00 Moa - az óriásmadarak
rejtélye
20.00 Isten hozta, őrnagy úr!
Magyar film
21.40 Híradó, sport, időjárás
22.10 Mindentudás Egyeteme
23.10 Bush szerint a világ
Dokumentumfilm
0.40 Gitárzene
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
1.30 Mese
1.40 Egy fiúnak a fele
Magyar film
3.05 Standard Táncok
Magyar Bajnoksága
- Szentes
4.00 Mindentudás Egyeteme
5.05 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Közvetítés a parlament üléséről 16.00 Napnyugta
18.35 A bábu Lengyel tévéfiimsorozat, 9/2. Rzecki emlékiratai |16|
19.25 Oggy és a bogarak Francia
rajzfilmsorozat. Az időgép
19.30 Frédi, a hangya
Német rajzfilmsorozat
Vizes kaland
20.00 Híradó este
20.25 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.35 Záróra
21.25 A kocka Kanadai film 118|
22.55 Titkos küldetésben Angol
bűnügyi tévéfilmsorozat
Az érem másik oldala,
2 a . [181

23.55 Közeli Kulturális híradó
0.00 PoliTour Világjáró mozaik
0.25 Úton Európa-magazin 0.55
Thyl Ulenspiegel Szovjet tévéfilmsorozat, 5/2. [18] 2.15 A farmer
felesége Angol
film
4.45-5.30 Végtelen nyár Argentin
tévéfilmsorozat, 137.

22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Diagnózis 20.00 Deszki
magazin 20.30 Miénk a város előzetes 20.40 Pályairány

(a Matávkábel S09 tv csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Aréna (ism.) 8.55
Képújság 14.00 Milagros tévéfilmsorozat, 133. rész 15.00
Képújság 17.30 Eur-óra - a
csatlakozás magazinja, 12/11. rész
18.00 Képújság 18.45 Pörgés (hétfői
ism.) 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Verseny (ism.) 20.00
Szemeszter 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Ha kimondod a
nevem. Angol-kanadai tévéfilm
23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Képújság

•TV

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás a Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-tg Nemzetiségi műsorok

FM954 Á^RádióSS
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 luice (Száraz Ferenc) 14.00 Showtime
(Bende Gábor és Patkós Attila)
17.00 Kívánságműsor (Molnár
Balázs) 20.00 Bár 88 (Kis Kata)
0.00 Éjszakai zenemix
jfattasiBB
0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juventus - Hegyesi Sándor
10.00 (uventus Plus - Somogyi
Zoltán 14.00 Vas MariantvGenscher 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 zene

5.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.00 A
Napraforgóban a december ötödiki népszavazás kapcsán
kerekasztal-beszélgetésre kerül
sor. Vendég: a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség hódmezővásárhelyi területi szervezetének
képviseletében dr. Lázár János,
dr. Kószó Péter, a Magyar Demokrata Fórum vásárhelyi szervezetének
képviseletében,
Havránek Ferenc, a Munkáspárt vásárhelyi elnöke és Szeli
Ferenc, a Magyar Szocialista
Párt hódmezővásárhelyi alelnöke, valamint a MIÉP helyi
elnöke, dr. Kovács László és dr.
Horváth László, az SZDSZ hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője. Adásteleíon:
62*533-777, SMS-szám: 0630
267-77-77 12.00 Déli híröszszefoglaló 13.00-tól óránként
hírek 15.00 Kívánságműsor,
benne hírek, információk, útinform, közben: 14.30 Humorpercek 16.30 Női magazin.
Vendég: Lakatos Gábor, a Szolárium Szerviz képviseletében
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
21.25 Csendes terror
Amerikai thriller

vásárheiyi városi thvizjó

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.)
17.00
Gyerekeknek:
mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 18.00 Órszoba
- rendőrségi magazin 18.15
Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Őrszoba
- rendőrségi magazin (ism.) 20.30
VTV-film 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 22.55 Örszoba - rendőrségi
magazin (ism.) 23.00 Vásárhelyi
Magazin, 2. rész (ism.) 0.00
Képújság

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 13.30 Napi
műsorajánló, kisfilmek 14.00
Milagros - tévéfilmsorozat, 133.
rész 15.00 A szellemváros rejtélye.
Amerikai akciófilm 17.00 Balatoni
barangolások 10.: a Balaton keleti
medencéje, 1. rész 17.30 Eur-óra,
XII/11. rész 18.00 Képújság 19.00
Magazin 19.30 Képújság 20.00
Magazin (ism.) 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Mary Higgins
Clark: Ha kimondod a nevem.
Angol-kanadai tévéfilm 23.00
Bencze-show
beszélgetés
hírességekkel 23.30 Hírháló - az
ország hírei

Fsz.: Melanie Griffith, M a t t h e w
Modine, Michael Keaton

Patty Palmer és D r a k e
Goodman csak egy hajszálra
van attól, hogy legszebb álmuk valóra váljon, amikor
vesznek maguknak egy házat San Franciscóban és nekilátnak a rendbehozatalának. Azonban az új tulajdonuk nagyon nagy és a földszinti lakást szívesen kiadnák. A hirdetésre jelentkezik egy férfi, aki első látásra
tökéletes bérlőnek tűnik, de
akiről hamarosan kiderül,
hogy e n n e k az e l l e n t é t e .
Carter Hays ugyanis veszélyes ember, aki pszichológiai
Hadjáratot indit a fiatal pár
ellen. Drake és Patty hamar
ráébred, hogy a tét nem kicsi, ha Carter Hays győz, akkor vége kettejük kapcsolatának, oda a ház és akár az
életük is...
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1

Albérletet kínál

2

Állást kfnál
Autó
Egészségügy
Elektronlka, imiuaki cikkek

Elveszett
Építőanyag
Garázs
Qép)Arművaxat6-képaés

Haszonjármű
Közlemény
Lakásfelszerelés
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Ruházat

• DÉL M A G Y A R O R S Z Á G
területére állateledelt és á l latfelszerelést
forgalmazó
c é g agilis, jó kommunikációs készséggel rendelkező
területi képviselőt keres b e vezetett piacra Saját gépkocsi szükséges Érdeklődni
lehet munkanapokon, kizárólag 10-tól 15 óráig a 20/
449-60-03-as
telefonszámon, vagy önéletrajzot a
csipake@zoohaus.hu e - m a i l
elmen, vagy 0 6 - 1 / 3 5 1 - 2 0 0 1
faxszámon
lehet
leadni.
(40673724)
• IPARI szövetkezet f e l v é telre keres gépgyártásban
jártas gépésztechnikusokat,
lakatosokat,
hegesztő
és
forgácsoló szakmunkásokat.
Bérezés megegyezés s z e rint. É r d : Szevafém. 621
425-250. (40674610)

1 K Ä D A K

E 3

NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L :

Lakásfelszerelés 1 1 1 4 Mezögazd. gép
GÁZÉRZÉKELŐ
a z o k n a k , akik szeretnek
n y u g o d t a n aludni!

MONOX 2000
RIASZTÁSI SZINTEK:
SZÉN-MONOXID

-

pb-gáz

Rendezvény

-

földgáz

Tanfolyam
Téglaépitésü lakás
Tüzelőanyag
Üdülő, hétvégi ház
Üzlethelyiség

• SZEGED, Mátyás térnél 2
szoba-hallos lakás m a g á n házban. garázzsal
kiadó.
62/443-717. (40674463)

Állást kinál
A SZENTESI
EZÜSTHÁRS
PATIKA

Ä

O

A

K

• KFT. gyakorlott, m é r l e g képes
könyvelőt
keres.
Szakmai önéletrajzát fizetési
igény megjelölésével kérjük
személyesen leadni: Szeged,
Dugonics
u
42.
(40673963)
• SZEGEDI . irágüzlet g y a korlott. kreatív virágkötőket
keres. Érd.: 30/466-1754.
(40674638)
• TANDÍJMENTES ilapfokú
számítógép-kezelői,
weblapkészitöi és ECDL-es tanfolyamok indulnak Szegeden
és Makón
Érd : 62/465618, 3 0 / 3 3 6 - 1 9 - 6 3 (40471472)
• ÉRTÉKESÍTÉST k e d v e lőknek kínálunk f ő - és m e l lékjövedelem
forráslehetőséget. Munkatársakat keresünk minden településről
Bizományos
értékesítés,
magas jutalék
Érd.: 30/
9762-841. (40774759)

gyógyszerésznő,
gyógyszertári
asszisztens
és t a k a r í t ó n »
munkatársakai keres

• 3 AS B M W - h e z e r e d e t i
gyári téligumi-készlet (kerekek + gumi, 4 db) eladó
Continental Premium 205/55
R16V, 4 E km futott. Ár: 80
E Ft Tel.: 62/497-519, 16
óra után. (40674636)

j ó fizetési f e l t é t e l e k k e l .
Érdeklődni

lehel u

gyógyszertárvezelónél,
a 06-30/234-3736

os

számon.

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Szeged, Rákóczi tér. 62/
541-410,
Metalelektro.
(40470259)

Nemzetközi
számítástechnikai iskola

• FIAT Uno 1.51 (1986-os)
motorikusán felújított, 3 a j tós, 3/4 év
műszakival,
zöldkártyával, kisebb karos;
szériahibákkal, sürgősen e l adó! Irányár: 250 E Ft. Érd.:
06-20/9494-414 (40674656)

keres szegedi irodájába
egy barátságos, fiatalos
csapatba talpraesett.
határozott,
jó kommunikációs
készséggel rendelkező

• KIFOGÁSTALAN illapotú
Peugeot 306 XN 1.4 Sedan
extrákkal, igényesnek eladó.
Irányár: 1 480 000 Ft. Érd.:
20/353-55-52, Hódmezővásárhely,
Klauzál
u.
34
(40674083)

munkatársat

részmunkaidős,
telefonos tájékoztatói
munkára.
Jelentkezni a megjelentés
napján. 1 2 - 2 0 óráig lehet,
a 62/548-626-os

3

telefonszámon.

§

• AUSZTRIAI, németországi, svájci munkalehetőségek
teljes lebonyolítással isi S e gédmunkák is! Érdeklődni
lehel:
06-30/919-06-40,
www weslherald hu. (40470680)

I

TITKÁRNŐT
keres Havas Henrik

budapesti irodája.
Elvárásaink:
• önálló munkavégzés
• jó gépírástudás
• nagy munkabírás
®
• B kategóriás jogosítvány
• max. 35 éves hölgy jelentkezéséi
várjuk
Leendő munkatársunknak
szolgálati
lakást és gépkocsit
biztosítunk.

