ItJ

DÉLMAGYARORSZÁG
KEDD, 2005. DECEMBER 20., 95/297.

V

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT)

ALAPÍTVA 1910-BEN

Itt a Homo ludens

IGEN A KÖLTSEGVETESRE

Karácsonyi üdvözletek

A nagy sikerű kecskeméti bemutató után mától
a szegedi kisszínházban is látható Juronics
Tamás Homo ludens című koreográfiája.

Sokak pénztárcáját érinti a jövő évi
költségvetés, amit tegnap este fogadott el
az országgyűlés.

Egyre többen küldenek SMS-ben vagy
interneten karácsonyi üdvözletet. De
a képeslap sem ment ki a divatból.

4. OLDAL

2. OLDAL

6. OLDAL

Ki lesz az év babája ? - Pénteken minden kiderül

Lapunk átadta Az év sportolója díjakat

A legjobbakat ünnepeltük

Tizenhatezer szavazat
érkezett olvasóinktól
Ahogy várható volt, reprezentatív fotóalbumunk megjelenésével tetőfokára hágott az érdeklődés az év babája címmel meghirdetett játékos
versenyünk iránt. A beküldött szavazatok száma, minden várakozásunkat felülmúlva, megközelíti a 16 ezret. A szelvények feldolgozása
a befejezéséhez közeledik, így ígéretünknek megfelelően, pénteki számunkban, a Délmagyarország és a Délvilág karácsonyi meglepetéseként, eredményt hirdetünk. A verseny nagyon izgalmas, a voksok
összeszámolása során folyamatosan változnak az esélyek, fej fej mellett haladnak a riválisok valamennyi kategóriában. Hol a fiúk, hol a
lányok vezetnek, hol az egyik, hol a másik város, hol egy kistelepülés
csöppnyi versenyzője tör az élre.
Babaszépségversenyünk csúcspontján, ígéretünknek megfelelően,
mind az egy év alattiak, mind az 1 -2 év közöttiek, mind a 2-3 évesek
kategóriájában az első három legtöbb szavazatot elérő csöppséget díjazzuk 50, 40, illetve 30 ezer forintos vásárlási utalvánnyal. Közülük
hirdetünk abszolút győztest is: az lesz az év babája, aki a legtöbb szavazatot kapta. Figyeljenek, pénteki számunkból minden kiderül!
A babaszépségverseny együttműködő partnere a szegedi Metró
áruház.
« •

Ot baleset egy napon
Vásárhely környékén
A Vásárhely környéki utakon öt baleset
történt tegnap. A
balszerencse-sorozat
A k i t ü n t e t e t t e k egy csoportja (balról): Risztov Éva, Donkó Orsolya, Susányi Zsófia, Lele Ákos, Perneki Mihály, Karsaí László, Janics figyelmezteti az utaNatasa, Gyöngyösi András, Szuknai Zsuzsanna, Hódi Károly és Béres Dezső (elöl)
Fotó: Gyenes Kálmán zót: télen változtatni
kell a közlekedési
Tegnap az újszegedi teke- és bowlingcent- dukciójuk alapján kiérdemlik Az év sportoló- zipólósainak OB l-es bronzérme, a Hód T C szokásokon.
r u m b a n lapunk - őrizve az évtizedes hagyo- ja díjakat, elismeréseket. Nehéz volt, de vé- csapatbajnoki aranya, a szegedi kick-boxosok világbajnoki remeklése, valamint a boc- A 47-es út jeges burmányokat - átadta az esztendő legjobb sze- gül sikerült.
gedi és megyei sportolóinak járó díjakat.
A kajakos Janics Natasa három-három vi- ciás Béres Dezső Európa-bajnoki elsősége pá- kolatán, Vásárhelyen
lág- és Európa-bajnoki aranya (párjával, Ko- rosban. És még hosszan folytathatnánk a az ATEV közelében a
román
rendszámú
Lapunk, a Délmagyarország és a Délvilág vács Katalinnal egy hajóban) felejthetetlen, sort.
Csongrád megye és Szeged az idén is büsz- Dacia - a sikertelen
1967 óta minden év végén kiválasztja azokat de ebbe a kategóriába sorolható még a szentea sportolókat és csapatokat, akik, amelyek si vízilabdás, Tóth Andrea montreali világel- ke lehet sportolóira, hiszen kiválóan képvi- előzési manőver következtében - egy kismaradandót alkottak a nemzetközi és a hazai sősége, a Ferroép-Szeged férfitekéseinek Vi- selték klubjukat, városukat, a régiót.
teherautóval együtt
megmérettetéseken. Ismét nehéz volt dönte- lágkupa-diadala, a szegedi fogathajtó, Hódi
került az árokba. A
ni és kiválasztani azokat, akik 2005-ös pro- Károly vb-ezüstje, a Szeged Beton VE férfi ví- Részletek a 14. oldalon
földeáki úton egy enyhe ívű kanyarban egy
Opel csúszott le az
aszfaltcsíkról, a sofőrt
súlyos
sérülésekkel
szállították kórházba.
Ötmillió forint bírsággal büntette a Közbeszerzési önkormányzatának értelmezése szerint - csupán Az Erzsébeti úton két
Döntőbizottság Szeged önkormányzatát, mert ki- kiegészítő beruházás, vagyis a város vitatja a közbe- baleset történt: a jéderült: a város csak egy ajánlatot kért a csapadék- szerzéseket felügyelő testület ítéletét, ezért a bün- gen megcsúszott Daihatsu az árokban kövíz-elvezetés kialakítására. Azaz Szeged a szenny- tetést nem fizette ki, a bíróságon keresi igazát.
tött ki, majd egy ReVezető halálokká vált Magyaror- vízcsatorna-hálózatot építő Hídépítő Rt.-re bízta az
nault csapódott egy
esővizes
árkok
betonozását
is.
Ez
azonban
Szeged
Bővebben
az
5.
oldalon
szágon az szív- és érrendszeri be-

Tízből hat
ember
túlsúlyos

tegség. Az ilyen bajoktól szenvedők fele elhízott. Úgy is mondhatnánk, hogy hazánkban tíz
emberből hat a felesleges kilóitól
beteg. Minden második túlsúlyos
ember
magas
vérnyomással
küzd, s minden harmadik magas
vérnyomásos cukorbeteg. Ugyanakkor a szív- és érrendszeri betegség okai között nemcsak a helytelen táplálkozás szerepel, hanem
az örökletes tényezők, a rendszeres mozgás hiánya is, valamint a
dohányzás és a stressz. A veszélyeztetettek körében a megelőzés
érdekében a gyógyszeres, a diétás,
és a mozgásterápiát egy életen át
kell alkalmazni.

Ötmilliós bírság Szegednek

Lecsúszott a földeáki útról
közeli fatörzsnek. Katonai Opel katonát
ütött el az Ady Endre
úton, mert a kerékpá-

Fotó: Tésik Attila

rozó nem körültekintően haladt az úton.
Részletek az 5. oldalon

Ugyanakkora lakásoknak is lehet nagyon eltérő a számlája

Felülvizsgálják a magas fűtésdíjakat
Adminisztrációs hibát vétett, ezért negatív és pozitív irányba is tévedett az
ISTA Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. a szegedi Jókai utca 7. szám alatti
lakások fűtés- és melegvíz-elszámoló
számláinak készítésekor. Ezért elképzelhető, hogy módosul a számlák öszszege, de a lakások közötti arány biztosan nem változik - mondta lapunknak
Szokup Lajos, a társaság műszaki igazgatója.

írásunk a Gyógy-ír mellékletben

www.delmagyar.hu

Remzső Ferenc reméli, nem kell kifizetnie a számlát

Fotó: Karnok Csaba

December 9-i számunkban megírtuk: a
Jókai utcai társasház bérlői közül többnek 45-90 ezer forintos fűtés- és melegvíz-elszámoló számlát kellett volna kiegyenlíteni december 15-éig, míg másoknak 10-20 ezer forint visszajár. A lakások mérete azonos, a családok ugyanannyi előleget fizettek be. Idén májusban az I S T A költségmegosztókat szerelt
fel a tömbben, az itt élők szerint a fűtő-

testeken elhelyezett szerkezetek okozzák a problémát.
Remzső Ferenc és felesége e l m o n d t a :
bíznak abban, hogy n e m kell fizetniük,
Godó lenőné
pedig hangsúlyozta: a
m é r ő rosszul m ű k ö d i k , a főzéssel-sütéssel keletkező meleget is felszámolja.
- Nyugat-Európában és a volt szocialista országok egy részében elterjedt, az
energiatakarékosság egyik ösztönzője,
Magyarországon viszont még mindig
„ m u m u s " a költségmegosztó - fogalmazott Szokup Lajos, az ISTA Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. műszaki igazgatója, akit az eset kapcsán korábban is szerettünk volna megszólaltatni. Hozzátette: a költségeket n e m a
megosztok okozzák, azok csak az arányt
számolják ki.
Folytatás az 5. oldalon
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Perel az egyik
vesztes pályázó
A Budapest Airport privatizációs pályázatának egyik vesztese, a német Hochtief építőipari csoport bírósághoz fordult, megtámadva az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő
(ÁPV) Rt. döntését, amellyel a
Ferihegyi repülőteret a BAA
Plc-nek ítélték oda. Az ÁPV Rt.
szerint a szervezet szabályosan
és jogszerűen járt el. Donatella
Gasser, a Hochtief szóvivője
hozzátette: kétséges, hogy a
BAA teljesítette-e a privatizációs eljárás minden követelményét.
BUDAPEST (MTI)
A német szóvivő az MTI-nek elmondta, hogy a panaszt már
pénteken benyújtották az illetékes budapesti bíróságon, dc
egyéb részletekkel nem akart
szolgálni, annyit mondott csak:
„kételyeink vannak afelől, hogy a
BAA teljesítette-e az összes kiírási feltételt".
Oravecz Péter, az ÁPV Rt.
kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-nek elmondta: tudomásuk volt arról, hogy a német
társaság a bírósághoz fordult, ám
a kérelem tárgyát nem ismerik.
Hozzátette, hogy információik
szerint a Hochtiefnek a magyar
cégalapítással kapcsolatban vannak kifogásai. Oravecz Péter
hangsúlyozta „meggyőződésünk,
hogy az ÁPV Rt. szabályosan és
jogszerűen járt el".
Ez a kereset nem vezet sehová,
nézetünk és a magyar kormány
nézete szerint teljesen értelmetlen - mondta korábban Mike
Clasper, a BAA vezérigazgatója.
A Budapest Airport Rt. privatizálásáért folyó küzdelem utolsó
szakaszában hárman maradtak
versenyben: a briteken kívül a
német Hochtief
konszernnel
fémjelzett konzorcium és a
frankfurti repülőteret üzemeltető Fraport vezette konzorcium.
A BAA euróban számítva 1,8
milliárdot fizet a Budapest Airport Rt. 75 százalék mínusz egy
részvényéért és a vagyonkezelői
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Törvénykezési nagyüzem

GYORSVASÚT
H

A Magyar Államvasutak Rt.
(MÁV) igazgatósága elfogadta, hogy a belváros és a Ferihegyi repülőtér közötti vasúti
összeköttetés kiépítését előkészítő szakértői csoport a
Keleti pályaudvarról induló
vonal megvalósításának lehetőségét vizsgálja a továbbiakban. Ez a megoldás jelentené
a legkisebb ráfordítást az infrastruktúra
fejlesztésére.
Technológiai és üzembiztonsági szempontból is ez mutatkozik a legjobb megoldásnak.
A beruházás nagyságrendje függően a fogadó és induló állomások fejlesztésétől - mai
árakon számolva mintegy
35-45 milliárd forintba kerül
és a megvalósítás 2,5-3 évet
vesz igénybe. A közel 20 kilométer hosszú kötött pályás
összeköttetés - a szakértői
vélemény alapján - a Keleti
pályaudvar-Kőbánya—Kispest
nyomvonalon haladna a Ferihegy kettes terminálig. A
szakértők javaslata szerint a
négyes úttól a terminálig felszín alatt fut a vasút.

megállapodásért. A Hochtief kiszivárogtatások szerint korábban, az első pályázaton, 1,64
milliárd eurós ajánlatot tett, és
állítólag az volt akkor a legmagasabb ajánlat.
Ferihegy a magyar privatizáció
történetében az eddigi legnagyobb értékű egyszeri privatizációs tranzakció. Ferihegyen tavaly
6,46 millió utas fordult meg, ami
28,6 százalékos növekedést jelentett. Az idén 17,5 százalékos
forgalombővülést, 7,6 millió
utast vártak, de már az első tíz
hónapban 27,1 százalékos növekedés mellett közel hétmillió
utas fordult meg a repülőtéren. A
BAA szerint a Ferihegyi repülőtér
pénzforgalmi többlete (EBITDA)
az idén 68 millió euróra gyarapodik a tavalyi 61 millióról.

Orbán Viktor, Hiller István, Gyurcsány Ferenc, Dávid Ibolya és Kuncze Gábor egy asztalnál
A Magyarország számára kedvező forrásfelhasználási szabályok érvényesülését emelte
ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hétfői,
napirend előtti felszólalásában, amikor a
parlamentben a 2007-2013-as időszak uniós
költségvetésével kapcsolatos európai tanácsi
munkáról számolt be a képviselőknek, légnap nagyüzem volt, számos törvényt és országgyűlési határozatot, s a költségvetést is
megszavazták a honatyák.
BUDAPEST (MTI)
Megvívott és megnyert küzdelem eredményeként könyvelte el Gyurcsány
Ferenc,
hogy nem engedtek addig hozzányúlni a közös agrárpolitikához, amíg a magyar gazdák
támogatása el n e m éri az európai gazdákét. A
miniszterelnök szólt arról, hogy a magyarországi fejlesztések 85 százaléka uniós forrásból valósulhat meg, és lehetővé vált, hogy az
önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó
általános forgalmi adót európai források finanszírozzák.
Mint mondta, csak az az egymilliárd euró,
amellyel az első brit javaslathoz képest többet
sikerült megszereznie Magyarországnak, leg-

Danit örökbe
fogadhatja
Terry Black
Terry Black előadóművész végre
örökbe fogadhatja Danikát, akit
születése óta nevel. A harmincnapos határidő letelte előtt néhány nappal született meg a precedens értékű határozat: bár eddig minden gyámhatósági fórumon
húzták-halasztották
és
többször elutasították Rácz Károly, művésznevén Terry Black
örökbefogadási kérelmét, végre
megszületett a határozat, amelynek értelmében az előadóművész
nemcsak gyámja, de örökbefogadója is lehet a most már négyéves Danikának.
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Megvívott uniós küzdelem - Megszavazott költségvetési javaslat

BUDAPEST (MTI)

A repülőtér üzemeltetése a tét

-

Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

Terry Black elárulta, a tíz hónapos kis Fannit - akit születése
óta nevel, és akinek az apja ismeretlen - ugyancsak örökbe kívánja fogadni.

Kilőtték a gázpalackot
KAPOSVAR (MTI)
Mesterlövész lőtt ki egy robbanásveszélyes, acetilénnel töltött gázpalackot Kadarkúton, hétfőn délután - közölte a megyei katasztrófavédelem
az MTl-vel. Kora délután egy családi ház melléképületében keletkezett a
tűz, ahol több, hegesztéshez használatos disszugázpalackot is tároltak,
köztük egy acetilénnel töltöttet; ennek semlegesítéséhez kértük mesterlövész segítségét - mondta Molnár Sándor ügyeletes. Tájékoztatása szerint a tüzet a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók gyorsan
eloltották, azonban az acélpalackot ért hőhatás következtében elindult
az „önbomlás", amely robbanáshoz vezethetett volna.

alább 2500 kilométer alsóbbrendű út megépítését, vagy felújítását teszi lehetővé.
Gyurcsány Ferenc szerint, ha Magyarország vétózott volna az Európai Parlament által kitűzött befizetési cél el nem érése esetén,
saját nemzeti érdekei és a közös európai érdek ellen cselekedett volna. Köszönettel vette, hogy a parlamenti pártok elnökei, köztük
az ellenzéki erők vezetői nem ezen az állásponton voltak.
Utalt arra, hogy hosszú távú fejlesztési kérdésekben csak akkor lehet siker Magyarországon, ha kormány és ellenzék nem vitázik, hanem azon gondolkodik, hogyan lehet közösen
az ország érdekeit megvédeni.
A miniszterelnök felszólalása elején szólt
arról, hogy dolgozószobájában tájékoztatta a
négy pártelnököt az Európai Tanács brüsszeli
ülésén elvégzett munkáról, „amelynek nyertese és kedvezményezettje nem valamely politikus, vagy párt, hanem Magyarország".
•
Az országgyűlés hétfőn 196 igen szavazattal
és hét ellenszavazattal elfogadta a jövő évi
költségvetési javaslatot. A kétharmados
többséget igénylő részt 360 igen szavazattal
és hét nem szavazattal fogadta el a Ház. A

Fotó: MTI/Kovács Tamás

főbb számokat már korábban jóváhagyták:
eszerint 2006-ban a költségvetés kiadási főösszege 7507 milliárd, a bevételi 5976 milliárd forint lesz.
VÁLTOZÁS 2006 CSOMAG
A Változás 2006 csomag - a nemzeti vagyonszerződés, a nemzeti garanciatörvény, a luxusprofit
elleni javaslat és a munkahelygarancia-törvény legfontosabb elemeinek megszavazására biztatta a képviselőket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
hétfői napirend előtti felszólalásában. Elmondta:
a Változás 2006 csomag legfontosabb elemeit,
azokat amelyek a költségvetési törvényhez kapcsolódnak, a Fidesz módosító indítvány formájában benyújtott. A pártelnök így arra kérte képviselőtársait hogy a hétfői határozathozatalok során szavazzák meg teljes egyetértésben a Fidesz
áfatörvényre vonatkozó javaslatát amely megengedné a vállalkozások számára, hogy a ki nem fizetett számlák után ne fizessék be az áfát valamint szavazzanak az áfa határidőben történő
visszafizetéséről, az uniós nyertes pályázatok
esetén 50 százalékra emelkedő előlegről, és arról is, hogy a gyógyszerárak ne emelkedhessenek
az inflációt meghaladóan.

Osztrák-magyar
kormányülés Bécsben
Együttes ülést tart ma Bécsben a jobbközép osztrák és a szocialista-liberális magyar kormány Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kezdeményezésére.
BECS (MTI)
Az MTI információi szerint a
Múzeumi Negyed épületegyüttesében tartandó első ilyen jellegű osztrák-magyar munkatalálkozón a két kormány megállapodik a szorosabb konzuli együttműködésben, beleértve harmadik országokban közös képviseletek kialakítását. Az ülés napirendjén nem szerepel az osztrák
munkaerőpiac magyar munkavállalók előtti korlátlan megnyitásának a problémaköre, de szó

lesz a magyar ingázók és a gyakornokok munkavállalásra megszabott osztrák keret bővítésének a lehetőségeiről.
Az osztrák kabinet 10 és a magyar kormány 17 tagjának a részvételével tartandó kormányülésen megállapodásokat, illetve
emlékeztetőket írnak alá a szakminiszterek.
A 8,2 milliós lélekszámú
Ausztria és a 10 milliós Magyarország kapcsolatait semmiféle
alapvető probléma n e m terheli.
Ausztria kiemelkedő jelentőségű

befektető Budapest szempontjából, a Magyarországon nyilvántartott külföldi érdekeltségű vállalatok mintegy egyötöde osztrák
tőkével jött létre. A Magyarországon nyilvántartott mintegy
25 ezer külföldi érdekeltségű vállalat kb. 20 százaléka osztrák.
Ausztriában
már
közvélemény-kutatás erősítette meg,
hogy a 90-es vége óta több mint a
kétszeresére növekedett az alpesi
országban a Magyarország iránti
rokonszenv, és az osztrák „sógorok" az ezredforduló óta Magyarországot - Svájc után - a második helyre tették a szomszédsági
népszerűségi listán Olaszországgal együtt.

Maradt az alapkamat
BUDAPEST (MTI)
A Monetáris Tanács n e m változtatott a jegybanki alapkam a t o n hétfői ülésén, így az továbbra is 6 százalék - áll a Monetáris Tanács (MT) közleményében. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak.
A novemberi enyhe emelkedés ellenére mind a fogyasztói
árak inflációja, mind a maginf-

láció továbbra is alacsony. Az
M T szerint nehéz megítélni,
hogy 2006-ban az áfa-csökkentés milyen mértékben csökkenti majd átmenetileg a fogyasztói árindexet, de a testület úgy
látja, hogy 2007-ben mind a
maginfláció, mind a fogyasztói
árindex növekedése a 3 százalékos középtávú cél körül alakulhat.
A Monetáris Tanács megálla-

pítja: a pénzügyi piacokat érintő
negatív hazai híreket részben ellensúlyozta az igen kedvező külföldi befektetői környezet. A főbb
külföldi jegybankok elmúlt hetekben hozott
kamatemelési
döntései ellenére a hosszú lejáratú euró és dollárhozamok továbbra is alacsonyak, erős maradt a feltörekvő piacok kockázatosabb eszközei iránti globális
kereslet.
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A rendőrség közlekedési bűncselekményben nyomoz

A mentők részvétet
nyilvánítanak a családnak

Az összetört Tbyota sofőrje nem hallott hangjelzést, de a mentőknél azt állítják, be volt kapcsolva a sziréna
A mentőkocsinak használnia
kellett megkülönböztető jelzéseit - állítja Simon Marianna főorvos, a Csongrád megyei mentőszolgálat vezetője. A rendőrség a szombaton Szegeden történt baleset után - amelynek következtében meghalt egy vétlen
gyalogos - közlekedési bűncselekményben nyomoz.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szombaton történt baleset következtében meghalt egy 44 éves
szegedi asszony. Mint megírtuk, a
Vásárhely felől a József Attila sugárút-Budapesti körút kereszteződésébe érkező mentőkocsival ütközött a Makkosházi körúton a
Tesco felől érkező Toyota. A másik
sávba átcsapódó mentőautó halálra gázolta a járdaszigeten álló gyalogost, egy 44 éves szegedi aszszonyt. A Toyota vezetőjét, utasát
és a mentő sofőrjét súlyos, a mentőorvost könnyű sérüléssel szállították kórházba.
A két mentős már elhagyhatta
a kórházat - tájékoztatott tegnap
dr. Simon Marianna. A Csongrád
megyei mentőszolgálat vezetője
azt mondta: szombaton a diagnosztikára szállított beteget a ko-

csi, vagyis úgynevezett szekunder
mentési feladatot látott el. Használnia kellett megkülönböztető
jelzéseit, a fény,- és hangjelzést
egyaránt. A főorvosnő ismeretei
szerint használta is: ezt, amikor a
helyszínre sietett, neki szemtanúk is megerősítették.
A lámpáit használta, de a szirénát nem - mondta lapunknak a
Toyota vezetője, akivel a városi
kórház traumatológiáján beszéltünk. „Ha szirénázik, biztosan
meghallottam volna" - tette hozzá.
A megkülönböztető jelzéseket
használó járművekkel - mentők,
tűzoltók, rendőrségi autók - kapcsolatban két paragrafusban rendelkezik a hatályos KRESZ. Az
egyikben ezeknek a járműveknek
a kötelezettségeiről van szó, a másikban a forgalom többi résztvevőjéről. Ha a feladat sürgős ellátása,
a személy- és vagyonbiztonság,
valamint a forgalmi viszonyok ezt
indokolják, a megkülönböztető
jelzést használni kell. Gyakorlatilag ekkor minden közlekedési szabályt áthághat a jármű, két kivétellel: vasúti átjáró tilos jelzésén
nem haladhat át, illetve rendőri
karjelzésnek engedelmeskednie
kell. Még egy fontos fenntartás: a

Vállalkozói segítség
A kis- és középvállalkozások külpiacra lépését és a beszállítói
körhöz t ö r t é n ő csatlakozását segítő szolgáltatást indít a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) és a Magyar
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH). Ezt Rétfalvi György, az I T D H vezérigazgatója jelentette be tegnap Szegeden.

Ez most nem álom!

Chevrolet Alfa Autóház
Szeged, Algyői út 44. • Tel.: 62/554-680
Hódmezővásárhely, Szántó K. u. 149.
Tel.: 62/246-568, 62/241-885
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megkülönböztető jelzést használó
jármű vezetőjének meg kell győződnie, hogy a forgalomban résztvevők látható jelét adják: elsőbbséget, továbbhaladási lehetőséget
biztosítanak neki.
A forgalom résztvevőinek minden helyzetben elsőbbséget kell
adniuk a megkülönböztető jelzést használó járműnek. Vagyis
félre kell húzódni, meg kell állni,
biztosítani kell a villogó-szirénázó jármű további útját - erről
rendelkezik a másik szabály.
Megkülönböztető
jelzésnek
csak a fény- és hangjelzés együttes
használata minősül - hívja föl a figyelmet Kónya Zsolt. A városi
rendőrkapitányság
közlekedési
osztályának vezetője közölte: önmagában a fényjelzést olyan esetben használják a mentők, ha például a betegfelvétel helyszínén
nem tudnak szabályosan parkolni. Ha a forgalomban csak a fényjelzést használnák, az nem minősülne megkülönböztető jelzésnek.
A rendőrség közlekedési bűncselekmény ügyében indított
nyomozást. Meghallgatják a baleset minden résztvevőjét, a
szemtanúkat és szakértőt vonnak be a vizsgálatba.
Dr. Simon Marianna sajnálko-

Fotó: Segesvári Csaba

zását fejezte ki a tragikus balesetben elhunyt asszony hozzátartozóinak - a mentőszolgálat részvétét nyilvánító levelet tegnap postázták.
A TRAGÉDIA HATASA
Internetes honlapunkon fórumot
nyitottak a szombati balesetről.
Mások mellett „mapolo" néven
megszólalt egy mentős, aki tíz éve
vezet: bajtársai és a saját nevében
is részvétét fejezte ki az áldozat
hozzátartozóinak. Károsnak nevezte az előítéleteket és a felelőtlen ítélkezéseket is. Ugyancsak
megszólalt valaki, aki az áldozat
hozzátartozójaként
mutatkozott
be: azt írta, hogy a harag rossz tanácsadó, meggondolatlanul nem
szabad vádolni senkit. Reméli,
hogy a tragédiából okulnak a közlekedők, jobban figyelnek az utakon és jobban vigyáznak egymásra. (Megpróbáltuk fölvenni vele a
kapcsolatot, de lapzártánkig nem
reagált leveliinkre.) Szerkesztőségünkbe telefonált egy szemtanú,
Kovács János. Elmondta, a Tarján
bisztró felőli oldalon a gyalogátkelőnél állt a biciklijével: bár zöld
jelzése volt, nem indult el, mert
hallotta a mentő szirénáját.