Fényképes önéletrajzot
és a referenciái kait postai úton
kérjük eljuttatni az alábbi címre:

1132 Budapest.
m A U TVidor
Ó V IHugó
L L Au.M2H.
OSSÁGI
szerelőt keresünk
márkaképviselethez. legalább 2
éves szakmai gyakorlattal,
62/470-875. (40674049)

l»4iri««t*l leuerelt,
vagy Ryi|4ljn
MUNKAVÁLLALÓT KERESÜNK
RENDÉSZ MUNKAKÖRRE
„i»d4,i

• N I S S A N T e r r a n o 11
2 7TDI (1999-es) nagyszerviz után, márkaszervizben
szervizelve, tökéletes műszaki
állapotban
eladó.
Irányár: 2,7 M Ft. Érd : 0 6 30/670-2738. (40572105)
• OPEL Vectra 1 7D 1989es, kékesszürke metál (alutelni, centrálzár, riasztó), k i fogástalan motorral, esztétikailag jó állapotban eladó.
Ár: 600.000 Fl Tel,: 06-30/
98-31-224,
06-30/98-31207, Szeged. (40672815)
• RENAULT 11-es bontásra, üzemképesen eladó 62/
295-370.
30/420-2534
(40572488)
• SKODA 105-ÖS ( 1 9 8 2 es) világos mogyoró színű,
garázsban tartott. 4 új g u mival. műszakival, zöldkártyával. kitünö motorral, v o nóhoroggal
eladó
Ár:
100.000 Ft. Szeged, 06-30/
4 6 4 - 4 3 22. (40673794)
• VOLVO S40 1 6 109 LE.
2000 augusztusi. 159.000
km, fehér, klímás, könnyűfém felni + négy téli gumi.
tempómat, négy
légzsák,
szervizkönyves, egy
személy használta, újszerű á l lapotú eladó. Irányár: 2.4 M
Ft Érdeklődni 7 - 1 9 óra k ö zött mindennap: 0 6 - 3 0 / 4 5 3 6 0 - 6 8 Ugyanitt eladó egy
tetőcsomagtartó S40 típushoz. (Szeged) (40673496)

40774744"

jeliyert a i.ilohjjb.

• KATALÓGUSFOTÓZÁS
HOZ, Szegeden lányok, fiuk.
gyerekek jelentkezését v á r juk a megyéből
Fizetés
4000 Ft/ óra Felbélyegzett
válaszborítékot kérünk, tájékoztatót küldünk SPmodels,
1074 Budapest. Rákóczi ül
54. (40674478)

(üzenetrögzítő

Ára: 6 9 8 0 F t + á f a
U t á n v é t t e l is szállítjuk!

SÖTÉTÍTŐ-, DEK0R-,
SZÖVÖTT. ORGANZA- „
ÉS CSIPKEFÜGGÖNYÖKV
AKCIÓS
ÁRON!'
November 17-én,
(szerda). 9-16-ig
Szeged. Bálint Sándor
Művelődési Központ
(Temesvári körút)
I. osztályú függönyök
óriási választékban!
GITEX 30/9594-335

A hirdetés f e l m u t a t ó j á n a k

Magánház

10% e n g e d m é n y !

Pannon Ventil Kft.
Szeged, F o n ó g y á r i út 6.
Tel.: 6 2 / 5 5 6 - 0 6 0

Elveszett
• DOROZSMAI útról n o vember 6 - á n , délelőtt elveszett egy tiszta fekete, lábaszára félig barna német j u hász kutya Oltási könyve
van A megtalálót jutalomban
részesítem.
62/460572. (40774797)

Építőanyag
••TRYBA®BBi
Műanyag nyílászárók
gyártása, beépítése, 7
ingyenes felmérés, |
7 év garancia.
IS0-P0RTÁL Kft.
Orosháza, Gyártelep u. 13.
Tel.: 68/473-899. 20/9675-175
• VASANYAGOK, s z ö g e k ,
csavarok, szerszámok, c s a tornacső, lefolyócső,
idomok. -K+K - Bt.. Algyői 42.
62/471-882. (40572121)

Garázs
• GARÁZS Festő utcában,
sürgősen
eladó.
Szeged,
06-20/444-2519. (40674254)
• JÓZSEF A. sgt 50. szám
alatti, udvari garázs (24
nm-es) eladó. 0 6 - 2 0 - 9 8 0 54-41. Szeged. (35261695)

Gépjárművezető-képzés
• A LELE Autósiskola n o vember
18-án
16 órától
gépjárművezető-tanfolyamot
indít. Részletfizetés, k e d v e ző feltételek! Szeged, Üstökös u. 8/c. Tel.: 30/9457111, 62/458-664. (40673395)
• CSILLAG A u t ó s i s k o l a
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. OKÉV: 0 6 - 0 1 6 9 03. (40368776)

Haszonjármű
• CSONGRÁDON 10 éves,
kilünö állapotú Avia tgk. e l adó.
Műszaki
érvényes:
2005 júliusig, tahográf hiteles: 2006. májusig, rádiómagnóval, spoilerrel, p o n y vával felszerelve.
Irányár:
700.000 Ft. Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 534-779. (40673867)

Közlemény
• JELENTKEZZEN tanúnak,
aki látta nemzeti színháznál,
körforgalomban történt k e rékpáros-gépkocsi balesetéi szeptember 28-án. déli
órában,
06-30/419-9626.
(40774730)

• MAKÓ, Kálvária utcai,
120 n m - e s ház 100 n m - e s
melléképülettel, ipari á r a m mal, vállalkozás céljára is
alkalmas magánház eladó.
Ár: 14,5 M Ft. 0 6 - 2 0 / 3 166-127. (40673445)
• SZEGED, Fadrusz utcai,
felújításra szoruló, 1,5 s z o bás. vegyes építésű m a gánház nagy telekkel (907
nm-es),
melléképületekkel,
telefonnal eladó. Irányár: 11
M Ft. Érd.: 62/457-993-as
telefonszámon. 18 óra után
(40674652)
• SZEGED, Réz utcai. 125
nm-es,
háromszobás
+
nappalis,
étkezökonyhás,
tetőteres, 10 éve épült c s a ládi ház 845 n m - e s telken,
garázzsal eladó, vagy l a kásra
cserélhető.
06-30/
4 6 8 - 8 1 - 8 3 . (40674624)
• SZEGED ALSÓVÁROS,
Galamb utcai, 90 m ' - e s , 3
szobás, belülről teljesen felújított, gázfűtéses magánház
kis kerttel, jó tömegközlekedési lehetőséggel, sürgősen
eladó. Ár: 17,5 M Ft. Érd.:
0 6 - 2 0 / 4 6 4 - 5 8 - 5 0 . (40774769)
• SZEGED BÉKETELEP,
Rengey utcában, két szoba,
nappalis, jó állapotban levő,
fiatal téglaház 1 szobás,
konyhás
melléképülettel,
nagy kerttel, telekkel eladó.
Irányár: 14,5 M Ft. Érd.: 0 6 70/246-63-33. (40674672)
• SZEGED DOROZSMA,
Bordányi út mellett épülő, 3
szintes, 170 nm-es, 7 s z o básra kialakítható családi
ház eladó kerttel. Kedvező
hitellel, jó helyen, szinte fél
áron Irányár: 15,5 M Ft.
0 6 - 7 0 / 2 4 6 - 6 3 - 3 3 . (40674673)
• SZEGED KISKUNDO
ROZSMAI, 6 0 + 5 0 n m - e s ,
épülő családi ház 4 - 5 s z o bával, konyhával, étkezővel,
szép, csendes környezetben, áron alul eladó. Irányár: 10+3 M Ft. Érd.: 70/
2466-333. (40674668)
• SZEGED KISKUNDO
R O Z S M A I , 110 n m - e s . 5
szobás, kétszintes, konyhás,
étkezős,
teraszos,
épülő
téglaház kerttel, szerkezetkész vagy kész állapotra
eladó kedvezményes áron.
Ár: 10+3 M Ft Érd.: 70/
2466-333. (40674671)
• SZEGED MÓRAVÁROSI,
csendes utcában 3 éves,
padlástér-beépítéses, 2 g e nerációnak átalakítható, hőszigetelt családi ház dupla
garázzsal, rendezett telekkel, még 95 nm beépíthető
területtel, áron alul eladó,
06-30/968-1442. (40673448)

• ÁLLATTARTÓ lelep D o maszéken, 2,8 h a - o n (szolgálati lakás, 1000-es istálló, 20 tonnás hidmérleg, k a rámok, 3x50 A trafóállomás,
EU-konform) kedvező hitellehetőséggel eladó, szegedi
házat, lakást beszámítok. 40
M Ft. 70/380-4510. (40674384)

•

Belefog
Születésnapét
Priváczki Juhász Vivien
szülelésnapodra sok boldogságot
és az óvodakezdésedhez
sok sikert kívánunk:
Jai, Mói, Jaika és Tompika

• CSEMEGESZŐLŐK, g y ü mölcsfák, áfonyák, málnák,
narancsfák, diófák, szomorú
eperfák, gömbszlvarták. 62/
486-387, Szeged. (40572050)
• OSZLOPOS híják, g ö m b tuják, díszfák és
egyéb
dísznövények
széles
választéka! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. u. 18., 6 2 - 4 2 7 - 9 9 1 Nyitva egész nap. vasárnap
délig. (40673745)

Panellakás
• KEMES utcai, 53 n m - e s .
V. emeleti, felújított, kétszoba, hallos, redőnyös, v l z ó rás, hevederzáras, laminált
parkettás, festett falú lakás
csendes
helyen,
azonnal
beköltözhetően
6.800.000ért eladó. Szeged, 0 6 - 3 0 /
3 5 6 - 8 8 - 5 6 . (40673598)
• SZATYMAZI utcára néző,
cseréptetös, erkélyes,
40
n m - e s , egybenyíló 1,5 s z o bás, kis rezsijü, napfényes,
4. szinti lakás eladó. T ö megközlekedés, Plaza, T e s co
2
percre.
Irányár:
6.700 000.-. 0 6 - 2 0 / 2 1 3 - 8 9 56. (Szeged) (4057248!)
• SZEGED, Felső T i s z a parti, 4 szobás, V, emeleti
erkélyes, étkezős, klímás, Tiszára néző, gyönyörű p a n o rámás panellakás. 12,5 M
Ft. 30/218-00-69. (40470704)

DUGULASELHARITAS

Téglaépftésű lakás
• BARÁTSÁG utcai, I
emeleti, teljesen
felújított,
klímával ellátott lakás garázs
zsal, azonnal beköltözhetően eladó. Érd.: 0 6 - 2 0 / 4 2 '14-742. (405718801

• DUGULASELHARITAS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0 6 30/9457-577,
62/533-999,
Szász Péter. (40470538)

wvwy.bodorkft.hu
BodoR

yéko«ástech%lka
obiak-, k o p üt c.$ b
Az új Euroll 05 redőny

Minőség, tartósság
ár csillagos ötös
Keresse bemutatótermünkben az új 2005-s
modellünket 5 év
garanciával.
Szeged,Petresi u 5/A
Tel: 62/467-892
G O Z - és K O N D E N Z RENDSZEREK

• CSONGRÁDON 2 szintes,
4 szobás, előkertes, m é l y garázsos. 100 m ' - e s lakás
eladó. Irányár: 15.000.000
Fl. Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 - 5 3 4 - 7 7 9 .
(40673883)

- előszerelés, karbantartás

GŐZTECHNIKA Kft.
6724 Szeged. Vérlói út 18/c
T.: 62/553-950, www goztechnika hu

• GÁZKESZÜLEKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20-3356-114, Szeged. (35363019)

• GÉM utca és C s o n g r á d i
sgt. sarkán 2005. évi á t a dással lakások 190.000 Ft/
nm szerkezetáron, eladók.
Szeged,
20/980-54-41.
(35261675)

• AKCIÓ! I'üzifa 1000 Ft/qtól, 40 q felett ingyen szállítással
06-30/461-2891.
(Pécs) (40674695)

• ORSZÁGOS ingatlaniroda
területi képviselőket keres
átképzéssel.
06-1/210-4673. (40673852)

ROZSDAMENTES
NAGYKONYHAI
- mosogatók, pultok
- asztalok, polcok

TRIBOX

Kft.