Sportkarácsony
IMRE PETER
A sport karácsonyfája
speciális fenyő: a főszereplők
egész
évben díszítik, hordják alá az ajándékokat.
Nekünk. A csomagokat ki sem kell bontanunk,
tudjuk mi van bennük
szorítottunk,
szurkoltunk
a sikerért -, ezeket arany-,
ezüstvagy bronzszalaggal
kötötték át. Az év végéhez
közeledve
mégis újra „letépjük" a papírt, csillogó szemmel,
kipirult
arccal nézve, amit benne találunk. Emlékezünk,
meglepődünk és szinte összeveszünk
azon - mint a gyerkőcök a fa
alatti ajándékmustra
közben -, hogy melyik a szebb, a csillogóbb.
A versengéshez az egész világon a média azzal járul
hozzáa tudósításokon,
értékelésekem
elemzéseken
kívül -, hogy a
különböző sportágakban elért teljesítményeket
megpróbálja
összehasonlítani,
és az objektívhez közelítő, mégis
szubjektív
sorrendet kialakítani. Melyik a szebb, a csillogóbb• Erre az
egy kérdésre ezer válasz létezik, mégis mindig feltesszük. Lapunk, a Délmagyarország és a Délvilág közel negyven
esztendeje díjazza Szeged és Csongrád megye legjobbjait, kiállva, hitet téve ezzel a sport mellett. Mely példaképeket
ad, közös élményekkel,
együttsír ássál, együttnevetéssel
ajándékoz
meg
bennünket.
Mert sokszor éjszakákat
virrasztunk
át a tévé
előtt, hóban, fagyban is kimegyünk
a pályára,
szurkolunk,
örülünk, és bánkódunk, egymásra nézünk, hitetlenkedünk
és hetek, hónapok múlva is erről beszélünk.
Ekkor döbbenünk rá, hogy megérte - egy nagy család, tulajdonképpen
a siker részévé válunk. Az arany-, ezüst- és bronzszalaggal
átkötött csomagok ott vannak a szívünkben.
Akárcsak a sport
nagy, legalább annyira képzeletbeli,
mint valós
karácsonyfája. Melyet tulajdonképpen
mindenki magának díszíthet fel eldöntve, hogy a „függők, gömbök" közül melyik a szebb, a
csillogóbb.
Ezt tettük mi is tegnap, világ-, Európa- és magyar
bajnoki
medálok, életművek kerültek az ágakra. Együtt
ünnepeltünk
- a fenyő alatt kuporogva - Szeged és a megye
legjobbjaival.
Együtt, mert ebben a világban nincs szélsőjobb és szélsőbal,
csak jobbszélső és balszélső... Ezek után talán már az is felesleges talány, melyik a szebb, a csillogóbb ?
A sport. Mert béke vagy Te.

Kerékpár volt az első díj a rajzpályázaton

Én és a közlekedés
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Csongrád
Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság és a
Rádió 7 gyermekrajz- és novellaíró pályázatot hirdetett.
Az óvodások Én és a közlekedés, az alsó tagozatosok U t a m
az iskolába, a felsősök pedig A
közlekedés veszélyei c í m m e l
k ü l d h e t t é k el rajzos alkotásaikat. A diákok novellákkal is
pályázhattak.
A legjobbak tegnap a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon vehették át a díjakat.
Minden kategóriában a győztes
a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet jóvoltából egy ke-

rékpárt kapott. A rajpályázat
első díjasa az ovis kategóriában
a kiszombori Ignya
Viktória
lett, míg az alsósok között a
vásárhelyi Bagdi Boglárka Ingrid, a felsősöknél pedig a szintén vásárhelyi Kovács
Ágnes
rajza bizonyult a legjobbnak. A
novellaíró pályázaton a makói
Szilágyi Márton és a mindszenti Túri Ágnes műve tetszett
leginkább a zsűrinek. Különdíjat kapott a vásárhelyi Gere
Balázs és Gál Anita, a királyhegyesi Fihpkó Viktória, a székkutasi Korom Roland,
valam i n t a berettyóújfalui Rinyu
Hajnalka és Muraközi
Dorotytya.

Évekig tartó hallgatás után megszólalt az orvoskar a telefonáló szülész miatt indított ügyben

Műhibaperben nyert az egyetem
Jogerősen is pert pyert a Szegedi l ü d o mányegyetem egy m ű h i b a p e r b e n . A felperesek 10 millió f o r i n t o t követeltek az
i n t é z m é n y t ő l , a pert elvesztették, az ítél e t h i r d e t é s u t á n mégis f e n n t a r t o t t á k áll í t á s a i k a t . Az egyetem e m i a t t szánta rá
magát, hogy kivételesen megszólal az
ügyben.
Négy éve kezdődött az úgynevezett mobiltelefonos műhibaper. Magyariné Juhász Andreát 2001. december 13-án vették fel a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) szülészeti és nőgyógyászati klinikájára, az asszony első gyermekével volt terhes. A szülésnél gátmetszést
hajtottak végre, közben, pontosabban az operáció végén, megszólalt az orvos mobiltelefonja. A készüléket az asszony férje tartotta a
nőgyógyász füléhez, az orvos pár másodpercigbeszélt.
A házaspárnak leánygyermeke született.
A kisbabának január elsején megállt a szíve, és hiába próbálták újraéleszteni, meghalt. Az anyánál különböző szövődmények
léptek fel.
A Magyari házaspár ügyvédet - Ábrahám
Lászlót - fogadott, nem vagyoni kártérítés címen tízmillió forintot követeltek az egyetemtől. A „specialistának" számító ügyvéd a
keresetben arra hivatkozott, hogy a klinikán
sem az anya, sem az újszülött ellátása során
nem jártak el kellő gondossággal. Az alperes
SZTE a kereset elutasítását kérte. Ezt az

egyetem jogi képviselője, Izsák Péter azzal
indokolta, hogy az asszony és a kisbaba ellátása szakmailag megfelelő volt.
Az első tárgyalást 2003 januárjában tartották. A Csongrád Megyei Bíróság még az év
május 20-án elutasította a keresetet. Az ítélet szerint nem volt ok-okozati összefüggés
Magyariné sérülése és a szülést levezető orvos mobiltelefonálása között. Ugyanezt
mondta ki a bíróság az újszülött halálával
kapcsolatban is.
A felperesek n e m nyugodtak bele a döntésbe, fellebbeztek. A Szegedi Táblabíróság
eljárási hiányosságokra hivatkozva hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet,
egyúttal új eljárás lefolytatására kötelezte a
megyei bíróságot. A megismételt eljárásban
sem változott a bíróság álláspontja: 2005
májusában újra elutasították a felperesek
keresetét. Az ügy fellebbezés után ismét a
táblabíróságon folytatódott. Az ítélőtábla
másodfokon már helyben hagyta a Csongrád Megyei Bíróság ítéletét: a múlt héten
jogerős döntésével elutasította a felperesek
keresetét.
- A Szegedi Tudományegyetem nem változtatott korábbi álláspontján, a jövőben sem
kívánunk nyilatkozni az úgynevezett műhibaperek alatt és után. Ezúttal csak azért teszünk kivételt, mert a felperes és jogi képviselője, Ábrahám László a jogerős ítélet ellenére a közszolgálati televízióban megismételte a nagy nyilvánosság előtt évek óta han-

goztatott állításait - nyilatkozta lapunknak
Izsák Péter. Az SZTE jogi képviselője megjegyezte: az egyetem az egész eljárás alatt kénytelen volt tűrni, hogy jó hírnevét meghurcolják, a klinikák pedig hátrányos színben tüntessék fel.
- Az egyetem nem pereskedni akar, hanem
oktatni és azzal párhuzamosan magas színvonalon gyógyítani. Az intézmény dolgozóit
ebben az ügyben is méltatlan támadások érték - tette hozzá a neves szegedi ügyvéd.
Izsák Péter megemlítette, hogy az egyetemet műhibaperben két éve nem kötelezték
kártérítés megfizetésére. Természetesen, ha
arra köteleznének bennünket, a bíróság ítélete szerint járnánk el - hangsúlyozta a szegedi
egyetem jogi képviselője.
OLÁH ZOLTÁN

FELÜLVIZSGALATOT KERNEK A PERVESZTESEK
- Tiszteletben tartjuk a bíróság ítéletét, de álláspontunk szerint az eljárási hibákra nem mutatott
rá az ítélőtábla. Például a szakértőket nem hallgatta meg személyesen, és nem tulajdonított jelentőséget a mobiltelefonálásnak. Egyébként a
műtét közbeni mobiltelefonálás önmagában gondatlanná teszi az orvosi beavatkozást. Az imént
elmondottak miatt úgy döntöttünk, hogy felülvizsgálati kérelemmel fordulunk a Legfelsőbb Bírósághoz. Reményeim szerint az ügy még nem
fejeződött be - nyilatkozta lapunknak Ábrahám
László, a Magyari család jogi képviselője.
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KORKÉP

Egyes cégek több milliót költenek karácsonyi meglepetésre

ALGYÓ. Karácsony éjszakáján az
éjféli mise előtt, 23 órakor
betlehemes játékra várják az
érdeklődőket.

Ajándékozási adok-kapok

BALASTYA. Hagyományteremtő
szándékkal, idén első
alkalommal rendezi meg az
önkormányzat a falukarácsonyt.
Ma délután 2 órától a százéves
templomban a Munkácsy
Mihály ÁMK Általános
Iskolájának tanulói adnak
ünnepi műsort.

Leggyakrabban falinaptárt, határidőnaplót, asztali órát, névjegykártyatartót,
kulcstartót, pólót, tollat és törülközőt
küldenek egymásnak a cégek karácsonykor. Az ajándékozási adok-kapokból néhányan már kiszálltak: inkább jótékonysági célra fordítják a több millió forintot.

- Holnap délután 1 órától a
Balástyáért Közalapítvány
szervezésében kézműves
foglalkozást tartanak
szaktanárok a művelődési ház
nagytermében, ahol a gyerekek
karácsonyi díszeket és különféle
ajándékokat készíthetnek. A
szükséges anyagokat és a
szakmai segítséget a
közalapítvány biztosítja.

A karácsonyi ajándékozási láz nemcsak a
családoknak okoz évente fejtörést, hanem
cégeknek is. Ahol marketingcsoport működik, a főnöknek nem kell sokat gondolkodnia, de van olyan vezető is, aki személyes ízlésének megfelelően választja ki az
év végi ajándékokat. A szegedi Printker
Office Land Rt. vezérigazgatója, Varga Péter érdekes kettősségre hívta fel a figyelmünket: vannak, akik százasával vitték az
igény szerint gravírozott tollakat áruházaikból, ugyanakkor az ő cége régebben sokkal több ajándékot kapott évvégén.

BORDÁNY. Falukarácsonyt
rendez ma délután fél 5-től az
Ádám Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola és az
önkormányzat a
tornacsarnokban. Műsorral
készülnek az óvodások, az
iskolások, valamint a Berkenye
népdalkör tagjai.
DESZK. A község
önkormányzati
képviselő-testülete szerdán 17
órától ülésezik a faluház emeleti
kupolatermében. Napirenden
szerepel Simicz József
polgármester tájékoztatója a
2005-ben végzett testületi
munkáról és a jövő évi
feladatokról, majd ünnepi
köszöntő következik.
DOMASZÉK. A Domaszék
Lakosságának Egészségesebb
Életéért Alapítvány az
egészségközpontban
alakformáló tornát,
gerinctornát, női tornát,
gyógymasszázst,
egészségmegőrző jógát, minden
második szerdán életmódklubot
ajánl az érdeklődőknek.
Az alapítvány január 9-étől
wellnesshetet rendez,
ahol bemutatja a mostani
és új szolgáltatásokat is,
például Yumeiho-masszázst,
csontritkulásban szenvedőknek
östeoporosis-tornát. A
wellnesshéten minden
szolgáltatás ingyen
vehető igénybe. Bejelentkezés az
584-272 telefonszámon.
- A művészeti iskola tanulói
karácsonyi koncertet adnak ma
17 órától a templomban.
PUSZTAMÉRGES. Ma a
gimnázium, holnap pedig az
általános iskola tanulói gyűlnek
össze a művelődési házban
köszönteni a közelgő
karácsonyt.
- A Tourinform Irodába
megérkeztek a Csongrád megyei
turisztikai kiadványok, amelyek
bemutatják a megye
idegenforgalmi, turisztikai
látványosságait és
szolgáltatásait. A színes fotókkal
illusztrált, ismertetőkkel ellátott
kiadvány térítésmentesen
elvihető. Az irodában januártól
kérhető a jövő év programjait
tartalmazó községi
rendezvénynaptár is.

- N e m lettünk kisebbek, inkább a vállalkozások kevésbé költenek ilyen jellegű
ajándékra a reklámkeretből. Nálunk sem
szokás az ajándékozás, de minden fontosabb partnerünknek küldünk karácsonyi
lapot - mondta a vezérigazgató, aki elárulta: a dolgozóiknak évente négy-öt összejövetelt tartanak. A karácsonyi ünnepség kiemelt - ahogy a cégvezető fogalmazott:
megadták a módját, szmokingba, nagyestélyibe öltöztek és élőzenével, állófogadással egybekötött évbűcsűztatót tartottak a
hét végén.
A legkelendőbb ajándéktárgyak a természetfotós, kastélyos falinaptárak, a határidőnaplók, a fali- és asztali órák, a névjegykártya tartók tollal és kulcstartóval, a
borosgazda szettek, a pólók és törülközők
- tudtuk meg Szigeti Klárától. A zsombói
Ser'Oprint Kft. cégvezetőjének tapasztalata szerint a középkategóriás vállalkozások

Kiadónk, a Lapcom Kft. közös karácsonyi ünnepségre hívta a munkatársakat
fél millió forint körül költenek karácsonyi
reklámajándékokra, a nagyobbak sokkal
többet: az idén az egyik szegedi cég négymillió forintért vásárolt meglepetéseket
partnereinek.
N e m általános, de néhány cég a reklámajándékok helyett inkább karitatív célra
költ karácsonykor. Ezt a szemléletet követi a Porsche Szeged is. - Korábban néhány
esetben szobai minigolf vagy üveg
sakk-készlettel köszöntük meg kiemelkedően nagy partnereinknek, hogy minket
választottak. Az idén viszont jókívánsága-

Közgazdászok költöznek a jezsuiták egykori iskolájába

Felújított épülettel
gyarapodik az egyetem
Tegnap döntöttek: a szegedi egyetem Kálvária sugárúti, egykor a
jezsuita iskolának helyet adó ingatlanát a Lépték Kft. újíthatja fel
b r u t t ó 480 millió forintért. Az épületet várhatóan 2007 elején
veheti birtokba az SZTE Gazdaságtudományi Kara. Ezzel az
egyetem legifjabb, jelenleg albérletezésre kényszerülő kara megfelelő körülmények közé kerül.
- Bár nem a kubatúrához igazítjuk oktatási stratégiánkat, de kétségtelen, megkönnyíti a tervezést, látványosan javítja 1700
hallgatónk, a mintegy 60 fős oktatói gárda és a háttérszemélyzet
elhelyezését, a tanulás és a tanítás
körülményeit, ha elkészül a kar űj
központi épülete - fogalmazott
Hetesi Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE GTK) dékánja.
A szegedi Honvéd téri épületben
1200 négyzetmétert a szegedi önkormányzattól bérel a GTK, de itt
csak három tanterem, szűk és zsúfolt oktatói és hivatali szobák szolgálják a közgazdászképzést. A Fekete Sas utcai egyetemi épület közel 1200 négyzetméterén egy 40
fős, továbbá három 80 fős, multimédiás terem áll a kar rendelkezé-

sére. Ám a nappah tagozatos hallgatók mellett ugyancsak jelentős a
kiegészítő levelező, a távoktatásos
és a posztgraduális képzésben
részt vevő diákok száma. Éppen
ezért egy-egy konzultációs napon a
GTK termet kénytelen bérelni
más egyetemi karoktól, illetve alkalmanként a MÁV Rt.-től - tudtuk meg a dékántól. A bérleti díj a
kar jelenlegi költségvetésében a kiadási oldal jelentős tétele.
A Kálvária sugárúti épületet a
jezsuiták iskolának építették,
majd a második világháború után
egészségügyi szakközépiskolások
használták. Az ingatlan a rendszerváltozással került vissza egyházi tulajdonba, jelenleg a szegedi egyetemé. Pályázati pénzforrásból, továbbá saját erőből újíttatja föl. Tegnap kiválasztották a

kivitelezőt: a közel 2500 négyzetméteres épület bruttó 480 millió
forint értékű felújítását a szegedi
Lépték Kft. végezheti el - tudtuk
meg Rovó Istvántól, az SZTE
műszaki főigazgató-helyettesétől. A fővállalkozónak december
28-án adják át a területet, s azt
várják, hogy 2006 decemberére
készüljön el feladatával. így aztán
várhatóan 2007 januárjában, februárjában költözhet a Kálvária
sugárút elejére a GTK. Ott aula,
büfé és kávézó, az első emeleten
3 nagy számítógépes terem, továbbá 2 multimédiás tanterem,
tanácsterem, a Phd-hallgatók folyóirat-olvasója, elegendő 2 - 4
személyes oktatói szoba, jól felszerelt dékáni hivatal szolgálja az
egyetemi munkát, s javítja az
SZTE legifjabb és dinamikusan
fejlődő karának megítélését. A
különböző egyetemek gazdasági
karainak különböző szempontú
összehasonlítása is ugyanazt az
eredményt hozza: a szegedi GTK
a hazai élmezőnybe tartozik.
Ú. I.

RÚZSA. Az osztrák származású
Olivér Christen, a rúzsai
Virágtanya tulajdonosa és
családja kapta meg
az „Alföld Tűrizmusáért" díjat,
melyet a Dél-alföldi Regionális
Marketing Igazgatóság által
szervezett évzáró értekezleten
adtak át szegedi Forrás
Hotelben. Mórahalom és térsége
harmadik alkalommal
jutalmazott, hiszen első
alkalommal a város
önkormányzata, második
alkalommal a Homokháti
Tourinform Iroda kapta a díjat.
ÜLLES. Karácsonyi ünnepségre
várja az önkormányzat a község
lakóit holnap 16 órára a Déryné
Művelődési Házban.

inkat üdvözlő lapon küldtük el és inkább
nagyobb összeggel a gyerekeket támogatjuk - jelentette ki Heizler Tamás igazgató,
aki viszont örömmel fogadta a minap az
ajándékba kapott sámfát és exkluzív tisztító készletet tartalmazó fekete cipősdobozt vagy az áramforrás nélkül működő
lámpát. Az autókereskedő azt is megfigyelte: az emberek közül egyre többen
ajándékoznak autót szeretteiknek karácsonyra illetve szilveszterre. Éppen ezért a
két ünnep között sem pihenhetnek.
A Tisza Volán Rt. irodaházát sem zárják

Fotó: Schmidt Andrea

le a két ünnep között. - Az év végi hajrában ugyanúgy dolgozunk, mint máskor,
mert sok a munka - jegyezte meg Jakus
Ibolya, a közlekedési vállalat marketing és
titkársági osztályvezetője. Náluk az a szokás, hogy. a kisebb szervezeti egységek vezetői látják vendégül az alkalmazottakat: a
közel 1500 fős cégnél össznépi ünnepségre
nincs lehetőség. Több száz partnerüknek
viszont apróságokkal - határidőnaplóval,
asztali naptárral vagy üdvözlőlappal - köszönik meg az éves együttműködést.
CS. G. L.

Itt a Homo ludens

Kalmár Attila és Markovics Ági a H o m o ludensben
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bemutató értékű felújításban, új
szereplőkkel kerül ismét színpadra furortics Tamás egyik legnépszerűbb koreográfiája, a Homo ludens. A darabot péntektől
már tomboló sikerrel játszotta a
Szegedi Kortárs Balett társulata
Kecskeméten, mától pedig három estén át a kisszínházban
táncolják. A Homo ludens n e m
kitalált történeteket, hanem valós szituációkat mutat be, amelyek a mindennapi élet játszóterén íródtak. Hogyan kezelik az

Fotó: DM/DV

emberek kapcsolataikat, a másságot, a barátságot és főként a
szerelmet? Hogyan találják meg
az egyensúlyt álmaik és a valóság
között? Hogyan találnak közös
nyelvet, amellyel szót érthetnek
egymással? A Homo ludens a
hétköznapi élet valóságát mutatja be, de ennél jóval többet láttat:
a komoly felszín alatt meghúzódó abszurd humort. Juronics Tamás Elvis Presley, Nino Rota, Astor Piazzolla, Kurt Weill és Lenny
Kravitz muzsikájára készített elgondolkodtató, ugyanakkor roppant szórakoztató koreográfiát.

Meghalt a szentesi
ügyfélszolgálaton
MUNKATÁRSUNKTÓL

A közgazdászok 2007 elején költözhetnek a szegedi Kálvária sugárúti épületbe

Összeesett és meghalt egy idős férfi tegnap délelőtt a Démász Rt.
szentesi ügyfélszolgálatán. Az eset tizenegy óra körül történt: a bácsi
ügyet intézni ment a kirendeltségre, s miután mindent megbeszéltek
az áramszolgáltató munkatársával, elindult hazafelé. Ekkor lett roszszul. A mentőt a démászosok hívták ki, s bár hamar megérkezett a segítség, a bácsi életét már n e m tudták megmenteni. Információink
szerint azonnal meghalt, ahogy összeesett.
A mentőszolgálat a betegjogokra hivatkozva nem adott információt a
történtekről, a halál okáról. A Démász Rt. kommunikációs osztályvezetője, Kecse-Nagy Sándor elmondta, valóban ez történt, és nagyon sajnálják, hogy bár mindent megtettek ők is, nem sikerült megmenteni a
Fotó: Schmidt Andrea bácsi életét. Ezúton is szeretnék kifejezni részvétüket a családnak.
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Felülvizsgálják
a magas fűtésdíjakat
Folytatás az 1. oldalról
A társaság múlt hét végén ellenőrizte az ingatlant és megállapította, hogy négy lakásban a fogyasztás nagyságrendekkel nagyobb a többinél. Van, ahol annyi
fűtőtestet épített be a bérlő vagy az előző bérlő - ami egy kétszer akkora családi házat is felfűtene. Más lakásokban ellenkezőleg: a lakók korszerű radiátort
szereltettek fel, amelyet el tudnak zárni, ha nincsenek otthon.
A számlák közötti különbséget
ez indokolja. Hangsúlyozta: javasolni fogják az IKV Rt.-nek,
hogy korszerű szelepeket szereltessenek fel minden fűtőtesthez,
hogy minden lakó szabályozni
tudja a hőmérsékletet.
A műszaki igazgató tájékoztatott: a főzéssel, sütéssel keletkező meleget valóban méri a párologtató elven működő költségmegosztó, de ez n e m számottevő, az összköltséget n e m
növeli meg és - mivel minden

lakásban főznek - kiegyenlítődik.
Az IKV Rt. gazdasági igazgatója úgy nyilatkozott, még n e m
tudni, mennyivel módosul a
számlák végösszege, ugyanis az
ISTA az ellenőrzéskor pluszokat
és mínuszokat is talált, ezek öszszesítése még tart. Bárányi Irén
hozzátette: a költésmegosztók és
a szabályozószelepek felszerelése
segíti az igazságosabb teherviselést.

Kora délelőtt a 47-es főúton az
ATEV közelében haladt Nagyváradról Vásárhely felé egy Dacia
furgon. A kétéves gyermekét orvosi ellenőrzésre vivő férfi egy baromfival megpakolt kisteherautót kezdett előzni, ám a manőver
miatt a kocsi megcsúszott, a két
jármű ezért a sárhányónál összeakadt, s becsúszott az út menti
mély árokba. A baleset során senki sem sérült meg. A kórházi ellenőrzésre vitt kisfiút és édesanyját a mentők szállították tovább,
a balesetet szintén megúszta a
baromfiszállítmány, a jószágokért is jött egy másik teherautó.

Félmilliárdos csapadékvíz-elvezetés - ötmilliós bírság

Közbeszerzés, egy meghívott

G. ZS.

TÖBB A KÖLTSÉG

A lakók továbbra is úgy gondolják:
sokkal több a fűtés és meleg víz
összköltsége mint az eddigi években: számításaik szerint 3 millió
forinttal. A lakások közötti különbséget is túl nagynak tartják, szerintük a 60 családból 40-nek van
gond a számlájával. Az egyik bérlőben az is fölmerült: nem fizet,
hajtsák be rajta peres úton a tartozást.

Alsóvároson épül a csapadékvíz-elvezető csatorna - a m u n k á t a Hídépítő Rt. kapta

Ot baleset történt
a felfagyott utakon
Öt baleset történt hétfőn a Vásárhely környéki utakon. A példátlan balszerencse-sorozat oka:
az útburkolat felfagyása és a figyelmetlenség. A belterületen
lévő Ady Endre úton dél körül
honvédségi szolgálati Opel ütött
el egy kerékpározó katonát.
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ban állt meg. A volán mögött ülő
középkorú nőt súlyos sérülésekkel
szállították kórházba.
Az Erzsébeti úton egy helyszínen történt két baleset. Alig néhány kilométerre a várostól előbb
egy lassan haladó Daihatsu csúszott az árokba. A balesetet észrevette egy Skoda vezetője. Leállt az
útról, hogy segítsen kihúzni a
bajba jutott autós járművét az
árokból. Kisvártatva egy csattanásra kapta fel a fejét, majd már
csak azt látta, hogy egy Renault
Thalia repül a kocsija felé. Az ív
azonban szerencsére rövid volt. A
Renault is a jégen csúszott meg:
pördült néhányat, majd nekiütközött az út menti fának, és félig
a levegőbe emelkedett. A vezető
információink szerint könnyebb
sérüléseket szenvedett, saját lábán szállt ki a kocsiból. Am járműve totálkárosra tört.

Majdnem ugyanebben az időben haladt egy Opel személygépkocsi a földeáki úton Szikáncs felé, amikor egy enyhén baba ívelő
kanyarban a felfagyott úttest miatt a vezető elvesztette uralmát a

Dél körül a város belterületén
az Ady Endre úton, a Szőke cukrászda közelében elütött egy honvédségi szolgálati Opel egy kerékpározó katonát. A biciklis - a vizsgálat eddigi adatai szerint - úgy
kerekezett át az úton, hogy előtte
nem nézett körül megfelelően.

j á r m ű felett. Az Opel áttért a

Könnyebb sérüléseket szenvedett.

szemközti oldalba, ahol az árok-

B. K.A.

A Közbeszerzési Döntőbízottság m e g b ü n t e t t e Szeged önkorm á n y z a t á t , mert csak egy a j á n l a t o t kért csapadékvíz-elvezetés
kiépítésére. A város a szennyvízcsatornát f e k t e t ő Hídépítőre
bízta az esővizes árkok betonozását is. Az ö n k o r m á n y z a t szerint
ez kiegészítő beruházás: a b ü n t e t é s t n e m f i z e t t é k ki, bíróságra
kerül az ügy.
Hivatalból kezdeményezett eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság Szeged önkormányzata
ellen. Erre azért került sor, mert a
testület elnöke szerint „megalapozottan feltételezhető volt a
Közbeszerzési Törvény szabályainak megsértése".

Esővíz, szennyvíz:
szervesen összefügg
Az esővíz-elvezetést Alsóvároson és Baktóban azért kell külön megoldani, mert a szegedi
csatornázási pályázatba ez már
n e m fért bele. Belefért viszont
az útépítés, hivatalosan azért,
hogy szilárd burkolatú szervizúton gurulhassanak a csatornatisztító gépek. Az útépítések
nyomán azonban kiderült: a
csapadékvizet is el kell vezetni,
ezt a közlekedési hatóság előírta. Az "önkormányzat a vizsgálódó bizottságnak kifejtette: előre
n e m látható, a csatornázás mű-

szaki átadását is veszélyeztető
tényezők merültek fel, meg kellett építeni a betonárkokat. A
város szerint az esővizes árkok
a csatornázással
„szervesen
összefüggő" beruházást jelentenek. 48 kilométeren nyílt árok,
zárt csapadékvíz-elvezető csatorna és burkolattal ellátott folyóka épül. Ha másik cég építené a vizesárkot, akkor a vadonatúj utakat több helyen föl kellene bontani, a munkagépek
forgalma miatt az új utak és a
csatornák garanciájával is gond
lenne - így az önkormányzat.