6724 Szeged, Vértói út 18/c.
Telefon: 62/493-046
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
festéssel.
Tel.:
62-517-012.
30/9550-537. (Szeged) (40469679)

BU
JUY KlÜlDOR H. 29.
T.:E2/541-7E0

• ÚJSZEGEDEN, 3 régi híd
lábánál másfél szobás, 47
nm-es, magasföldszinti l a kás eladó. Trolimegálló a
ház végénél. Ár: 7,9 M Ft.
Érd.: 70/333-9825. (40674557)

Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Karrá IL 8 • 06-20/321-4489

Ruházat

• KÁRTYAJÓSLÁS, s o r s e lemzés, szerelmi kötés, r o n táslevétel. Működési e n g e déllyel rendelkezem. 0 6 - 3 0 6 4 8 - 7 9 - 7 9 . (40774845)
• REDŐNYÖK
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók őszi
A K C I Ó V A L ! Tel
62/401318, 30/271-9697. (40470653)
• RÉGI, új típusú r e d ő n y ,
reluxa, készítése, javítása.
Tel.: 06-62/274-133; 0 6 - 3 0 /
6 3 - 9 6 - 1 3 1 . (40470844)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés S Z I L Á N K * Szeged, Pulz
u. 46. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

IRHA-SZORME
VÁSÁR
NŐI SZŐRMEBUNDÁK:
S
nercek, pézsma, nutria,
i
róka stb,
Nöi-ffl irhák nagy választékban,
ffi irhasapka akciós 3500 Ft
női irhakesztyü
2000 Ft
JÖJJÖN EL, MEGÉRI!!!
Szeged, Zákány u. 41.
(Rókus) Szőrme Üzlet
Nyitva: h.-p.: 9—17-ig,
szo.: 9—13-ig.
Tel.: 06-30/9456-367
ALKUDNI KÖTELEZŐ!

Dízel, e l e k t r o m o s é s g á z ü z e m ű , villás

Tanfolyam
• ANGOL/NÉMET b e s z é d centrikus
nyelvtanfolyamok
november 22—töt, maximum
8 fő, - 3 0 % szja. Bábel
Nyelvstúdió, Szilágyi u. 2.
62/437-522
(Szeged)
(40470640)
• HÉTVÉGI szaktanfolyamok indulnak. 8 osztállyal
dajka, szociális g o n d o z ó ápoló. Érettségivel Ingatlanközvetítő, -értékbecslő, t á r sasházkezelő.
Érdeklődni
lehet: 1/266-10-67, 30/95180-61
telefonszámokon.
(40674445)
• INTENZÍV gépírótanfolyamok. 2 0 - 3 7 0 - 2 0 8 7 , S z a bopress. (Szeged) (40674658)

TARGONCÁK

40-50%-os AKCIÓ

az Euro-Ékszernélü!
Egyes é k s z e r e k
a k á r 2 3 0 0 Ft/g-tól!

gsstó&fcj t l

ÉRTÉKESÍTÉS, BÉRBEADÁS, JAVÍTÁS
Kézi raklapmnzgató „békák" értékesítése
KFT.

Hódmezővásárhely,
Szt. István tér 9 . • T e l . / f a x : 6 2 / 2 2 2 - 4 3 6
K e c s k e m é t , M i n d s z e n t i krt. 4 1 . • T e l . / f a x : 7 6 / 4 1 5 - 3 5 4

i,

mm.íSffll
h m

Rendezvény
¡¡¡MM „Nyitott kapu" rendezvény
a Tisza l.ajos Könnyűipari Szakközépiskola
és Szakiskolában (Szeged. József A. sgt. 115.)
3
2004. november 18-án, 15.00 órától.
jj
AZ ÉRDEKLŐDŐKET
SZERETETTEL
VÁRJUK

SZERELÉSI ANYAGOK

• G A L A M B u. 1 0 / B . I.
emeleti. 2+1 szobás, önálló
kazánfűtésű, parkettás, 76
nm-es, erkélyes lakás 5
nm-es
tárolóval,
gépkocsibeállással,
bútorozottan
14,9 M, anélkül 14,5 M - é r t
eladó.
30/938-0042.
(40674444)

• N É M E T OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat keresünk. Tel.: 0 6 1/210-49-04. (40673496)

- tervezési tanácsadás
- szerelvényértékesítés

• SZEGED FELSÖVÁROS,
Malom u. 12. szám alatt
épülő, 11 lakásos társasházban 3 7 - 8 5 nm, k u l c s rakész lakások bruttó 205 E
Ft/nm-töl eladók Érd.: 62/
431-215,
30/9431-392.
(40366899)

• SZEGEDI, 5 szobás, 2
konyhás, 3 fürdőszobás l a kás ikergarázzsal (4 szinten),
igényesnek
eladó.
Irányár: 42,5 millió. Érd,:
0 6 - 3 0 / 9 - 4 3 3 - 2 1 5 . (40572104)

• SZEGED, B e m u t c a k ö zelében épülő, 65 nm-es,
III. emeleti. 3 szobás, k o n y hás, tetőtéri lakás kedvező
145 E Ft/nm áron eladó.
Szerkezetkész
állapotban
kedvező hitellel. Irányár: 9,6
M Ft. Érd.: 0 6 - 7 0 / 2 4 6 - 6 3 33. (40674674)
• SZEGED, Bem utcánál.
Topolya soron épülő, 67
nm-es, 2 szoba, nappalis,
konyhás, erkélyes, I. emeleti
lakás eladó. Szerkezetkész
vagy kész állapotra. K e d v e ző hitellel. Irányár: 12,3 M
Ft. Érd : 0 6 - 7 0 / 2 4 6 - 6 3 - 3 3 .
(40674675)

Tüzelőanyag

• TÜZIFAAKCIÓ november
15-ig! 9000-12.500 Ft/m'
házhoz
szállítva,
készlet
erejéig. Tel.: 0 6 - 3 0 / 9 7 5 0 662. (40674694)

Üdülő, hétvégi ház
• HÓDMEZÖVÁSRHELY,
Belsö-kishomok,
Hosszú
dűlőben
hobbikert
gázközponti
fűtéssel,
ipari
árammal eladó. Érd.: 0 6 - 2 0 /
9 - 4 1 7 - 0 0 2 . (40674653)

Üzlethelyiség
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
központjában több
helyiségbő álló, 200 n m - e s ingatlan eladó vagy kiadó.
Érdeklődni:
06-20/9-417002. (40674646)
• SZEGED, M a r o s utcai,
48,5 n m - e s , üvegportálos
üzlet eladó. Ár: 13 millió Ft.
Érd.:
06-30/9-554-207.
(40674302)

• SZEGED, C s o n g r á d i sgt.
53. szám alatt, felépült új
társasházban
51
nm-es,
kulcsrakész lakás eladó. Ár:
12 millió Ft. Érdeklődni: 30/
9 - 5 5 4 - 2 0 7 . (40674291)

• SZEGED, Zsótér utcai. 40
n m - e s üzlethelyiség (funkciókötöttség nélkül) eladó,
vagy hosszú távon bérelhető.
Érd:
20/383-0747.

• SZEGED, Fekete sas u t cában. felújított, liftes ház
III. emeletén 111 n m - e s , 3
szobás,
erkélyes,
egyedi
gázfűtéses lakás
tulajdonostól, sürgősen eladó. 0 6 3 0 / 4 3 8 - 9 9 - 7 6 (40672295)

• SZEGED BELVÁROS,
Szilágyi-Madách u. sarkán,
panel irodaház I—IV. e m e l e tén saját tulajdonú, összkomfortos irodák (700 nm
összterületben)
egyben
vagy szintenként 100 0 0 0 130 000 Ft/nm bruttó áron
eladók. Érd.: 0 6 - 3 0 / 5 5 - 4 4 -

• S Z E G E D , H o l l ó u 6.
szám alatt épülő,
emelt
szintű, szerkezetkész
társasházban lakások és g a rázsok még leköthetők. Érd.:
62/421-032, 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 - i g ;
06-20/383-5385. (40674615)
• SZEGED, Flattyú utcában
épülő, 3 1 - 3 9 - 6 9 n m - e s , 1 3 szobás lakás eladó, ill.
leköthető
szerkezeikész
vagy kész állapotra, 185 E
Ft/nm áron. Érd.: 0 6 - 7 0 /
2 4 6 - 6 3 - 3 3 (40674676)
• SZEGED, Jósika utcai. 52
nm-es, 2 szobás, polgári
téglalakás eladó.
Irányár:
10,5 M Ft. Érd.: 0 6 - 7 0 / 3 6 9 9 1 35. (40572774)

(40672499)

3 3 3 . (40470866)

• ÜZLETHELYISÉG 30 n m es, iroda 80 n m - e s (rendelőnek, ügyfélszolgálatnak
kiválóan alkalmas), garázs
20 n m - e s új társasházban,
belvároshoz közel, igényes
kivitelben, egyben vagy k ü lön kiadó. Tel.:
70/3178664 (40470891)

Az

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem vállal
felelősséget!

• SZEGED, M ó r a u t c a i . I.
emeleti, 2 szobás, 54 m ' es, igényes iársasházi lakás
5 éves házban, k o c s i b e állási lehetőséggel eladó.
Ár: 12,2 M Ft. Érd : 0 6 - 2 0 /
331-75-03.

Téglaépftésű lakás

Régiségek, ékszerek

Haszonjármű

T O T Á L S Z E R V I Z

HA ÜZENETET SZERETNE KÜLDENI. KERESSE FEL SZEMELYESEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKAT VAGY HIRDETÖIRODÁINKAT!

1000 Ft-tól, 1 é v garanciával!
S z e g e d . 4 8 5 - 7 7 4 . (32526859)

Növény

Hirdetésfelvevö hely;
VEGYESKERESKEDÉS Nagy Gyula
Üllés, D ó z s a Gy. u. 6 . 0 6 - 6 2 - 2 8 2 - 0 8 0

www.totalszerviz.hu • total@vnet.hu

SZANITEREK

Gratulálunk

Szolgáltatás

1,5 t t e h e r b í r á s t ó l 4 t - i g
• ANTIDOHANVPROGRAM.
Leszokási arány 85%. 0 6 7 0 / 3 6 6 - 8 5 - 7 3 (40673031)

is)

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

-

K

62/567-835
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Apróbörze

Régiségek
Szolgáltatás

H I R D E T É S »

h T fl I
-K-t-H L
lllllufll)

U], KULCSRAKÉSZ társasházi lakás
Újszegeden 200 E Ft/nm alatt?
IGEN! A Fülemüle utcában épülő, 10 lakásos
épületekben, 2005. márciusban és áprilisban
átadásra kerülő, kulcsrakész, 7 0 - 8 4 nm-es
lakások és irodák 195 E Ft/nm-töl, valamint
épületben lévő garázsok leköthetők.