Cégcserebere
A város elismerte: korábban
azt hitték, a meglévő árokrendszer megfelel a csatornázás után
is. Az önkormányzat szerint az
esővíz-elvezetés kiegészítő beruházás, elválaszthatatlan a csatornázástól, ezért a csatornázó
CULVERT 2003. konzorciumot
kérték fel a munka elvégzésére.

(Ennek vezetője a Hídéptő Rt.,
tagja az Alterra Kft. és a Betonút
Rt.) Az ajánlatot azonban végül a
Hídépítő Rt. nyújtotta be, ám a
város az eljárás nyertesének
mégis a CULVERT 2003 Konzorciumot hirdette ki, igaz, aztán a
Hídépítő Rt.-vei kötött szerződést. Ezt a bizottság is kifogásolta.

Árulkodó terv, időzavar
A Közbeszerzési Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy kiegészítő
beruházásnak minősül-e a csapadékvíz-elvezetés.
Szerintük
egy 2001 -es terv már tartalmazta
az esővizes árkok megépítését,
ezért nem fogadták el azt, hogy
ennek szükségességét csak a csatornázás közben vette észre a város. N e m találták bizonyítottnak
azt sem, hogy a csatornázás befejezéséhez az esővíz-elvezetést
meg kell oldani, ugyanis a csatornázást Alsóvároson már tavaly
októberben befejezték, az árkokra vonatkozó közbeszerzést meg
az idén írták ki. Ráadásul kiderült: a város olyan helyen is építtet árkot, ahol nem építtetett
utat. A Közbeszerzési Döntőbizottság kimondta: a verseny kizárásával kért ajánlatot Szeged

Fotó: Karnok Csaba
önkormányzata. Ötmillió forintra büntették a várost, egyben
megállapították: az eljárást lezáró szerződés folytán a jogsértés
nem orvosolható.
MOLNÁR B. IMRE
HITELBŐL ÁRKOLNÁK

A jogsértés minimális voltát igazolja, hogy a beruházás értéhének egy
százalékát teszi ki a bírság összege. Mindenképpen elvégeztetjük a
munkákat, mert emiatt nem akarjuk még egyszer feltúrni a várost mondta Solymos László. A városüzemeltetési alpolgármester hozzátette: a három és fél milliárd forint értékű önkormányzati hitelcsomag része a beruházás, továbbá csatornamű-társulati hitelből,
illetve a környezetterhelési díjból
származó forrásból épül az esővíz-elvezetés. A munkát 2006. június 30-álg kell befejezni, értéke 670
millió forint. A büntetést nem fizették ki - tudtuk meg Solymostól - , a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát megtámadták, a bírósági
tárgyalásra februárban kerül sor.
Megkerestük a Hídépítő Rt.-t is, de
a vezérigazgató jelezte, a történtekkel kapcsolatban nem kívánnak
nyilatkozni.

HOGYAN TELT AZ ÉVE?
Érdi Zsolt autómentő és •elszállító, trolivezető (35 éves)

FENYŐÜNNEP
FELSŐVÁROSON

Új lakásba költöztünk"
Ezer éve nem láttalak, m i n t h a n e m is ugyanabban
a városban élnénk, hogy vagy? A véletlenül öszszefutó ismerősök szokásos kérdésére a rövid
válasz: köszönöm, jól. Sosem t u d j u k meg, valójában mi foglalkoztatja a másikat, mi történt
vele - és mi nem. A föntinél kicsivel hosszabb
válaszért most mi keressük meg az önök ismerőseit. Milyen volt az éve? - kérdezzük a
megyei városok lakóit december hátralévő napjain.

Katonai Opel katonát ü t ö t t el az Ady Endre úton

„Ha ilyenek lesznek a család elkövetkező évei, akkor nagyon elégedett lehetek. Az idén a másfél szobás lakásból egy plusz hármasba költöztünk, és új
autót vásároltunk. Az igazsághoz tartozik: mindent hitelre vettünk, manapság készpénzért magyar nem tud vásárolni. Elértük, hogy a lányomnak
és fiamnak külön szobája van, erre azért volt szükség, mert jövőre már mindketten iskolába járnak.
A munkahelyem nem túl népszerű, hiszen a Szegedi Közlekedési Társaság autómentő és -elszállító
üzletágánál dolgozom. Naponta konfliktushelyzeteket kell megoldani, ami higgadtsággal elérhető.
Ha idegesek az emberek, normálisan kell visszaszólni, és végül általában megértik, hogy nem mi
alkottuk a szabályokat. Úgy vagyok vele, ha nem
én végezném ezt a munkát, akkor lenne más, aki
vállalná. Ezenkívül havonta néhány alkalommal
hétvégenként trolit is vezetek, hiszen 1991-ben
már ez volt a m u n k á m . Lehet, hogy aki csak úgy ismer, mint a futball- és kézilabda-mérkőzések törzsszurkolóját, furcsállja a higgadtságomat. A pálya
szélén jó volt szurkolni, levezetni a feszültséget.
Fotó: Tésik Attila Azért mondom mindezt múlt időben, mert az omi-

Közös fenyődíszítésre és
ünneplésre várnak mindenkit
ma délután fél 3-tól a Római
körút-Szilléri sugárút sarkán
kialakított pihenőparkba az első
felsővárosi karácsonyi ünnepség
szervezői: a Centrum párt
szegedi alapszervezete és a párt
önkormányzati képviselői:
Pászti Ágnes és Pintér Ferenc. A
résztvevőket szaloncukorral,
pogácsával, forralt borral és forró
teával kínálják. Az ünnepségen a
Madách-iskola énekkara és
színjátszó csoportja betlehemes
műsort ad elő.
HANGVERSENY A BETEG
GYERMEKEKÉRT

nózus októberi Pick-kupameccs után - amikor néhány pofont kaptam - én lettem a hibás: azóta nem
megyek ki a hazai mérkőzésekre. Ezzel legalább
meccsenként néhány ezer forintot megspórolok,
ugyanis a szervezés nem kevés pénzbe került. Idegenben viszont ott vagyok: havazásban elutaztunk
Komlóra vagy vonattal Ukrajnába a visszavágóra.
Feledhetetlen élmények voltak!
A családdal Soltvadkerten és Balatonon töltöttük
a szabadságot, de az igazi feltöltődést Battonya jelenti - a feleségem nagymamájánál."

Jótékonysági hangversenyt
rendez szerdán este 7 órakor a
szegedi dómban a Kortárs
Művészetek Súlyos és
Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Alapítvány. Fellép
Temesi Mária operaénekes,
Pavlovits Dávid gitárművész,
valamint Bottkáné Égető Mária, a
dóm orgonistája. A közreműködő
művészek a Király-König Péter
Zeneiskola tanárai és egykori
tanítványai. A hangversenyen
Túri Sándor professzor, a Szegedi
Tudományegyetem
gyermekklinikájának igazgatója
mond köszöntőt. A rendezvényen
való részvétel ingyenes, az
alapítvány céljaira adományokat
elfogadnak.
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Gyors, olcsó vagy hagyományos

Meglepetés ösztöndíjból, diákmunkából

Virtuális és kézzel fogható
karácsonyi üdvözletek

Az önálló jövedelemmel n e m
rendelkező
fiatalok
miből
a j á n d é k o z z á k meg karácsonykor szeretteiket? Akadt, aki
m á r túl van a vásárláson, van,
aki még dolgozik, hogy ajándékozhasson.

nyolc órában. Ő is legalább tíz
embernek szeretne ajándékot
venni, de 350 forintos órabéréből
csak apróságokra futja. Mivel a
fizetését még nem utalták, a felszínes nézelődésnél tovább ő
sem jutott.

A karácsonyi ajándékozás leginkább az egyetemisták körében
okoz nehézséget. A vizsgaidőszak ilyenkor kezdődik, körültekintő vásárlásra nincs elég idő.
Sokan az ösztöndíjukból fedezik
a kiadásokat, mások a vizsgázás
mellett dolgoznak az ajándékokért.
A szatymazi Török Nóra elsőéves biológushallgató. Mivel ösztöndíj még nem jár neki, egy kozmetikumokat forgalmazó cégnél
keresi meg a pénzt, amiből a karácsonyi vásárlást fedezni tudja.
Édesapja már nem él - a havi
húszezer forintos félárvasági segélyt is ajándékok vásárlására
szánja ebben a hónapban. A közeli és távolabbi rokonsággal
együtt tíz embert kell megajándékoznia. Sok vizsgája van, nézelődni még n e m volt ideje. A szűkebb családnak könyvet és kozmetikumot szeretne venni, a
többieknek apróságokat szán.
- Gondolkoztam azon, hogy a
barátomat valami általam készített dologgal lepem meg, de anynyit kell tanulnom, hogy erre
nem marad időm - árulja el.
Sas Judit az egyik hipermarketben dolgozik diákként. Két franciasalátás doboz kipakolása közben elmondja, nem vették fel az
orvosi egyetemre, így ebben az
évben minden idejét a következő
felvételire való tanulásra szánta.
A karácsony közeledtével azonban muszáj volt munkát keresnie. November végétől egészen
december 24-éig dolgozik - napi

99 Idén olyan jól
sikerült
gyűjtögetnem,
hogy még a
szilveszteri
bulira is elég
pénzem
maradt.
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Vannak, akik meg m i n d i g ragaszkodnak a hagyományos képeslapokhoz. M á s o k az i n t e r n e t e n keresztül kívánnak boldog karácsonyt

Fotó: Karnok Csaba,

A karácsonyi üdvözlést egyre többen intézik
elektronikus úton - évről évre nő a mobilcégek SMS- és MMS-forgalma az ünnepekkor. Hatalmas a kínálat elektronikus
képeslapokból, de sokan választják a hagyományos módszert. A posta decemberben
nyolcvanmillió küldeményre számít.
Egyre többen küldik elektronikus ú t o n év
végi jókívánságaikat. Az internetes képeslapok gyűjtőoldalán tizenhét lap csak karácsonyi e-cardokat tartalmaz, de a többi
szolgáltatónál is található havas, angyalkás lap. A legtöbbjük animáció, de akad
zenélő is. Van hely a személyes üzenetnek, és nagy előnyük, hogy ingyenesek.
Viszont mégsem igazi képeslapok, n e m
kézírással íródnak és a tükör mellé sem
tehetők.

Magyarországon sokan vannak, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, és a postára
bízzák a közvetítést. Ha mégis újítani akarnak, személyes bélyeget ragasztanak a levélre, vagy Nagykarácsonyon keresztül küldik a
képeslapot. Tavaly az utóbbi szolgáltatással
hatszázezren éltek. Decemberben 80 milliónál több küldeményre számítanak a postán,
ami többszöröse egy átlagos hónapnak - tudtuk meg Gara Pétertől, a Magyar Posta Rt.
kommunikációs menedzserétől. Hogy ebből
mennyi az ünnepi képeslap és mennyi a levél, nehéz megmondani, ugyanis ma már
legtöbben borítékban adják fel a lapokat is.
Táviratozni azonban már n e m szokás karácsonykor és szilveszterkor. Gara Péter szerint ez az az üzenetküldési forma, melynek
helyét az e-mail, az SMS és az MMS veszi át.
A posta ennek ellenére fenntartja ezt a szol-

www.kepeslap.hu

gáltatást, amire leginkább esküvő, gyermekszületés vagy haláleset esetén van kereslet.
Az egyik mobilszolgáltató cég kommunikációs igazgatója, Somlyai Dóra elmondta:
a legnagyobb SMS-forgalmuk decemberben
van, ilyenkor 50 százalékkal több szöveges
üzenetet küldenek előfizetőik, m i n t máskor. Sokat karácsonykor, még többet szilveszterkor. Tavaly december 31-én az éjfél
előtti és utáni időszakban óránként félmilliónál is több SMS indult el a hálózatból,
ami tíz százalékkal volt több az előző évinél. A mobilszolgáltató idén ennél is nagyobb forgalomra számít.
Rekordot döntött 2004 végén az MMS is:
2003-hoz képest karácsonykor és szilveszterkor ötször annyi képet továbbítottak ennek a vállalatnak a mobilosai.

Decemberi vállalások

Nagy Lilla, főiskolai hallgató
A negyedéves rajz-művelődésszervező szakos Nagy Lilla kényelmes helyzetben van. Minden ajándékot megvásárolt, utolsó darabként egy könyvet és egy
koktélkészletet vett.
- Összességében elég Sokat
költöttem ajándékokra, ugyanis
anyukám név- és születésnapja
is ebben a hónapban van - meséli a jászberényi lány, aki a kiadásokat ösztöndíjából fedezte. Elmondta, az év többi részében
szorgosan spórolt, hogy a karácsonyi vásárláskor ne jöjjön zavarba. - Idén olyan jól sikerült
gyűjtögetnem, hogy még a szilveszteri bulira is elég pénzem
maradt - teszi hozzá.
A három diáklányban - bár
másként keresték meg az ajándékra valót pénzt - egy dolog közös: a karácsonyi vásárlására
egyikük sem kért kölcsön. Erre
mindannyian nagyon büszkék.
KISS GÁBOR GERGŐ

Aztékok és maják
enciklopédiája
Mexikó és Közép-Amerika ősi népeinek történelme, kultúrája,
legendái és mítoszai kelnek életre abban a színes albumban,
amely nemrég került a könyvesboltokba. Az aztékok és maják
históriája iránt érdeklődők számára igazi meglepetés lehet a karácsonyfa alatt.