A Franciahögyön 2005. júliustól átadásra kerülő
épületekben 50-115 nm-es, kulcsrakész lakások
160 E Ft/nm-töl leköthetők.
Fizetés: 2 0 % ügyvédi letétbe, maradék önrész kulcsrakész
állapotban. Teljes körű, díjmentes támogatás-ügyintézés.
Felvilágosítás: Reál Hungary Kft.
6724 Szeged, Pacsirta u. 1. • www.realhungary.hu
Tel.: 555-821, 70/312-19-14, 30/9047-045

13

• H I R D E T É S "

KEDD, 2004. NOVEMBER 16.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:
6.30-18.00,
szombaton:
6 . 3 0 - 1 3 . 0 0 óráig
fnz@vnet.hu

Szeged,
V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5
Tel.:
(62) 4 7 8 - 2 9 0

www.fnx-diszkont

777&£J/=7

T M £ / = i m

FUTES-GAZ-SZANITER

ELELMISZER ES VEGYI ARU DISZKONTÁRUHÁZ

Szaloncukor 3 ízben
Zewa eü. papír 4 tekercs
Papír zsebkendő
Étkezési mák
Darabolt ananász
Glóbus ketchup
Glóbus mustár
Napraforgó étolaj
Glóbus ketchup YESS
Coca-Cola
Vegyes befőtt (ZÖLDMIX)
Pritaminpaprika negyedelt
Cappuccino 3 ízben
Ketchup Dawtona
Milka tejcsokoládé 6 ízben

AKCIÓ!
1 kg

100 db
250 g
567 g
480 g
440 g
10 1
5000 g
21
4200 g
4200 g
130 g
1000 g
ÍOO g

738
249
52
110
129
299
212
2360
1580
239
835
740
89
149
169

738 Ft/kg
62 Ft/tekercs
0,52 F t / d b
440 Ft/kg
228 Ft/kg
623 Ft/kg
482 Ft/kg
236 Ft/1
316 Ft/kg
120 Ft/1
199 Ft/kg
176 Ft/kg
684 Ft/kg
149 Ft/kg
1690 Ft/kg

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

CBA

ÉS TICKET RESTAURANT

„A sors miért oly kemény és kegyetlen. Miért vetted el tőlem, akit úgy szerettem! Egy éve
annak, hogy örökre elmentél. Eletedben pedig hűséggel szerettél. Szerető jó szíved nem
dobban többet. Vigasztaló szót nem kapok
már tőled. Te voltál életem segítő társa, szerető
szívemnek kinyíló virága."
Megtört szívvel emlékezek drága jó férjemre,

„Fognám még a kezed, simogatnám, könynyem hiába hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itthagytál."
„A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul. Talán csillagként ragyogsz
felettünk, onnan is vigyázva minden lépésünk. ígérjük, míg élünk, Reád emlékezünk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk,
testvér, nagynéni, rokon, barátnő,

NÉMETH GÉZA
halálának első évfordulóján.
40571806
Örökké bánatos feleséged

„Szívünkben van egy kis sziget, amely örökre csakis a Tied."

ID. SZEKERES LASZLO

rövid, súlyos betegségben, 30 éves korában
örökre itthagyott minket. Meggyötört testét
2004. november 17-én, 14 órakor a Kiskundorozsmai temetőben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 18-án, 15 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

volt Jerney utcai lakos 77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása november 18-án, 15 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló unokatestvérei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÓKI MIHÁLYNE
BICZÓK MÁRIA
77 éves korában elhunyt. Temetése november 19-én, 13 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
A
40774762
gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa és rokon,

SZÉKESI ISTVÁN

79 éves korában elhunyt. Temetése november 17-én, 11 órakor lesz
a Baksi temetőben.
Gyászoló család,
Baks, Pusztaszer

halálának 9. évfordulóján fájó szívvel emlékeznek
Szerettei

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, de
a halál könyörtelen volt, el kellett
menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

PALOTÁS JÓZSEF,

Balástya, Táncsics utcai lakos 73
éves korában hirtelen elhunyt. Temetése november 19-én, 14 órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család
4IU74 1IV1
'

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.:
62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti
Kft.. 6791 Szeged. Széksósl út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa. Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197
Márvány Kft 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza
L krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pletas Temetkezési Vállalkozás. 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged,
Török u. 9/8. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747
Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged. Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

GYÁSZHÍR
Ezúton tudatjuk minden jó baráttal, ismerőssel, hogy

CSELE JÓZSEFNÉ
LIPTAI MÁRIA
(PÖNCSI)
november 11-én elhunyt. Szűk
családi körben eltemettük.
Gyászoló család
40774750

MEGEMLÉKEZÉS
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökké
megmarad."

HAJDÚ ANTAL

halálának 1. évfordulóján fájó szívvel, szeretettel emlékezünk.
Felesége, lánya, fia és családjai

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Berg Henrikné. 6754 Újszentiván,
Május 1.u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel : 62/212-840
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó,

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik drága szerettünk,

BÖRCSÖK ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
,,«.,„,
Mórahalom

UJ mCC >v

GYÁSZHÍR

F „Annyira akartam élni, beteg-

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

séget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely,
Bakay u. 16.
Tel./tax:
62/534-985, 62/534-986

ÖZV CS. PAPP JÁNOS,

Csanytelek, Pusztaszeri út 55. sz.
alatti lakos hosszú szenvedés után,
83. évében elhunyt. Temetése november 17-én, szerdán, 14 órakor
lesz a Csanyteleki temetőben.
40774760
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

w

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett Édesanya, Nagymama, Dédmama,

HEGEDŰS ISTVÁNNÉ
LUCZ ETELKA,

Szentes, Kossuth u. 17. szám
alatti lakos hosszú, súlyos betegség után, 80 éves korában elhunyt. Temetése november 17én, szerdán, 13 órakor lesz a
Nagymágocsi temetőben.

Bt

Gyászoló család

SL

40774772

q1 - f j

Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely,
Hősök tere 7.
Tel.: 62/246-605, 62/248-775

a

KIS-KENÉZ PÉTER

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Megyeház u. 1. Tel.: 211-347

Mártély, Széchenyi u. 7. szám
alatti lakos 60 éves korában
elhunyt. Temetése november
17-én, 10 órakor a Mártélyi
temetőben lesz.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,

Kórház u. 13. Tel : 62/213-514

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

1 1 . 0 1 3 -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSONGRÁD

Fájó szívvel tudatjuk, hogy unokatestvérünk,

KOVÁCS JÁNOSNÉ
BALOG MARGIT,

15.465.-

MOLNÁR JÓZSEF
(halász),

ÖRDÖG CSILLA

ELEK ISTVANNÉ
BOLLÓK ERZSÉBET

12.185.-

MEGEMLÉKEZÉS

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

HANSAPOLO
moMdesaptetep

(Bejárat a Budapesti útról, volt Agroker telep)
Nyitvatartási:
H-P: 7.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

ÉTKEZÉSI JEGYET IS ELFOGADUNK

Gyászközlemények

mo$09»t<Sc»ap»lep

Szeged, Dorozsmai út 33.
Tel.62/559-130 Fax: 62/559-131

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A kártya az üzletben i g é n y e l h e t ő .

Lakossági törzsvásárlói kártyára

zuhanycsaptelep

HANSAPOLO

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a vásárhelyi onkológiai
osztály orvosának és munkatársainak lelkiismeretes munkájukért.
40672588
Gyászoló család
|«Hlilal«l«l«l«l«l«l»l«l«l»l«l«l»l»l«lalal«l«l«l.l«|«

„Tudjuk, mi a bánat, várni valakit, aki soha nem jön, és érezni azt, hogy hiányzik Ö. A fájdabnat leírni nem lehet, csak
letörölni a könnyeket."
Hálás szívvel mondunk köszöli netet rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszéII dóknak, munkatársaknak,
gyermekei osztálytársainak,
pedagógusainak és mindazoknak, akik drága szerettünk,

I

HEGEDŰS ISTVÁNNÉ
KIS MAGDOLNÁT

utolsó útjára elkísérték, részvétnyilvánításukat kifejezték.
Külön mondunk köszönetet a
búcsúztató együtt érző szavaiért, valamint a temetkezési
kft, vezetőjének és munkatársainak segítőkész közreműködéséért.

Gyászoló család,
Szentes

„A temetőben új sírhalom, lenn a
mélyben, csend és nyugalom, Drága Szüleim újra együtt vannak, Istenem add, hogy békében nyugodjanak."
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és mindenkinek, akik

ÖZV NAGY GÁBORNÉ
ASZT ANNA,

Mártély, Fő út 5. szám alatti lakost
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhozták a szeretet virágait, hogy
gyászunkban osztozzanak.
Köszönet háziorvosának és a
nővérkéknek, akik fájdalma enyhítésén és gyógyulásáért küzdöttek. Köszönet a gondozási központ dolgozóinak a figyelmes és
mindeme kiterjedő segítségéért.
Köszönjük a szép búcsúbeszédet,
a temetkezési vállalat figyelmes
szolgáltatását.
A gyászoló család,
Mártély és Vásárhely
Köszönet mindazoknak, akik drága szerettünk,

ID. ARANY IMRE ANTAL

temetésén megjelentek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
411774741
'

Gyászoló család I

2J
MEGEMLEKEZES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

CSONKA
ISTVÁNT

utolsó útjára elkísérték. Külön köszönjük orvosainak, ápolóinak áldozatos munkáját, valamint munkahelyének önzetlen segítségét.
Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

Elérkezett a nap, elmúlásod 6. éve,
emlékezésemnek betelt ismét egy
lapja. Drága szívedben jóság, szeretet élt, többet értél nekem minden drágakőnél.