G. ZS.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Folytatja a hangversenyek szervezését Csongrád „galériása"

Balga József legyűrte a betegséget
Létrehozta a Tiszai Galériát,
helyi újságot alapított, hangversenyeket rendezett a templomban, támogatóival együtt.
Aztán az év derekán súlyos agyvérzés érte. Csongrádon sokan
kérdezgették a közös ismerősöktől, mi újság Balga Józseffel.
S most, hogy egészsége napról
napra javul, sokan megállítják
az utcán. Lapunknak elmondta:
tervei vannak, be akarja fejezni,
amit elkezdett.
Már halálhírét költötték, de Balga József él, és tervei vannak,
egészsége pedig napról napra javul. Kiállításon, utcán megállítják. Mosolyogva köszöni meg az
érdeklődést: „Élek, hál' istennek
és az orvosoknak!"
Az év derekán olyan súlyos
agyvérzés érte, hogy Szentesen, a
kórházban nyolc napig küzdöttek az életéért, majd - úgy tudja az egyik őt ismerő orvos közreműködésével Szegedre vitte a
mentő. Talán a nem igazán sima
útnak köszönhetően a mentőben
nyerte vissza öntudatát, s nehezen fogta fel, mi történt, mikor
és hova viszik.
- Egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy feladom. Élni
akartam, visszatérni a családomhoz, barátaimhoz és a városomhoz, ahol elkezdtem, de még sok
mindent nem fejeztem be sok meséli Balga József. - Ezt a házat
sem! Nyomasztott, mi lesz a ti-

szazugi zenei fesztivál zárórendezvényével, s egyszer csak látogatóm érkezett: Murányi László,
aki beugrott a szervező szerepébe,
és
a
Nagyboldogaszszony-templomban nem maradt
el a sokak által várva várt zenei
élmény. Ez a kilencedik volt, jövőre várható - remélem, lesz
erőm hozzá - a tizedik. Csongrád
egy régiós rendezvénynek ad otthont, Szegedtől Kunszentmártonig, sőt a fővárosig terjed ennek
vonzásköre...

Balga József június 8-ától
szeptember 10-éig volt kórházban. Nagy adag lelkierőt adott
neki az is, hogy meglátogatta dr.
Szerb János szentesi főorvos,
akinek korábban páciense volt.
Aztán Szöllőssy József, az ismert hegedűművész is arra biztatta: tessék visszatérni. Á m a
nagy meglepetés Murányi László volt, aki vállalta, egy alkalommal helyettesíti őt, és fogadja a Baross Gábor vezényelte
kórust és zenekart, mely i m m á r

Balga József: Egy p i l l a n a t i g sem g o n d o l t a m , arra, hogy feladom

Fotó: Bálint Gyula György

nemcsak Kunszentmártonhoz,
hanem Csongrádhoz is szorosan kötődik.
Balga József azt is megvallotta,
hogy ha nem hallgatott volna
olyan sok jó zenét, talán még ma
is ágyban feküdne, n e m tudott
volna visszafordulni a halál kapujából. S ezzel a régi dolgai, történetei is más megvilágításba kerültek: „mint képek a közelmúlt
falán".
Úgy látja, a gazdasági és a művészeti élet nem közeledik egymáshoz, kis csodák azért vannak: az idén a megyei közgyűlés
is támogatta a Baross-produkciót, a nyári hangversenyt. Folytatni akarja a hangversenyek szervezését, amihez még sok erő kell,
s mint a Kultúra 2000 alapítvány
kurátora, várja az adományokat,
és reméli, az új plébános folytatja, amit Zsótér Antallal elkezdtek, a jó zene számára nyitott
lesz a templom. Készülőben van
Piroska Jánosról, a festőművészről, a város egykori polgármesteréről készült emlékkönyv, amit
az alapítvány fölkarolt, mondván: Csongrádnak, ha élni akar,
meg kell becsülnie értékeit. Ehhez persze az akarat mellett pénz
szükséges, és kellenek civilek is,
akik egy-egy jó ügy mellé odaállnak. Balga József konok hittel
vallja: a küzdelem - vagyis az élet
- csak akkor sikeres, ha jó célokat választ magának az ember.
BÁLINT GYULA GYÖRGY

Nagy volt az izgalom Európában,
amikor Hernán Cortés, az aztékok meghódítója egy hajórakomány aranyat, tolldíszt és más
ritka kincset küldött Mezoamerikából V. Károly udvarába. Albrecht Dürer német festő is megtekintette ezt a gyűjteményt, és a
következőket írta naplójába:
„Még sohasem láttam olyat, ami
ennyire feldúlta volna szívemet,
mint ezek a műtárgyak, mert különleges és gyönyörűen megmunkált tárgyakat láttam, és
csodáltam a távoli földeken élő
emberek különleges tehetségét."
Májdnem hat évszázaddal azután, hogy Dürer leírta ezeket a
szavakat, és több mint egy évszázadnyi ásatást és elemzést követően ma már sokkal többet tudunk az ősi mezoamerikai civilizációról. Az egymást követő népek fantasztikus építészeti és
kulturális teljesítménye közel
háromezer évet ölel át. E teljesítmények a Kr. e. 1200 táján élt olmékok lépcsős piramisaival és
hatalmas kőfaragványaival kezdődtek, s az aztékok és maják félelmet keltő városaival, kiterjedt
kereskedelmi hálózatával és bonyolult vallási társadalmával értek véget, miután a spanyol hódítók leigázták őket. A régészeti
leletek és a fennmaradt dokum e n t u m o k izgalmas betekintést
nyújtanak számos lenyűgöző ősi

civilizációba, amelyek úttörő sikereket értek el a csillagászatban
és a naptárkészítésben, a matematikában, az írásban és a művészetekben - és amelyek a háborúnak éltek, és olyan isteneket
imádtak, akik emberi vért kértek
áldozatként.
Az Aztékok és maják képes enciklopédiája ennek a történészek
által Mezoamerikának nevezett
térségnek a régmúltjába, az ott
élt népek történelmébe és kultúrájába enged bepillantást. Több
mint ötszáz színes fotó, reprodukció és térkép könnyíti meg a
témában való elmélyedést azoknak, akiket érdekel ez a világ.
(Charles Phillips: Aztékok és
maják
képes
enciklopédiája,
Athenaeum 2000 Kiadó, 256 oldal, 7490 forint.)
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MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT A KARACSONYROL
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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 kapcsolatokéi dclmagyar.hu címre küldhetnek.
BAKTO
A 20/537-3421-röl érkezett SMS
küldője felháborítónak tartja,
hogy a baktói kiskertekben egy
kutya rettegésben tartja az ott lakókat. jó lenne, ha az állatot mielőbb bezárnák, vagy a gyepmester elvinné, mielőtt nagyobb baj
történik, véli olvasónk.

TURBUCZ SANDORNE:
nyugdíjas vendéglátós :
- Sajnos az unokáknak már nem
tudok a kicsi nyugdíjamból megfelelő ajándékot venni, így inkább odaadom a pénzt, hogy ők
vegyék meg, amire szükségük
van. Viszont nagyon várják a süteményeket, a mákos és diós
bejglit, amit minden évben én
készítek el a családnak.

FARKAS MIKLÓS:
nyugdíjas kőműves:
- Az egész családnak megvettem
már az ajándékokat, nem hagyom az utolsó pillanatra. Az
idei Jézuska szerintem egy kicsivel gazdagabb lesz, mint a tavalyi
volt. Viszont én kapom a legszebb karácsonyi ajándékot a
gyerekektől, egy csodálatos karácsonyi koncertet.

KOSKA SZILVIA ANGÉLA:
minőségellenőr:
- Nem, még nem volt időm megvenni. De a karácsonyi vásárban
már voltam kint, és nagyon szép
lett idén, sok ötletet adott az ünnepi hangulat megteremtéséhez.
Remélem, hogy idén gazdagabb
karácsonyunk lesz, és mindenki
oly ajándékot kaphat, amire nagyon vágyik.

GYÖRGY JOZSEFNE:
gyesen lévő anyuka:
- Igen, már mindenkinek megvan. Főleg játék lesz a fa alatt
idén, ugyanis januárban érkezik
a harmadik gyermekünk. Az idei
ünnepek csendesen és békében
telnek majd, de a legfontosabb,
hogy együtt. Már kitaláltam az
ünnepi menüt is, a mézes zserbó
kihagyhatatlan belőle.

E-MAIL ÜZENETEK

Vigyázzunk

értékeinkre!

Az autókban hagyott telefonok, táskák, kabátok, a bevásárlóközpontokban összegyűlt hatalmas tömeg a karácsonyi, téli időszakban valósággal hívogatja a zsebtolvajokat és autófeltörőket. Kérjük, fogadja
meg a rendőrség jó tanácsait:
- A bevásárlóközpontokban a pénztárcát, bankkártyát biztonságos
helyen, a kabát vagy zakó belső, zárható zsebében, a kézitáska belső
részében kell tartani.
- Hajlamosak vagyunk a táskánkat a bevásárlókocsiba tenni, de az
áru nézegetése közben nem tudunk rá ügyelni, így az könnyű préda a
tolvajok számára. Vásárlás közben se a pénztárcánkat, se a kézi táskánkat ne hagyjuk a bevásárlókosárban/kocsiban, célszerű hónunk
alá szorítva tartani ezeket.
- Az áruházban lévő meleg ellenére se terítse kabátját a bevásárlókocsira, mert azt könnyen eltulajdoníthatják.
- A gépkocsi utasterében látható helyen ne maradjon értékes vagyontárgy, vagy korábban megvásárolt ajándék.
- Lehetőleg ne tartsunk magunknál túl sok pénzt, fizessünk kártyával, ha erre nincs mód, úgy a pénzt több zsebben elosztva védjük. Irataink ne a pénztárcánkban legyenek!
- A mobiltelefonunkat lehetőleg ne látható helyen hordjuk.
- Az ajándékok kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljünk értékeinkre. Pénztárcát, telefont soha ne tegyünk le a pultra, mert azt ott
felejthetjük, vagy észrevétlenül ellophatják.
- A már megvásárolt ajándékokat se hagyjuk felügyelet nélkül.
Sokat segíthet, ha bevásárló körutunk útvonalát részletesen megtervezzük. A már megvett árut ne hagyjuk a gépkocsiban felügyelet
nélkül, hiszen néhány perc elegendő ahhoz, hogy tetemes kárt okozva gépkocsinkban, elvigyék a benne hagyott értékeket. Inkább maradjon valaki a kocsiban, ha már vásároltunk valahol, és nem tudjuk hová tenni az ajándékokat.
Legyünk mindig tudatosak, készüljünk fel rá, honnan, milyen veszély leselkedhet ránk, kerüljük a veszélyhelyzeteket, előzzük meg
odafigyeléssel a bűncselekményeket és akkor békés és boldog karácsonyunk lehet.
SÖVÉNYHÁZY EDIT FŐHADNAGY,

VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG, SZEGED

H0R0SZK0P
* j £ Á K 0 S : A z esetleges partikon nehex B J z e n áll ellent a rágcsálnivalóknak.
Acélozza meg akaratát! Hiszen a Kosnál is
minden csupán elhatározás kérdése.
BIKA: Érzéseit megsérthetik, kollé*
Igái a lelkébe gázolhatnak. Fontos,
hogy jó kedvvel menjen dolgozni, ellenkező
esetben váltania kell! Okosan készítse elő
döntéseit!
f V ^ IKREK: A munkájában elért gyors
Isikereknek köszönhetően nem fenyegeti családját többé anyagi veszély. A
forintokat ennek ellenére ne szórja! Értékeljék a jólétet!

' MÉRLEG: A csalódások után nehezen áll fel. Vegyen erőt magán
még ebben az évben, kedves Mérleg! Mutassa meg, hogy ön nem ismer akadályt, és
határozza végre el magát!
V
SKORPIÓ: Optimista hozzáállásá^ L r i v a l mindenkit megnevettet. A Skorpió ma se szomorkodik, boldogan veti bele
magát az ünnepi előkészületekbe. Szüleit
látogassa meg!

I

NYILAS: A társasági kötelezettségeiből mentse ki magát! Ha magányra van szüksége, akkor akkor vonuljon
félre. Mindenki pótolható, kedves Nyilas, ezt
tartsa fejben!

j ^ P RÁK: Váratlan események folytán
tartalékaihoz kell hozzányúlnia. Bár
anyagi helyzete egyébként se valami rézsás. Most nem tud mit tenni a szükséghelyzet ellen, kedves Rák.

BAK: Ma könyörtelenül maradjon a
TJÁJlényegnél! Nincs mellébeszélés, ezt
kollégáival is közölje! Csodával határos, mit
képes kihozni az emberekből!

OROSZLÁN: Okos, kreatív ötletei' ' I v e l munkatársait és főnökeit is
ámulatba ejtheti. A csodálok mellett természetesen irigyeket is szerez. Őket ma hagyja
figyelmen kívül!

VÍZÖNTŐ: Az ünnepi hangulatban
^ f l k imajd elolvad. Bizonyára élvezi a
kisgyermekek népes társaságát. Kedvese
jelenléte is boldogítja, ennél többre nincs is
szüksége.

SZŰZ: Készüljön fel az új. szokat^ ^ i l a n dolgokra! Sok mindent kell még
ma befogadnia a Szűznek, ami megterhelő
lehet! Magát meghazudtolóan rugalmasan
kezeli a helyzetet!

I

HALAK: Hosszú, fárasztó munka
elébe néz. Minden bizonnyal a füle
botját sem kívánja mozdítani, hogy elvégezze feladatait. Ha így érez, vegyen ki pár nap
szabadságot még erre az évre!

Megvette
a
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karácsonyi

ajándékokat?

úgy véli, a költségek elfogadásánál több felelősséggel kellett volna határozni. Nagy luxus Magyarországon ennyi pénzt autópályára fordítani, még akkor is,
ha arra égető szüksége volt a régiónak.

HIRDETŐTÁBLA
Dr. Schmidt Ivánné jelezte: a
Kossuth Lajos sgt. 34. szám előtt
TERELÓSZIGET
Kamionosok
a
30/288- • hirdetőtáblát nyomkodtak bele a
9901-ről és a 30/998-0031-ról - fatörzs mellett a földbe. Terméazt hangsúlyozták, hogy a teher- szetvédőként kifogásolja, hogy
autók és a kamionok esetén a ezt a vasat a fa tövébe helyezték,
Szőregi úton lévő terelősziget na- de ha a fa kihajt, el is fogja takargyon nagy balesetveszélyt jelent- ni a táblát. Lokálpatriótaként
het. A leszűkített útra való ka- emelt szót ez ellen, de a turisták
nyarodás nehéz és kockázatos szemének is csúfos látvány.
ezekkel a hatalmas járművekkel.
PIHENŐ UTCA
BALESETRE VÁRUNK?
Kovács Gézáné panaszolta, hogy
Horváth István szegedi olvasónk Baktóban, a Pihenő utcában a
felháborítónak nevezte, hogy a félbehagyott kerékpárút-építés és
Bertalan hídon hónapok óta sen- az esős, havas idő beköszönte
ki sem javította ki a veszélyes út- miatt térdig járnak a sárban. Az
hibát. A 30 km/órás sebességkor- ott élők is szeretnének emberi
látozó tábla kihelyezése n e m módon közlekedni.
megoldás!
HARGITAI UTCA
AUTÓPÁLYA
Kasza János azt tette szóvá, hogy
A 458-610-ről szegedi telefonáló Újszegeden, a Hargitai utcán
arra hívja fel a figyelmet, hogy az száguldoznak az autósok. Ez veúj autópályára jutás Kiskunfél- szélyes, mert ott a buszmegálló
egyházától
Szeged
irányába felől nincs is járda, a gyerekek az
nincs megfelelően jelezve, így ol- úton közlekednek. Zebra kellene
vasónk is a régi úton volt kényte- és 30-as sebességkorlátozó tábla,
len autózni. Horváth Ákos pedig vagy gyakoribb rendőri jelenlét.

MEGJÖTTÜNK
Következő

kérdésünks

Jár-e
sporteseményekre?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS uániíziia normáig swrrt fortén*.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: www.delraagyar.hu
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Egyensúly vagy fejlesztés ?
„A fejlesztések nélkül egyensúlyban lennénk", mondja Lázár János,
Hódmezővásárhely polgármestere. Sorolja „érveit", a felületes olvasó
ezeket talán el is fogadja. De mi nézzünk az érvek mögé. Ervei minden esetben szolgálnak valamilyen célt. A közgyűlésen azt mondja,
az Emlékpont vagy „Terror Háza" építése „mindössze 1-2%-a a költségvetésnek". Ha ebbe valaki belegondol, a 21 milliárdos költségvetés
egy százaléka 210 millió forint, ha a két százalék lenne az igaz, az 420
millió forint. Ma a költségvetés előterjesztéséből tudjuk, hogy a jelenleg ismert szám több, mint 600 millió forintot irányoz elő erre a „fejlesztésre". Ilyen nagyságrendeknél meg kellene gondolni az 1-2, esetleg 3 vagy több százalékkal való dobálózást, mert bizony itt egy százalékból rendbe lehetne tenni a város iskoláit, egy másik százalékból a
rendelőintézetet, és még sorolhatnám.
De a félrevezetés csúcsa az, amikor a költségvetés főösszegéhez és
n e m a saját bevételhez viszonyítunk. Mert az éves saját bevételünknek például az Emlékpont („Terror Háza") beruházás eddig ismert bekerülési költsége esetén bizony az éves bevétel több mint 30%-át pazarolja el erre a polgármester és a közgyűlés többsége. És ekkor arról
még nem is beszéltünk, hogy a bezárt gyárak adót sem fizetnek jövőre.
A hosszú bevezető után az Aktuálisban megjelent tudósításból:
Itt az önként vállalt feladatokat állítja szembe Lázár János a hiánynyal, amit egymilliárd forintban határoz meg. Az önként vállalt
feladatok: a képviselői alap évi 12 milliója 1,2%-a az említett hiányzó milliárdnak. Az ösztöndíjrendszer és minden tanuláshoz
kapcsolódó támogatást összeadva 15 millió forint 1,5%, és itt a
polgármester befejezi a példákat. Tehát hirtelen az ezermillió forint elköltésére tudott hozni huszonhétmillióról példát (2,7%).
N e m kevés ez egy kicsit? Csak a jobb megértés végett, a képviselői
alap éves összege lényegesen kevesebb, mint a polgármester és az
alpolgármesterek jutalma.
Véleményem szerint ez n e m egyéb, mint tömény demagógia.
Ugyanilyen demagógia a bevétel növelésének emlegetése, hiszen
n e m lehet az önkormányzati bérlakások bérét komoly tényezőként
figyelembe venni. Az önkormányzati ingatlanok értékesítését már
igen, de ez meg a jövő felélése. Az egyetlen progresszív elképzelés
talán az elektromos energia szabadpiaci vásárlása, ez valódi pozitív u m lehet, de egymagában vajmi keveset jelent költségvetési szempontból.
Remélem, polgármesterünknek és az őt támogató többségnek vannak használhatóbb elképzelései a város pénzügyi helyzetéről, mert ha
csak az itt leírtakra támaszkodnak, városunk igen sanyarú jövő elé
néz.
HAVRÁNEK FERENC ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZEGED
MÉSZÁROS MATE
December 16., 11 óra 38 perc, 3850 g. Sz.:
Kovács Krisztina és Mészáros Zoltán (Sándorfalva).
PANDEKÁKOS
December 16., 14 óra 5 perc, 3390 g Sz.:
Fekete Carmen és Pandek Ferenc (Szatymaz).
FARKAS LILI
December 12., 18 óra 19 perc, 3020 g Sz.:
Csenki Anett és Farkas Norbert (Kiskunfélegyháza).
FARKAS MÁTÉ MÁRK
December 16., 21 óra 10 perc, 3400 g. Sz.:
Gonda Gabriella és Farkas Tamás (Szeged).
ORCSIK KINCSŐ
December 16., 21 óra 15 perc, 3850 g Sz.:
Ungai Barbara Ágnes és Orcsik Gábor (Újszentiván).
FARKAS GABRIELLA
December 17., 1 óra 22 perc, 3330 g Sz.:
Csuka Krisztina és Farkas György (Kistelek).
VIDOR VIKTÓRIA
December 17., 4 óra 14 perc, 2280 g. Sz.:
Raczkó Katalin és Yidor József (Orosháza).
LÓRINCZ LILI
December 17., 8 óra 15 perc, 3230 g Sz.:
Börcsök Erzsébet és Lőrincz János (Röszke).
SZŰCS BRIGITTA
December 18., 21 óra 47 perc, 3300 g. Sz.:
Rafai Mónika és Szűcs Róbert (Makó).
DUNAI RAMÓNA
December 19., 3 óra 3 perc, 3250 g. Sz.:
Dári Zsuzsanna és Dunai Tibor (Szeged).

HALMAI TAMAS
December 19., 8 óra 5 perc, 3590 g. Sz.:
Krámli Judit és Halmai János (Hódmezővásárhely).
NÉMETH BERCEL
December 16., 8 óra 38 perc, 3970 g. Sz.:
Bognár Veronika és Németh László (Algyő).
NYERGES ERVIN
December 17., 14 óra 33 perc, 3650 g. Sz.:
Sziráczki Györgyi és Nyerges Zsolt (Szeged).
VÁSÁRHELY
BALOGH ISTVÁN
December 16., 17 óra 15 perc, 3320 g Sz.:
Kapus Mónika és Balogh István (Óföldeák).
RÁKOS DÁVID RENÁTÓ
December 16., 18 óra 40 perc, 3600 g. Sz.:
Mészáros Edina és Rákos Sándor (Vásárhely).
GRESTYÁK ESZTER ERIKA
December 17., 6 óra 7 perc, 3200 g Sz.:
Fülöp Szilvia és Grestyák András (Mezőkovácsháza).
ILLÉS IMRE DÁNIEL
December 18., 8 óra 15 perc, 2900 g. Sz.:
Pintér Zsuzsanna és Illés Imre (Vásárhely).
OLÁH JÓZSEF GÁBOR
December 16., 10 óra 35 perc, 3890 g. Sz.:
Hargitai Gyöngyi és Oláh József (Battonya).
MAKÓ
BERACZKA CSONGOR
ANDRÁS
December 17., 14 óra 10 perc, 3850 g. Sz.:
Apró Anikó és Beraczka Attila (Földeák).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérüttek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Tel.: 62/474-374, vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
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

E G É S Z S É G , É L E T M Ó D , T Á P L Á L K O Z Á S MINDEN KEDDEN
NAPI MELLÉKLETEK

GYOGY-IR
SZERKESZTI:

LÉVAY GIZELLA,

DR.

DÉZSI

CSABA

ANDRÁS
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Gyógyír a lakomákra

Amikor megnő

Az évzáró ünnepi traktáknál nehéz mértékletesnek lenni, s
bizony sokan sóhajtanak a gyomorterhelést enyhítő szerekért.

a szív pumpálóereje

Teltségérzés, puffadás, gyomorégés ellen nem kell az ügyeletes
patikába menni, számos házi gyógyír létezik.
Ha ünnep, akkor lakmározás,
eszem-iszom, aztán bánom,
mert fellázad az emésztőrendszer. A sok zsíros, fűszeres étel
megterheli a májat, a nagy
adagok „pukkadásig" feszítik a
gyomrot, visszapréselődik a
sav, a kevés mozgás lustítja a
beleket, az anyagcserét, székrekedést okoz, a túlzó alkoholizálás, a sok diós-mákos bejgli
még csak fokozza a gyomorégést, s már kész is az ünneprontás. Meg kell előzni! Ehhez
elsődleges házi praktika, hogy
ne együnk túl sokat. Az étkezések között teljen el legalább
négy óra, hogy feldolgozódhassék a tápanyag. Ebéd, vacsora után mozogjunk, legalább sétáljunk fél órát. A főétkezések között csak mértékkel
nassolgassunk sütiket, édességeket, inkább rostdús narancsot,
mandarint,
almát
együnk, vagy egy-egy adag
emésztést segítő joghurtot.
A hagyományos karácsonyi,
szilveszteri étkeink nehezen
emészthetők, és kevés bennük
a rost. Az emésztést elősegítendő vegyük elő dédanyáink
fűszereit: reszeljünk például a
húslevesbe szerecsendiót, aprítsunk rá friss petrezselymet.
Használjunk a főzéshez zsá-

A helytelen táplálkozás

Dr. Weisz Veronika szegedi belgyógyász-kardiológus a veszélyekre, valamint
a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint a prevenciónak már gyermekkorban el kell kezdődnie.

Magyarországon a szív- és érrendszeri
betegségek (például agyvérzés, infarktus, koszorúér-betegségek) mára vezető
halálokká váltak: mindkét nemnél
mind az életkor, mind a gyakoriság tekintetében élen járunk a kelet-közép-európai országok között is, drámai
módon megelőztük például Lettországot és Ukrajnát. A betegségek kialakulásának komplexitását és egymásra hatását százalékokban szemlélteti dr.
Weisz Veronika, a szegedi I. sz. Rendelőintézet belgyógyász-kardiológusa: az
ország lakosságának közel hatvan szá' zaléka túlsúllyal küzd (pár éve e téren a
világranglista ötödik helyén álltunk),
valamint a szív- és érrendszeri betegek
közel fele elhízott. Minden második
túlsúlyos ember magas vérnyomásos,
minden harmadik magas vérnyomással
élő pedig cukorbeteg. A szakember a
főbb rizikófaktorok közül a helytelen
• Vókorón ós Hwgim
q gyógyítás szolgalata bon
- alsó végtagi artériás és vénás
keringési zavarok
• ödéma
a
- krónikus izületi fájdalmak
- cukorbetegségek stb. kezelése 5

P r ó b á l j a k i Ö n isi
AZ ELSŐ KEZELÉS INGYENES.

Dr. Weisz Veronika
belgyógyász kardiológus
Bejelentkezés:
30/99-55-788 - 30/415-05-73

SZABÓ MAGDOLNA

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

táplálkozás mellett az örökletes tényezőket, a rendszeres mozgás hiányát, a
dohányzást és a stresszt emelte ki.
Mind olyan veszélyforrás, amivel nagyon sokat találkozhatunk, némi túlzással élve: a tiltólistát fújjuk, mint az egyszeregyet. Ennek ellenére keveset vagy
nem eleget teszünk az egészségünkért.
- Az egészségtudatosság terén picit javult a helyzet az országos médiakampányoknak is köszönhetően - hangsúlyozta dr. Weisz Veronika, aki szerint a
megelőzést már tizennyolc éves korban el
kellene kezdeni: a kardiológiában a magas vérnyomást gyermekkorban, vagyis
az első észleléskor kezelni kell. A jelenleg
elfogadott normális
vérnyomásérték
120-130/80-as. Sokszor a 150-es értéknél
is sokan csak legyintenek, pedig a magas
vérnyomás következtében a célszerveknél, vagyis a szívnél, a vesénél, az agy
vérkeringésénél megindul a károsodás.
Másik fontos mutató a koleszterinszint:
az orvosok régen 6,5-6,7-es értéknél kezelték a beteget, ma már viszont előfordulhat, hogy 3,5-3,7-es értéknél is elindul a gyógyszeres és diétás terápia. - A
legújabb kutatások kiderítették, hogy a
koleszterinszint-csökkentőknek
nemcsak az anyagcserehatásban van nagy
szerepük, hanem a gyulladáscsökkentés
révén nagy érvédő hatással is bírnak.
A gyógyszeres kezelés mellett ismeretes
egy másik terápia is - emeli ki a doktornő