PAP TIBORRA,

drága gyermekemre fájó szívvel
emlékezem.
40674558

Édesanyád

Fájó szívvel emlékezünk

TÖRÖK IMRÉNÉ
TAKÁCS JULIANNA

szerettünkre 6. évfordulóján.
Férje és családja
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A választék: Zaporozsje, Kolding, Lemgo, Celje, Presov, Sävehof, Gudme

Ma BL-ellenfelet kap a Pick Szeged
KÉZILABDA
Véget értek a férfi kézilabda
Bajnokok Ligájában a csoportküzdelmek. Mindkét magyar
csapat, a Pick Szeged és a Fotex
KC Veszprém is első lett kvartettjében, így kedvező helyzetben várhatja a nyolcaddöntő
mai, bécsi sorsolását.
Egyben biztosak lehetünk: a
Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek egyik meglepetését a
Pick Szeged szállította, azzal,
hogy a hatszoros BL-győztes
Barcelonát megelőzve végzett az
élen. Ezt még az sem kisebbíti,

hogy a Barcelona-Pick BL-csoportzárón a spanyoloknak kilenc gólos győzelemmel sikerült
visszavágniuk a szegedi vereségükért. A két csapat első találkozójához kapcsolódik az az információ, hogy Nagy Laciék szegedi játékát a tévé képernyőjén
keresztül 1,4 millióan nézték végig. Állítólag az olimpiai kézilabda-események iránt sem mutatkozott kis hazánkban ekkora
érdeklődés. Az elmúlt szombati
barcelonai mérkőzésre rányomta bélyegét a tétnélküliség. Csak
a katalánoknak volt miért küzdeniük, hiszen a csoportösszecsapások alkalmából nem igazán kényeztették el drukkereiket. Most aztán a szó szoros ér-

telmében véve igazán mindent
bevetettek, és sikerrel.
A Pick Szeged kézilabdásai, a
három magyar - Laluska, Ilyés,
Vadkerti - és a szerb-montenegrói válogatott, Artdjelkovics kivételével a hétfőt és a keddet szabadságként kapták meg. A hazai
címeres mezesek ugyanis a svédországi Világkupára utaztak el
tegnap.
Ami a BL folytatását illeti, Lele
Ambrus, a Pick sportigazgatója
felhívta az EHF-t, és megtudta,
hogy a kieséses rendszerű folytatásban az első helyezettek kerülnek párba a másodikokkal. A
Pick Szeged azonban a nyolc csoportmásodik közül a Barcelonát
nem kaphatja. Az is biztos, hogy

idegenben kezd Kovács Péter
együttese, s a mérkőzéseket december 4-én vagy 5-én, a visszavágókat pedig egy héttel később
játsszák.
Az egész mezőnyben csak a
Veszprém, a francia Montpellier
és a spanyol Ciudad Real maradt
százszázalékos. A nyolcaddöntőbe mindhárom spanyol és német
együttes továbbjutott, míg mi a
Fotex és a Pick, a dánok pedig a
Kolding és a Gudme révén talpon
maradtunk. Míg a mieink az első, addig a dánok a második helyen várják a sorsolást.
A BL-ben csoportharmadikok
nem estek ki, hanem a KEK
nyolcaddöntőjében folytatják.
A csoportok végeredménye:

A csoport: 1. Pick Szeged 9
pont, 2. FC Barcelona (spanyol)
8, 3. Vardar Szkopje (macedón)
4, 4. Constanta (román) 3.
Besöpört: 1. Montpellier (francia) 12 2. Zaporozsje (ukrán) 6,
3. RK Zagreb (horvát) 6, 4. Conversano (olasz) 0.
C csoport: 1. Csehovszkij
Medvegyi (orosz) 10, 2. GOG
Gudme (dán) 8, 3. Goren ( e Velenje (szlovén) 4, 4. Bre ztszkij
Meskovo (fehérorosz) 2.
D csoport: 1. Portlant San Antonio (spanyol) 10, 2. Celje Lasko (szlovén) 8, 3. C-vena zvezda
(szerb-montenegrói| 4, 4. Wilsa
Plock (lengyel) 2.
E csoport' 1. Ciudad Real (spanyol) 12, 2. Kolding (dán) 6, 3.

Izvidac Ljubuski (bosznia-hercegovinai) 6, 4. Winterthur (svájci)
0.

F csoport: 1. THW Kiel (német) 10, 2. Sávehof (svéd) 8, 3.
Hafnarfjördur (izlandi) 3, 4. Creteil Handball (francia) 3
G csoport: 1. Fotex KCV 12, 2.
TBV Lemgo (német) 8, 3. Kaunas (litván) 3, 4. Sandefjord (norvég) 1.
H csoport: 1. Flensburg(német) 11, 2. Tatran Presov (szlovák) 7, 3. Bánik Karvina (cseh) 5,
4. Metkovic (horvát) 1
Azonos pontszám esetén az
egymás elleni eredmények döntöttek a Zaporozsje, a Kolding, a
Hafnafjördur javára.
SÜLI JÓZSEF

Több lett a vereség,
mint a győzelem
Az NB I/B-s Csongrád megyei
kézilabdacsapatok közül csak a
Szeged-Dorozsma férfialakulata győzött, a dorozsmai lányok
otthon, a makói fiúk pedig idegenben szenvedtek vereséget.
SZEGED-KISKUND0R0ZSMABÉKÉSCSABA 2 3 - 2 4 ( 1 2 - 1 2 )

NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 néző.
Vezette: Bujdosó, Tomecskó.
SZKKSE: B0R0SNÉ - Szabó M. 1, TAKÁCS 3, FÜLÖP 2, CSÁKI 2, JANCSAR0VA
10, VADÁSZY 5. Csere: TÓTH (kapus),
Hódi. Terbe. Pocsai Edzők: Prónay Gyula, Giricz Sándor.
Hatalmas iramban kezdett a
listavezető ellen a dorozsmai
csapat. Kőkemény védekezéssel,
ötletes támadásvezetéssel alaposan feladták a leckét a bajnoki címre törő békési együttesnek. A gólok felváltva születtek,
hol az egyik, hol a másik gárda
vezetett eggyel. Ami negatívumként a hazaiak számlájára írható, az az volt, hogy a jobb szélről
rengeteg ziccer maradt kihasználatlanul. A második játékrész
is hatalmas csatát, kiegyenlített
küzdelmet, és nem túlzás, de
NB l-es színvonalú produkciót
hozott. Az események minden
jó drámában a végére csúcsosodnak ki, az 59. percben
23-22-t mutatott az eredményjelző, a csabaiak támadtak, sikerrel, 23-23. Negyven másodperccel a vége előtt a vendéglátóké volt a labda, a játékvezetők
15 secundum múlva)!) passzív
miatt elvették. A viharsarki akciót a hazaiak lcfautolták, kiállítás a Szegednél, a hátralévő idő
4 mp. A dorozsmaiak a kilences
vonalról elvégzett szabaddobást
próbálták lcsáncolni, de az ellenfél a labdát szélre lejátszotta,
s onnan betörve megszerezte a
győztes gólt, 23-24. A mérkőzés
leghitelesebb kritikája az volt,
hogy a lefújást követően a lelátón helyet foglaló Skaliczki
László, a férfi válogatott szövetségi kapitánya is megtapsolta a
két együttest.
SZEGED-D0R0ZSMA-VÁCIKSE
29-28 (16-15)

NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 néző.
Vezette: Éles, Szentesi.
Szeged-Dorozsma: P0R0BIC - Avar 6,

Sutka 4, HALÁSZ 8, Bessenyei 2, Miksi 1,
Oszlánczi 2. Csere: PREZENSZKI (kapus), Szepes, Nagy, Mendebaba, Czirják,
Fekete Szabó, MAJOR 6 Edző: Bella Árpád.
Már a mérkőzés elején érezhető volt, hogy mindkét együttes felkészült a másikból, s ez
az eredményben is meglátszott,
fej fej mellett haladtak a csapatok. A 8. percben még a vendégeknél volt az előny, ezután
észbe kaptak a hazaiak, s
5-5-nél Halász, majd Avar
mattolta a váci kapust, 10.
perc: 7-5. Ezt követően a rivális ismét felzárkózott és egyenlített, 11-11. Major találatával
mégis a hazaiak térhettek egygólos előnnyel pihenőre. A második játékrészben is nagy volt
az iram, felváltva potyogtak a
gólok (33. perc: 17-17), majd
újra hazai pillanatok következtek, 41. perc: 23-19. A „forgatókönyv" szerint a Vác következett, egyenlített (54. perc:
26-26), de a végjáték Halászéké volt. Ezzel a sikerrel a Szeged-Dorozsma 14 pontos, s
megerősítette az 5. helyét.
T I S Z A F Ö L D V Á R - M A K Ó KC
35-29 (13-13)

NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Tiszaföldvár, 400 néző. Vezette: Székely, dr
Vattai.
Makó KC: Simó - DOMBEGYHÁZI 6, MINIK 4. BARTÓK 8. VALACZKAI 4, Ignácz 5,
Pusztaszeri. Csere: Avramov, Csonka
(kapusok), Virág, Szögi. Berta K. 1, Szabó
P, Szabó L. 1 Edző: Gera Norbert.
Kemény mérkőzés elé nézett a
Makó KC a 3. helyezett Tiszaföldvár otthonában, ahol általában 10-12 gólos vereséget szenvednek a csapatok. A Maros-parti együttes jól kezdett, a 7. percben 4-0-ra vezetett, s innen jött
fel a házigazda alakulat fokozatosan, bár az első félidőben végig a
Gera-gárdánál volt az előny. A
pihenő előtt büntetőből egyenlített a Földvár. Az 52. percig fej fej
mellett haladtak a csapatok, jó
védekezés és kapusteljesítmény
jellemezte a Makót. Az utolsó
három percben a Tiszaföldvár eldöntötte (elsősorban indításos
gólokkal) a pontok sorsát. Nagyobb odafigyeléssel szorosabb
eredményt is elérhetett volna a
MKC.
i.p.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 46. fogadási heti totó
és góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
7btó: 13 plusz egy találatos
szelvény nem volt. 13 találatos
szelvény 1 darab, nyeremény 3
millió 873 ezer 813 forint. 12 ta-

lálatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 181 ezer 585
forint. 11 találatos szelvény 315
darab, nyereményük egyenként
9223 forint. 10 találatos szelvény 3061 darab, nyereményük
egyenként 1582 forint.
Góltotó: 6 találatos szelvény
nem volt. 5 találatos szelvény
nem volt. 4 találatos szelvény
nem volt.

A Pannon GSM közkívánatra állította össze kártyás előfizetőknek
szóló remek ajánlatát. Az új Pannon Praktikum kártyás tarifacsomagban csak egyetlen, rendkívül kedvező perc- és SMS-díj van,
így mindig ugyanannyit fizet, bármelyik belföldi hálózatba telefonál, vagy küld SMS-t, bármilyen napszakban. Tud ennél jobbat?
• WAP, GPRS, MMS
• Színes kijelző

A i akciós perc- ós SMS-díj 2 0 0 4 . december 31-lg érvónyós, 2 0 0 S . lanuór 1-től a ! i r bruttó 3 6 Ft. A Tarifacsomag-váltás
egyszeri díja Pannon Happy, Praktikum Perfekt,Praktikum Privát, Praktikum Classic ós Praktikum Pro, Bóó Freó ós Bee
Original, illótvó d|ulce kártyás tarltacsomagról Pannon Praktikum tarfiacsomagra bruttó 9 0 0 Ft. A kószülókajánlat
2 0 0 4 . november 8-tól a kószlet ereiólg órvónyes. A kószülók kl/elzólón látható kép csak Illusztráció. A kószülók csak
Pannon GSM SIM-kártyáva! használható. Az árak a z átót tartalmazzák. Rószletek az üzletekben. Pannon GSM nonstop információs vonal: 173 (bármely más hálózatból » 3 6 2 0 9 2 0 0 2 0 0 ) .

PANNON|GSM

wwn.pannongsm.liu

»»»»»

Az A l v ó n á l .
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Egy forintért Gyógyulóban a kétszeres olimpiai bajnok, Molnár Tamás
15 milliárdot
A nyolc legnagyobb vasutasklub
megalapította a Lokomotív Vasutas Sportszövetséget. A szervezet célja, hogy 2008-ig megszüntesse az áldatlan állapotokat, melyek a nehéz anyagi helyzetbe került egyesületeket jellemzik.
A közelmúltban érdekvédelmi és
képviseleti szándékkal a nyolc
legnagyobb vasutas sportegyesület (BVSC, Miskolci VSC, Nyíregyházi VSC, Pécsi Vasutas
Sportkör, Szegedi VSE, Szolnoki
MÁV SE, Szombathelyi Haladás
VSE, Záhonyi VSC) megalapította a Lokomotív Vasutas Sportszövetséget. Erre azért volt szükség, mert a MÁV Rt. már áprilisban jelezte: csak szeptember végéig tartja fenn korábbi sporttámogatási rendszerét, s a határidő
lejártával több klub az ellehetetlenülés -határára került. Példaként megemlíthető a Szolnoki
MÁV melynél már három hete
kikapcsolták a gázt, a városi önkormányzat nem sietett az egyesület segítségére, így a sportolók
nem tudnak meleg vízben fürdeni, normális, emberi körülmények között öltözni, készülni a
tréningre, a versenyre.
A szövetség, melynek az elnöke Gaskó István lett, meg akarja
szerezni a vasutasklubok által
használt, működési területükön
található, és a MÁV Rt. tulajdonában lévő sportingatlanok tulajdonjogát. Amennyiben ez sikerül, meg kívánja oldani ezek 15 milliárd forintos vagyonról
van szó, melyből a BVSC egyedül
3,4 milliárddal részesül, míg a
Szegedi VSE „szelete" 62 millió tartósan, vagy átmenetileg felszabaduló kapacitásainak piaci
feltételekkel történő hasznosítását, a még hatályban lévő szerződések felülvizsgálata vagy felmondása árán is. Szintén cél az
élsportot finanszírozó szponzorációs tevékenység és a pártolói
tagság körének a kiszélesítése,
bővítése is. Az SZVSE, a már említett egyesületeken belül is, speciális helyzetben van - tudtuk
meg Ludvig Zoltán ügyvezetőtől:
- Először is azzal kezdeném,
hogy a 15 milliárdos MAV-vagyont jelképesen 1 forintért szeretnénk megvenni, arra törekszünk, hogy ennyiért adja át a
sportegyesületeknek a részvénytársaság. Klubunk ettől függetlenül már korábban elküldte vásárlási szándékáról tanúskodó ajánlatát a MÁV Rt.-nek, de visszajelzést eddig még nem kaptunk.
Ezt ezen a héten megismételjük,
ami ráadásul nem egy forintról,
hanem a valós értékről, 62 millióról szól, s ezt az összeget támogatóink, szimpatizánsaink révén
teremtenénk elő - mondta végezetül Ludvig Zoltán.

A Szeged ellen nem megy
VÍZILABDA
Molnár Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Sportágában minden elért, amit ellehetett. A világ legjobbjai között tartják számon a szegedi
születésű játékost.
Sokáig úgy tűnt, csak a partról figyeli majd a Szeged Beton elleni
OB l-es férfi vízilabda bajnoki
mérkőzést Molnár Tamás. Az egykori szegedi játékoson a közelmúltban ambuláns műtétet hajtottak végre. A kétszeres ohmpiai
bajnok (2000, 2004), egyszeres világbajnok (2003), kétszeres Európa-bajnok(1997, 1999), egyszeres
Bajnokok Ligája (2004) győztes
pólós azonban vízbe szállt az elmúlt két fordulóban.
- Gyógyulóban van a műtét helye - kezdte a beszélgetést a Papesz becenévre hallgató játékos a
14-4-re megnyert szegedi összecsapás után -, az elmúlt héten
már kétszer másfél órát gyakoroltam a többiekkel. Fontos
meccsek előtt állunk, előbb az
Eger, majd a Bajnokok Ligájában
a Brescia ellen csatázunk, ezért
döntött úgy Kovács István edző,
hogy a Neptun és a Beton ellen
játsszak. Nem vagyok még
csúcsformában, de úgy érzem, jól
kiszolgáltam a társakat.
A magyar vízilabdások talán a
legnépszerűbb sportolók az országban. Nagy kedvencek, imádják őket a szurkolók. Hatalmas
szeretet veszi körül őket.

Aki látta a szegediek találkozóját, értetlenkedve figyelte
Molnár Péterék vesszőfutását.
Nem is a tízgólos vereség volt
a legfájóbb (de azért az is), hanem a lélektelen játék. Nem

IMRE PÉTER

Az Atlantisz
elsüllyedt
A Papíron SC Szeged NB Il-es
férfi röplabdacsapata Salgótarjánban 3:0-ra nyert.
MUNKATÁRSUNKTÓL
ATLANTISZ SALGÓTARJÁN-PAPÍRON
SC SZEGED 0:3 ( - 1 8 , - 1 6 , -20)

NB ll-es férfi röplabdamérkőzés. Salgótarján, 200 néző. Vezette: Kaposvári, Simó.
Papíron SC Szeged: Fülöp, CSÍKOS G„
Varga, CSÍKOS S Z „ Kőrössy, B0JTI. Csere: Hetes (liberó). Edzők: Csíkos Gábor,
Nyári Sándor.
Az első és a második szettben is
irányította a játékot a technikailag
jóval képzettebb szegedi együttes.
A harmadik játékrészben kiütköztek a közel 300 kilométeres utazás
okozta fáradalmak, de az újabb
biztos Papiron-sikert nem fenyegette veszély.
Csíkos Gábor: - Minden tekintetben jobbak voltunk ellenfelünknél, örülök az újabb győzelemnek.

Molnár Tamásnak (jobbról) a Szeged ellen soha nem megy a játék
- Számomra sohasem teher autogramot adni, elmenni egy élménybeszámolóra. Ez az örömteli
része az életnek, addig jó, ameddig
ilyen létezik, amíg kíváncsiak a játékosra az emberek. Ez egyszer elmúlik. Még mindig olyan aláírást
adni, mint amikor az első papírt
kellett aláírnom. A szemeket és az
arcokat szoktam nézni, és látom,
hogy örömet okozok a rajongóknak, és ez boldogsággal tölt el.

értették ezt a drukkerek, hiszen előtte szinte szárnyalt a
Beton.
Sorozatban
nyolc
meccset nyert - ötöt a
LEN-kupában, hármat az OB
I-ben - , főleg az Újpest ellen
pólózott
szenzációsan
az
együttes. Aztán elment Szolnokra és ott csak 6-6-ot ért
el.
- Visszaesésünkben sajnos nekem is van szerepem - ismerte el
Gyöngyösi András edző. - Azt
hittem, feljövőben vagyunk, kicsit lazábbra fogtam a gyeplőt.
Ugyanazt a hibát követtem el,

Földi jobban van
K0SARLABDA
Földi Sándor, a Szeol AK és a
Szedeák egykori trénere vasárnap, a Diósgyőr-Pécs bajnokin
rosszul lett. A mentő vitte el a
kosaras szakembert a meccsről.
Futótűzként terjedt Szegeden a
hír, hogy Földi Sándor, vagy ahogyan sokan ismerik, „Sutyi", a Diósgyőr-Pécs NB IA csoportos női
bajnoki mérkőzésen rosszul lett.
A Szeol AK és a Szedeák férfi csapatainak egykori trénerét mentő
vitte el a miskolci sportcsarnokból. Szerencsére hétfőre kiderült,

A Szeged Beton együttese alaposan megerősödött a nyáron.
Több kiváló pólós igazolt a Tisza-parti városba. Molnár Tamás
is ezen a véleményen van.
- Látszik Gyöngyösi András
munkája, igaz, Tóth Laci nagyon hiányzik a csapatból. Az
eddigi bajnokikon tetszett a Beton játéka, jó gárda van alakulóban. Biztos vagyok benne, hogy
a LEN-kupában továbbjutnak,

MTI-fotó/AP/Srdjan llics

túllépnek a görög alakulaton.
Érdekes, nekem soha nem megy
a Szeged ellen. Lehet, hogy egy
tudat alatti gát miatt nem játszom jól. Most is a harmadik
szegedi gól előtt hibáztam, rólam kaptuk ezt a találatot. A
többiek gyorsan megtaláltak. Én
csak annyit mondtam: „Tudjátok, hogy szegedi vagyok..."
Megértették.
SÜLI RÓBERT

A hetedik fordulóban immár negyedik győzelmét könyvelhette el
a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata. Újhelyi Gábor együttesére a héten is
komoly erőpróba vár, hiszen csütörtökön a FIBA Európa-kupában Gospicban szerepelnek,
majd vasárnap Szekszárdra utaznak.
Holnap reggel hét órakor startol el a társaság a horvát bajnok

komoly baj nincs, bár saját felelősségérc hagyhatta el a kórházat.
Mi történt? A harmadik negyedben egy hibásnak vélt bírói
ítélet után reklamált Földi Sándor Bodnár játékvezetőnél. A sípmester technikaival büntette az
edzőt, aki Branzova büntetői
alatt megszédült. Csak hosszas
rábeszélésre volt hajlandó otthagyni a mérkőzést, és beülni a
mentőbe. A vizsgálatok kiderítették, hogy a szakember érgörcsöt kapott, ami a hirtelen jött
stressztől keletkezett. Az orvosok hiába próbálták rábeszélni a
pihenésre, ő tegnap délután saját
felelősségre elhagyta a kórházat.
S.R.

otthonába, és az esti merérkezés
után egy laza tréningszerepel
majd a programban.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:

1. Pécs
2. Euroleasing
3. Szolnok
4. Diósgyőr
5. Szeviép-Szeged
6. BSE
7. Zala Volán
8. Szekszárd
9. BEAC
10. Foton

7
7
5
S
4
3
2

mint a Magyar Kupa csoportmérkőzései előtt. Innentől kezdve már nincs pardon, nem vagyok hajlandó engedni a kemény
melóból. Az a baj, hogy a csapatból többen vannak olyanok, akik
könnyen elbízzák magukat, aztán pedig ugyanolyan könnyen
összezuhannak. Ezt történt velünk az elmúlt hét végén. A szolnoki iksz okozta traumát képtelenek voltak megemészteni, feldolgozni, ezt használta ki remekül a Domino. Azért azt senki se
higgye, hogy most világvége hangulat uralkodik nálunk, nem, er-

ről szó nincs, csináljuk a dolgunkat tovább. Azt viszont elismerem, nem lesz könnyű visszazökkenni a régi kerékvágásba, hiszen pénteken megyünk a Vasashoz, szombaton pedig fogadjuk
az Egert. Bízom benne, hogy a
korábban tapasztalt erényeinket
csillogtatjuk majd, visszaáll az
önbizalmunk, aztán jöhet a Vuliagmeni elleni LEN-kupa negyeddöntő. Ha szerencsénk lesz, a görögökkel szemben már Tóth Lacit is magunk között tudhatjuk.
Nagyon hiányzik.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Tiszaújvárosban kapott ki a Vásárhelyi Kosársuli

Ötödik a Szeviép
MUNKATÁRSUNKTÓL

ERDŐS AZ ÉLBOLYBAN
Görögországban rendezték meg
a korosztályos
sakkvilágbajnokságot. A 18
évesek között versenyzett a
Makói SVSE kitűnősége, a
korábbi háromszoros
Európa-bajnok, kétszeres
vb-aranyérmes Erdős Viktor 7,5
pontot gyűjtve ezúttal
holtversenyben a 6-7. helyen
zárt. A 85 sakkozót felvonultató
mezőnyben ötször győzött,
ötször remizett, míg egy partit
elveszített.
NYERT AZ MSVSE
Hazai környezetben
magabiztosan nyert a férfi
asztalitenisz NB 11-ben a Makói
SVSE csapata. A Maros-partiak
közül Gazdag Károly 4, Csúcs
János, Csetle Zoltán és Bunda
Szabolcs 2-2, míg a Miskolczi
László, Csúcs, valamint a
Gazdag, Bunda páros 1 -1
győzelemmel vette ki részét a
sikerből.

Elbízták magukat a Gyöngyösi-fiúk
Megtorpant a Szeged Beton VE
férfi vízilabdacsapata. A bajnokságot három győzelemmel
kezdte, de az elmúlt hét végén
előbb Szolnokon hagyott egy
pontot, majd a Domino gázolt
át rajta. A csapat edzője, Gyöngyösi András levonta a tanulságot.

REFLEKTOR

2
2
3
4
5

574- 345
605- 443
560- 408
557- 512
470- 509
512- 526
445- 520
1 6 393- 528
1 6 430- 600
- 7 374- 529

1.000
1.000

0.857
0.857
0.786
0.714
0.643
0.571
0.571
0.500

Ujabb vereség
MUNKATÁRSUNKTÓL
TISZAÚJVAROS-VASARHELYI
KOSÁRSULI 82-67
( 2 6 - 1 4 , 1 2 - 1 4 , 20-13, 24-26)

NB I B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, Tiszaújváros, 250 néző. Vezette:
Gergely, Szulics.
Kosársuli: Drahos 8/6, Nyilas 4, Utasl
15/6, Kováts 10, Kukla 7. Cserék: TIGYI
17, Elek 2, Vas 4. Edző: Czuprák László,
dr. Elek András
Meglepetésre játékra jelentkezett
Nyilas -, aki beinjekciózva végül is
vállalta a játékot, de fájdalmai miatt csak tíz percet tudott játszani.
Már az első negyed elején eldőlt
a mérkőzés, ugyanis a hazaiak hiba nélkül dobva öt perc alatt
18-2-re elhúztak. Tígyi beállásával javult a helyzet - a center eredményessége révén sikerült felzár-

kózni, 22-14. A második félidő
elején tovább romlott a helyzet - a
Tiszaújváros ismét szinte minden
támadásból kosarat szerzett, míg
a vásárhelyiek szervezetlen játéka
csak a hátrányt növelte.
A végén ugyan sikerült szépíteni, de a vereséget már nem sikerült elkerülni.
Szerdán rangadót játszik hazai pályán 18 órakor a Kosársuli, a Hódtói Sportcsarnokban a listavezető MAFC gárdáját fogadják.
A junioroknál:
Tiszaújváros-Vásárhelyi Kosársuli 70-88
(12-17, 16-31, 17-18, 25-22)
Kosársuli: SZILÁGYI 17/6,
Bodrogi 7, DANI 12/9, Csorba 11,
VAS 28/12. Cserék: Grezsa, Lencse 7, Török 4, Csanki 2. Edző:
Utasi Gábor, dr. Elek András.

II. Liget-kupa
MUNKATÁRSUNKTÓL
Sokáig úgy tűnt, hogy idén
nem lesz Szegeden Streetball-kupa. Szerencsére nem
maradnak a sportág szerel mesi játék nélkül, hiszen november 27-én (szombaton) a Ságvári gimnázium tornacsarno-

kában rendezik meg a Liget-kupát.
A tornára négyfős csapatok jelentkezését az új szegedi sportcsarnok büféjében, a Reneszánsz
étteremben fogadják el. A kupával kapcsolatosan a 20/9472144-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LEGYŐZTÉK A NAGYKŐRÖST
A Makó FC korosztályos
labdarúgócsapatai felemásan
szerepeltek az elmúlt hét végén.
Az U13-asok 3-0-ra (gsz.: Ohát,
Horváth G., Horváth M.(, míg az
U15-ösök 5-0-ra (gsz.: Szabó D.
3, Csák, Pipicz) legyőzték a
Nagykőrös gárdáját. Az
idősebbeknek nem ment ennyire
jól, ugyanis az U17-esek és az
U19-esek is egyaránt 1-0
vereséget szenvedtek a Tisza
Volán SC-től.
SIKERES BEMUTATKOZÁS
A hódmezővásárhelyi fedett
uszodában rendezték meg a II.
országos szenior úszóversenyt. A
nemrég alakult Szegedi Senior
Úszóklub sportolói is ott voltak
a közel 300 fős mezőnyben.
Karsai Eleonóra 50 m mellen 1.,
50 háton 2., 50 gyorson 3. ;
Kovács Tímea 50 mellen 4.;
Savanya Norbert 50 m háton 1.,
50 mellen 2., 50 pillangón 3. ;
Bittera István 50 háton és 50
gyorson 2. ; Berényi György 100
mellen 3.,- Koczián György 100
mellen, 100 háton és 100
gyorson 2., 50 háton és 400
gyorson 3. ; Csapó László pedig
50 mellen 3. lett. Váltóban is
jutott egy első helyezés a
szegedieknek: a Koczián,
Hoppenthaler, Bittera, Horváth
összeállítású csapat a 4x50 m-es
gyors váltóban bizonyult a
legjobbnak.
PÓLÓVERESÉG
Hazai medencében négygólos
vereséget szenvedett a
Remco-Bertók SC Szentes a férfi
vízilabda OBI/B-ben.
Remco-Bertók SC Szentes-Egri

Vízmű 5-9 (2-2,0-4, 1-3, 2-0).
Szentes, ligeti uszoda, 100 néző.
Vezette: Juhász, Bors. Bertók SC:
Orosz L. - Zentai 1, Melkhun 2,
dr. Bertók Gy., Bertók Zs. 1, Piti
1, Orosz R. Csere: Czirok, Bíró,
Szabó R., Bajomi, Gál (kapus).
Edző: Csendes Tamás. A Bertók
SC legközelebb szombaton
játszik bajnoki mérkőzést: 11
órakor a ligeti uszodában a
megyei riválist, a HVSC-t látja
vendégül.
ALGYŐI MK-BÚCSÚ
Kézilabda Magyar Kupa, 3.
forduló, nők: Szeged-Algyő
NKC-Békéscsabai ENK 24-27
(6-13). Sze^ed-Algyő NKC:
Paulik - TÓTH Á. 2, Farkas 2,
NAGY 5, TÓTH SZ. 2,
Bodóczky 9, Baksa 1. Csere:
Pigniczki, Arany É., Horváth 2,
Búkor, Ocskó 1, Arany G.,
Dékány. Edző: Dankó Ervin.
Az NB I/B-ben éllovas csabaiak
a papírformánál sokkal
szorosabb csatát vívtak az
ötletesen és lelkesen játszó
szegcdiekkel szemben. Négy
perccel a lefújás előtt még csak
egy góllal vezettek a
viharsarkiak. A bírók a
végjátékban nagyon „tisztelték"
a csabaiak hírnevét, de a lényeg,
hogy a hazai közönség magas
színvonalú vérbeli kupacsatát
láthatott.
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Készttette

BARABAS, NYÍRBÁTOR (MTI)

FARKAS CSABA
abban a pillanatban, amint az üvegnek ütköznek,
máris szilárdulnak meg-eső esett, mégis jég.
... Aztán eljött a másnap, s Th.-nak mégiscsak ki
kellett mozdulnia otthonról. Amikor elfelé ment,
Márton-napi libák húztak, az alacsonyan szálló fellegek fölött, szélsebesen, dél felé, amikor meg este, hazafelé igyekezett, igen: A tükröződő disztégla-fehileten mintha sérült varjú sántikált volna, meg-meglebbentve, ki-kiterjesztve szárnyát. „Mi ez?", kérdezte
magától Thakács. Néha akkora lett a fekete vmi,
mint egy uhu, néha egészen összement. Th. széllengette, fekete fóliazsákot tartott legvalószínűbbnek.
Aztán, amikor közelített a valamihez, már látta, amit
lát. Esernyő hevert a vizes disztéglán, nyeléről vihar
által letépett, félig összecsukódott, félig segítségért integető, cserbenhagyott esernyő.
Igen, cserbenhagyott. Th. szinte látta maga előtt a
dühtől eltorzult arcú járókelőt: ernyőjét szinte lecsavarja nyeléről a tér fölött örvénylő huzat, az ernyő elröppen, messze száll, féloldalasan ér földet, kering
bordázatén, lejárófélben lévő búgócsiga, aztán megnyaklik, lábai összecsukódnak, és csak néha-néha
emeli föl, mint vitorlát, fél szárnyát. A tulajdonos
nem szalad utána, hogy megmentse - bár esernyőszakember meg tudná javítani talán -, elhajítja az
ernyő nélkül maradt nyelet, káromkodva folytatja
útját. „Voltaképpen ki hagyott cserben kit?" Látszólag az esernyő a tulajdonosát. Egyszer esik komolyan egy évben, akkor sem képes megvédeni, aki az
ő védelmében akar eljutni egyik utcából a másikba.
Vagy pedig... Kínai mondás, a kidobott evőpálcikáról, „te megölöd az evőpálcikát, s az evöpálcika megöl téged".
... Akik azon a szeles-esős napon, késő este, a K.
téren közlekedtek (nem voltak sokan), láthatták
Thakácsot, amint áll, áll, elgondolkozva az esernyő fölött, a narancsszín közvilágításfényben, aztán, eredeti tempójához képest lelassultan, megy,
megy tovább. Az esernyő ott feküdt a téren, mint
késő őszi, féhg-nyílt, fekete virág.

Olvasóink figyelmébe!
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk A napos oldalról rovata a továbbiakban is várja azon fiatalok - lányok, fiúk - jelentkezését, akik a cím jegyében szerepelni szeretnének e hasábokon: derűsen, felhőtlenül vallva jövőbeni elképzeléseikről. Miskolczi Róbert fotórovat-vczető várja a hívásokat a 30/655-9260-as, illetve a
62/567-818-as telefonszámon.

Változóan felhős idő

A gyújtogató

A cserbenhagyott esernyő
„Ez aztán a jő csukázó idő", közölte magával Thakács, ment. szaladt a bei-belvárosi korzón, feje fölött a
már készenlétbe helyezett, karácsonyi, elektromos
fényfüzérek. Egyelőre fények nélkül, nem-kivilágjtva,
de jelezve a téli ünnepkör közeledtét már. - Természetesen fűtött szobában jő az ilyen csukázóidö, az
ember elálmodozhat róla, hogy - tulajdonképpen kinn is tartózkodhatna a ¡tanon, egyik csuka érkezne
a másik után, amiképpen tönént - mikor is?-, szent
isten (ez dunántűlias e szókapcsolat, nem úgy, mint
az errefelé, a mély-dél-Alfőldön honos Jézus, Mária) -,
a Balatonon, a mölóhajlatban, nem bírt annyira lehú zódni a kőfal aljába az egyén, hogy hálába ne fröcscsent volna egy-egy hullám jéghideg permete, a nádkaréj már bronzoszötd volt, csilingeltek a kikötött vitorlások. a melyeket évről évre továltb hagynak a vízen a tulajdonosok, a légben és a hiúlámokon idegen
vízimadarak: ám fölhozhatjuk példaként a medencés
kikötőt is, a Tiszán, túl a Boszorkányszigeten, amikor
még épült - a betonfal tövébe, sokméteres mélybe doIxílta a horgász a csalihalas horgot, süllózásnek szándékával, s csukákra lelt, de még milyen csukákra,
több, mint évtizede már... - Szóval, kitűnően el lehet
csukdzm, anélkül, hogy kitérné lábát az ember a szobából, ahová beszivárog a konyhábóli rakottkrumpli-illat, Á. rakta fői, serceg-bugyborékol, „emlékszel
arra a rakott zöldbabra, alufóliában ?, amit nem tudtunk elkezdeni enni, képtelenek voltunk villát fogni,
annyira le volt fagyva az ujjunk:; meg a szalonnás
krumplilevesre?", kérdik egymástól, gyertyafényben,
lehalkitott tévé-hangnál, „és még azután kellen megpucolni a negyvenegy sügért" - s Thakács fejéhez
kap: be kell hozni a folyosóról a cirombás levélzetű
növénykét, és már hozza is. (S nem feledkezett meg
arról sem, hogy a cserepes fenyőt kézi lepermetezze,
porlasztott vízzel. A fenyők télen-nyáron párologtatnak. ) - Az ablakot csak úgy rázza a szél, és ha úgy fordul, az üvegnek verődnek a csöppek. nem lágy dorombolást, hanem kemény kopogást hallani: ún. túlhűlt csöppek hullanak az égből, nulla Celsius alan, s
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ISTEN ELTESSE!

Megpróbált elmenekülni egy cigarettacsempész a határőrök elől
Barabáson, majd miután elfogták, fel akarta gyújtani gépkocsiját a benne lévő 3,5 millió forint
értékű dohányáruval együtt. A
csempész autójának az üzemanyag tankjába próbált égő cigarettát dobni, de a határőrök megakadályozták. A járműben 9 ezer
216 doboz ukrán zárjegyes cigarettát találtak.
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hírek

Ödön az Eugen (magyarul Jenő)
torz kiejtéséből származott, csak
a XIX. században azonosították
az Edmund, Edmond névvel. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényében éppen az Ödön
és a Jenő vitatott német alakja
miatt cserélik össze a két testvért. Hekus Dönci a múlt század
negyvenes éveinek végén rendőrgyilkosságot követett el, a tárgyalásról az ereszcsatornán megszökött és sokáig bujkált, míg elfogták, majd felakasztották. A katolikus naptár szerint Skóciai Szt.
Margit napja van, aki első királyunk, Szt. István unokája volt.
Feleségül ment a skót Malcolmhoz, akinek családját Macbeth
ölte meg. Még életében szentként tisztelték könyörületességéért, templomok építéséért. Egyéb
névnap: Ágnes, Ede, Örs.

Szeged
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Mórahalom

Hódmezővásárhely

7°

Mindszent

6°

Békésosaba
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Szolnok

Csongrád
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Kecskemét

Kistelek

El15
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Orosháza

Szentes

ANYOSGYILKOS

Makó

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, súlyos testi sértés, garázdaság és rongálás miatt
találta bűnösnek a Csongrád
Megyei Bíróság a sándorfalvi O.
Károlynét, akit ezért 17 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélt. A nő
többek között két évvel ezelőtt ittasan, minden előzmény és indok nélkül felkapott egy konyhakést, és mellkason szúrta a testvérét. 2003. január 23-án a vádlott borozott, majd szólt az anyósának, hogy kész az ebéd. Amikor idősebb O. Károlyné nem
kelt föl az ágyból, a fiatal nő azt
mondta neki, ha nem megy enni,
felgyújtja. Mivel O.-né ekkor
sem kelt fel, a menye magához
vett egy doboz gyufát, egy deci
sebbenzint, amit anyósa fejére és
felső testére öntött, majd meggyújtotta. A asszony néhány nap
múlva belehalt súlyos égési sérüléseibe. Az anyósgyilkos nő ügyét
ma tárgyalja a Szegedi ítélőtábla.
NYITOTT AJTÓK

ODON

Átmenetileg szárazabb, majd ismét nedvesebb levegő érkezik. Számítani lehel többkevesebb napsütésre, majd több lesz a felhő, és néhol előfordulhat gyenge eső.

Nyitott ajtókon keresztül sétáltak be szegedi lakásokba besurranó tolvajok. Az egyik, Árva utcai
lakásból 50 ezer forintos televíziókészüléket loptak el. A Szivárvány utcából a nappaliban lerakott ékszerdoboz tűnt el nyomtalanul. A dobozkában 400 ezer forint értékű ékszer volt.
ISKOLAI SZARKA

Egy szegedi gimnázium öltözőjében őrizetlenül hagyott táskából
tűnt el a benne lévő pénztárca.

A NAP VICCE
Egy francia lap pályázatot hirdetett „Egy reggelem leírása" címmel. Boldog-boldogtalan próbálkozott. A nyertes férfi a következő egypercessel söpörte be az első
díjat: „Felkelek, letusolok, megreggelizem, öltözködöm és már
indulok is haza!"

Szerda

A NAPOS OLDALRÓL. Budai Réka a szegedi Kórösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola elsős diákja. Rékának még nincs határozott elképzelése a jövőről, valószínűleg közgazdász lesz. Szabadidejében szívcsen jégkoresolyázik barátaival,
barátnőivel, de szeret diszkóba járni, az egyik szegedi szórakozóhely tinidiszkóját látogatják. Mint elmondta, barátja éppen
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nincs, de úgy néz ki, most talán „alakul valami"

7°

Szombat

Max: 10°
Min: 6°

Max:4°
Mln:-3°

Változó

Változó

Esős

Hózápor

Vízállás
A Tisza Szegednél 1 3 3 c m (hőfoka 8 , 8 C"), Csongrádnál 5 cm,
M i n d s z e n t n é l 6 9 c m . A Maros M a k ó n á l - 1 7 e m .
A N a p kel: 6 . 5 1 , nyugszik: 16.07, Hold kel: 1 1 . 3 7 , nyugszik: 1 9 . 2 3

Munkamánia-veszély
AUSTIN (MTI)
A munkamániás feleségek veszélyeztetik férjeik egészségét, mindenesetre ezt állítják amerikai
orvosok. A Texasi Egyetem kutatói több ezer házaspárt megvizsgálva arra a következtetésre ju-

tottak, hogy minél több időt tölt
a feleség házon kívül, a munkahelyén, annál rosszabb a férj
egészségi állapota. A férj egészsége azt nem sínyli meg, ha neje
mindössze heti 35-40 órát dolgozik, de már megszenvedi, ha a feleség heti munkaideje 40-50 óra.

Elakadt a sífelvonó
SOLDEN, INNSBRUCK (MTI/AP/APA/DPA)
Még vizsgálják annak a balesetnek a körülményeit, amelynek
során 133 síelőt kellett kimenteni egy sífelvonó kabinjaiból az
osztrák Alpokban. A tiroli

is
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Ötz-völgyi Sölden sípályáinál közel nyolcórás munkával, ám sértetlenül mentették ki a bent rekedt utasokat az ötven méter
magasban lebegő gondolákból.
Tisztázatlan okból egy üres kabin leállt és a mélybe zuhant.

Popeye
75 éves
NEW YORK (MTI/AFP)

b b s s
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D
ratlan lepény! 46. Motorkerékpár-márka. 48. Éneklő szócska. 50.
Kétell!
HÉTFŐI rejtvényük helyes megfejtése: Forradalmárok sohase hivatkozzanak törvényességre!

06-30/30-30-443

megjelentetjük!

Fotó: Karnok Csaba

Nézz be a Kárász Jeans
A KÁRÁSZ UTCÁBA
üzleteibe és A S Z E G E D PLAZÁBA!

0°

Max:12°
Mln:4°

Hetvenötödik születésnapját ünnepli Popeye, a tengerész - Elzie
Segar rajzoló fantáziájának szülöttje - , aki ha spenótot fogyaszt,
mindig legyőzhetetlen vasgyúróvá válik. New York a tisztes kort
elért csibész tiszteletére már januárban 17-én spenótzöld kivilágításban részesítette az Empire
State Building felhőkarcolóját,
most pedig kiállítás nyílt a város
rádió- és tv-múzeumában. Itt
nemcsak maga a tengerész, hanem örök menyasszonya, Olivia,
valamint ellenfele és szerelmi riválisa, a hamburgerfaló Brutus is
látható.

mmsíj'delmagyar.hu E ' + E Z H l K é r j ü k , írja meg nevét és lakhelyét!

%

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

Télen is vagány Levi's" cuccokban akarsz járni?
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"sir"
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Min:4

Max:9

Mpi

VÁRJUK

Péntek

Csütörtök

15

4«

6°

Változékony időre van kilátás. Kezdetben a hosszabb-rövidebb napos időszakok
mellett csak elvébe hullhat eső, maid gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és
többfelé várható eső, később havas eső, hózápor is előfordul.
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7°

További kilátások

Belső énünk
VÍZSZINTES: 1. Juhász Gyula gondolatának első része. 11. Cukrozás.
12. A déliek tábornoka volt az amerikai polgárháborúban. 13. Volt izraeli miniszterelnök (Jichak). 14. Görög oszlopstílus. 16. Cérnadarab! 17. Fekete István regénye egy bagolyról. 18. Töpreng, gondolkodik. 21. Fegyvergyáros (Sámuel), egy pisztoly névadója. 23. AAA! 24.
... Hackman; amerikai filmszínész. 25. Iskolai foglalkozások beosztása. 28. T. H. 29. Ablakkeret! 31. Céget, intézményt irányít. 33. Földrengés sújtotta japán város. 35. Az ismeretlen névbetűi. 36
pour
....; művészeti felfogás. 38. A legnagyobb fűtőértékű fekete kőszén.
41. Néma méh! 42. Belül üszkös! 43. Részben visszás! 44. Európai
hegylánc. 47. Páratlanul önálló! 49. Kritikus szakasz egy fárasztó tevékenységben.
FÜGGŐLEGES: 1. Súlyt állapít meg. 2. USA-tagállam, fővárosa: Boise. 3. Tanuló, kisdiák - bizalmasan. 4. Deutérium és szilícium. 5.
Egyes, németül (=EINS). 6. Fél pont! 7. Az idézet középső tagja. 8.
Kerti szerszámok. 9. Tova. 10. Hirtelen lehúz. 15. Lábfejjel többször
erőteljesen eltalál. 19. Felsőbbségesen utasít. 20. A mélybe. 21. Az
idézet harmadik, záró része. 22. Marx szülővárosából való. 26. Az
ezüst vegyjele. 27. Fél hang! 30. Homorú. 32. Egészségügyi géz, ill.
vattacsomó. 34. Betéti társaság, röv. 37. Francia folyó. 39. Wimbledoni bajnok amerikai teniszező (Arthur). 40. Londoni képtár. 45. Pá-
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KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!
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