-, amely egy olyan készülék, ami a vákuum és a mágnes együttes hatását alkalmazza. A kezelés során a beteg derékig
befekszik a vákuumcsőbe, ahol változó
erősségű vákuum negatív nyomást állít
elő, aminek következtében az oxigéndús
vér az alsó végtagokba áramlik, a sejtek
anyagcsere végtermékeinek leadása után,
az elhasználódott vér pedig a pozitív
nyomással a szív felé áramlik. A vákuumos készülék mint egy külső nyirokszív
javítja az egész test oxigénellátását és
keringését. A beépített mágnesmező a
test saját rezgési frekvenciájával azonos
rezgésszámú elektromágneses térerőt
alakít ki, a két rezgéshullám között rezonancia keletkezik, így fokozódik a sejtek működése, erősödik a szervezet védekezőrendszere, ezáltal megnő a szív
pumpáló ereje, több vér áramlik a szervekbe, javulnak az oxigén- és anyagcsere-folyamatok. A vákuum és a mágnes
egymás hatását erősíti.
Dr. Weisz Veronika hangsúlyozza, hogy
a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében a gyógyszeres, a diétás
és a mozgásterápiát életre szólóan kell

Pulzuskontroll, testsúlykontroll, ez a címe Dömötör Edit, nemzetközileg is ismert kardiotréning-szakember kötetének. A könyv első
része a testsúlycsökkentéssel foglalkozik, hozzásegítve az olvasót,
hogy az innen-onnan hallható ötletek, tanácsok, tévhitek útvesztőiben való elmélyedés helyett valóban lefogyjon. Az edzés közben
zajló energiafölhasználási folyamatok ismertetése révén az érdeklődő előtt kiderül, mi megy végbe a szervezetben a mozgás hatására. Azok, akik nemcsak egészségmegőrzésként kezdik el az intenzív mozgást, hanem sporteredményeket is el akarnak érni,
megismerkedhetnek a pulzuskontrollált edzéssel, a hozzá szükséges eszközökkel. Az állóképességi edzés alapjairól szóló fejezet
azért is fontos, mert ha tudjuk, mit miért csinálunk, akkor sem bizonytalanodunk el, ha hetekig nem tapasztalunk számottevő fejlődést edzettségi állapotunkban - hívja föl a figyelmet a szerző. Az
edzéscélok meghatározásáról szóló rész segít az állapotunkból
adódó, számunkra legmegfelelőbb cél kiválasztásában - így nem
akarunk majd rögtön az első napokban csúcsokat dönteni, s szük-

alkalmazni.

ségképpen elkedvetlenedni. A könyv részletezi a legnépszerűbb,

FOGPÓTLÁSOK
BHBHHK

Serkenti az emésztést az étkezés után felhajtott kevéske
gyomorkeserű. Hasonló hatású
a zsíros étkek után egy-két mézes galagonyagolyó elrágicsálása. Puffadás ellen jó az ánizsmag, kamillavirág, borsmentalevél, köménymag keverékéből
készült tea, s hatékony a kapormag teája, meg a gyömbértea
és a komlóvirágtea is. Gyomorégés ellen beve(t)hető a szódabikarbóna, s a vízbe kevert kanálka almaecet.

kialakulásához

könnyen vezethet szív- és érrendszeri betegség

A szív- és érrendszeri betegek közel fele
elhízott, minden második túlsúlyos ember
pedig magas vérnyomással küzd.

lyát, sáfrányt, kakukkfüvet,
rozmaringot, több hagymát és
fokhagymát, a sütikhez ánizst,
szegfűszeget, fahéjat, gyömbért. A hagyományos burgonyás köretek helyett együnk
párolt zöldségféléket, salátákat - olívaolajjal. A húsok kiváló kísérője az emésztést segítő savanyú káposzta. A fehér
helyett a barna, korpás, magvas kenyereket fogyasszuk. A
székrekedésre
hajlamosító
mákos bejgli minden második
adagja helyett eszegessünk inkább a salakanyagok ürülését
elősegítő aszalt szilvát vagy
szilvabefőttet. Hatékony bélmozgató a bodzavirág, a koriandermag és az édeskömény
kivonatát tartalmazó lekvár.

Szeged, Vitéz u. 5.
Tel.: 30/9357-841

„Változtatnom kell az életmódomon", mondja magában az
ember, amikor már a harmadik emeletre is csak erőteljes
zihálás és füjtatás kíséretében tud fölkapaszkodni. Aztán
többnyire mégsem változtat, csak mikor már komoly jelzéseket
kap szervezetétől. A könyv - karácsonyi ajándéknak Is kiváló útmutatást ad: hogyan történjék az életmód-változtatás.

kis eszközigényű sportágak előnyeit, így mindenki kiválaszthatja
magának a legmegfelelőbbet. Csak egyetlenegyet nem szabad

tennünk: figyelmesen elolvasnunk a kötetet, és utána - mint aki
jól végezte dolgát - nem kezdeni el egyik sportágat sem.
F.CS.

06-30/30-30-443

mms n delmitgyat.hu
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dr. Moldovuy Géza fogszakorvos

Mozgás az egészségért

L.G.
VÁRJUK

tömések a legolcsóbbaktól
a legjobbakig.
KAMATMENTES

RÉSZLETRE IS!

Önmagát azonban senki ne kínozza, a
diétánál is szinte mindent szabad fogyasztani, csak mértékkel és odafigyeléssel. Ugyanis az ember általában az
ízekre, és nem a mennyiségre vágyik.

OLVASÓSAROK

Kérjük, írja meg nevét és lakhelyét!

inegjelviiIrtjiiU!

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

Kedves Olvasó! í mepjelencsítet a beküldő egvoiértésén kívül a kepen laikalé szemeit íkiskenzakisál a lötvénves képviselettaijaziilásaszükséges

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt.
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KÖLCSÖNHATÁSBA LÉPHET A GYÓGYNÖVÉNY ES A GYÓGYSZER

Vigyázni kell a „szelíd gyógymóddal"
C-VITAMIN

A fitoterápia egyfajta „szelíd gyógymódéként ismerős.
Sokan azért fordulnak gyógynövénykészítményekhez,

A jelentős C-vitamin-tartalmú csipkebogyót sokan forrázzák, mint a teát, holott ez
esetben teljesen elveszti vitamintartalmát, s legföljebb
„élvezeti teaként" fogyasztható. Miként lehet ezt elkerülni?
Fogyasztás előtt néhány óráig,
fél napig hideg vízbe kell áztatni, majd fogyasztás előtt a
kívánt hőmérsékletre melegíteni, de nem forrásközeibe.
Egyébként a C-vitaminnak van
egy olyan hatása, hogy rontja
bizonyos gyógynövények - például ginzeng -, illetve egyes
gyógyszerek hatásfokát. Célszerű tehát néhány órányi különbséggel szedni őket.

mert el akarják kerülni a szintetikusan előállított gyógyszerek kapcsán sokszor emlegetett mellékhatásokat, illetve a hozzászokást. Azonban tudni kell: az egyidejűleg
alkalmazott gyógynövények és gyógyszerek között olykor
nemkívánatos kölcsönhatások jöhetnek létre.

- Köztudott, hogy a gyógynövények, gyógynövénykészítmények számtalan ember
egészségét adják vissza. Kevésbé köztudott: bizonyos
gyógynövényeket és bizonyos gyógyszereket nem célszerű együttesen alkalmazni,
mert kölcsönhatásba léphetnek, s ez nem kívánt hatásokkal járhat - hívja föl a figyelmet Koltainé
Bácsfalusi
Ildikó, a Herbária Rt. szegedi
üzletvezetője, s példákat is
mond erre a szakirodalom
alapján. A kasvirágot (Echinacea) ilyenkor, télen és

egyáltalán, „náthás" időszakokban különösen sokan veszik, mert kitűnő immunerősítő. Csakhogy vigyázni kell
vele: több héten át tartó fogyasztása önmagában is károsíthatja a májat, ha pedig
májra szintén negatív hatást
kifejtő gyógyszerrel együtt
szedik, akkor méginkább
megnő a májkárosodás lehetősége.
A kamillát ugyancsak gyakran alkalmazzák megfázásos
időszakokban, de szintén oda
kell figyelni, milyen gyógyszert szedünk mellette. A vér-

Hozzászokást is előidézhet
Léteznek esetek, amikor egyáltalán nem célszen] bizonyos gyógynövények fogyasztása. A már említett ginzengkészítmények például
vérnyomásnövelő hatásúak, így az eleve magas vérnyomással küzdőknek nem javasolhatók. A nyírfalevél vízhajtó teakeverékek alkotórésze, ám a szívet „megdobogtathatja", így szív-, vagy veseelégtelenség okozta ödémára, puffadásra mást célszerű alkalmazni. A kutyabengekéreg, a szennalevél mint emésztést elősegítő teakeverékek alkotórészei, folyamatos, hosszú időn át tartó alkalmazás esetén hozzászokást idézhetnek elő.

LÉZERES
BÖRFIflTflLÍTfiS
VISSZÉRKEZELÉS

E P f i m á s
tartós szőrtelenítő módszer

Gyógyteák egy szegedi üzletben. Megváltoztathatják
mellékhatásokat is kiválthatnak
alvadásgátíó gyógyszer hatását például fokozza, így vérzést idézhet elő, bizonyos
nyugtatók hatását erősítheti, a
vas felszívódását csökkenti.
Vizsgaidőszak van, ilyenkor
diákok is szoktak szedni agyi
frissítő hatású páfrányfenyő
(Ginkgo)-tablettát, idős emberek pedig folyamatosan. Ám
véralvadásgátlókkal,
gyulladásgátlókkal együtt alkalmazva ez is növelheti a vérzés
kockázatát. A görcsgátlók hatékonyságát csökkentheti, bizonyos
antidepresszánsok

ELTÁVOLÍTÁS
BEVEZETŐ ÁRON!

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

mellékhatásait pedig fokozhatja. Az erősítő, roboráló hatású ginzeng ugyancsak vérzéskockázat-növelő, véralvadásgátlókkal együtt szedve.
Vércukorszint-csökkentők hatását, egyes antidepresszánsok nemkívánatos mellékhatásait fokozhatja, bizonyos fájdalomcsillapítók pedig veszthetnek általa hatékonyságukból. A koleszterinszint-csökkentő, véralvadásgátló hatású
fokhagymakészítmény is növeli a vérzéskockázatot, véralvadásgátló szedése mellett

Lepje meg Kedvesét ajándékutalványunkkal!
S z e g e d , Z o l t á n u. 10. Tel.: 4 5 1 - 9 2 1 w w w . d i n e s . h u

DR. OCSKÓ M A R I C A
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-elektro-mágneses energia reguláció) terápia

GYOGYIUOVEIUYÉS R E F O R M H Á Z
3 0 0 m2-en

- megújult szemüvegkeret-választék
- márkás szemüveglencsék
- kontaktlencsék

R e n d e l : Szeged, Bocskai u . 4 . H é t f ő n és csütörtökön 17-19 óráig

- SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS

T e l . bejelentkezés: 6 2 / 3 2 4 - 3 9 8 , 0 6 - 2 0 / 3 4 4 - 4 5 6 7 .

Ajándékok - megfizethető árakon:

minden korosztálynak

4 Tönkölyhéj párnák
1559 F t - t ó l
4 Naturland 1+1 krém + habkő lábápolási csomag 8 9 9 F t
* CM 3 caps. 50 db (túlsúly kezelésére magas rosttartalommal, étvágycsökkentő)
9 4 9 9 Ft helyett 7119 F t
4 Proenzi 3 tabl. 90 db/90 nap + ajándék zenei CD
(ízületi és reumatikus problémákra)
4639 Ft

Kozmetikai termékek
praktikus neszesszerben:

* Női, férfi:

1299 Ft-tól

* Parfümök (többféle illatban)
699 F t
4 Reggelizőszett 18 részes
2399 F t
3 részes
399 F t
4 Digitális konyhamérleg (1 g-5 kg)
3799 F t
4 Ébresztőóra (1 ceruzaelemmel működik)
4 Lakk ajándéktáska
79 F t
4 Karácsonyi potpourri
699 F t
4 Fagyertyák (3 méretben)
399 F t - t o l
4 Méhviaszlapok gyertyakészítéshez
249 F t
Clinians minőségi kozmetikumok, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!

MAGÁNRENDELÉSE:
GVÓGV-PALOTA SZEGED, SZENT F. U. 8. • RENDELÉS: HÉTFŐ 18-20 ÓRÁIG • 62/550-797
HMV.-HELY, KINIZSI U. 2. • RENDELÉS: KEDD 17-19 ÓRÁIG • BEJELENTKEZÉS: 20/247-3668

Vásároljon
karácsonyi ajándékot
a MediFat'-nél!
+ AJÁNDÉK BÁLI SMINK
Ha nálunk vásárol karácsonyi csomagot, most
ajándék alkalmi sminket kap!

- Alakformáló esztétikai-orvosi csomagok
- kozmetikai plasztikai-orvosi
luxuscikkek
- lézeralapú szőrtelenítés és egyéb
kezelések
- szoláriumbérletek,
szoláriumkozmetikumok
És sok más vonzó, igényes, minőségi
termékek és szolgáltatáscsomagok
mindenki számára elérhető árakon.

Szeged, Pillich K.. u. 15-lJk
15-18.
Tel.: 4 3 1 - 6 7 7
Szeged,
Feketcsas u. 27.
Tel.: 452-774

vt Aff

Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993),
»m«™,

.

- TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS
~ ránctalanítás és
,
arcbőr-fiatalítás
- Acnes, traumás hegek
kezelése
- értágulatok, tűzfoltok,
seprüvénák, felületi
visszértágulatok kezelése
és bejelentkezés: 62/54-52-52
Cím: Szeged, Korányi fasor 6.

" 43d£

Bőrgyógyászati és Ailergológiai
Klinika Ambulancia

5 Al»»l!»» 109?

Tel,: 62/452-774

wmm

szaktudás

MIÉRT HALUNK MEG
S"KKAL HAMARABB,
MIK? KELLEKE?

sott,

"geszs^

Ailergológiai
Szakorvosai

LÉZERTERÁPIA

Megbízhatóság,

a CORA Áruházban és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

Bőrgyógyászati és
Klinika

árak,
kodvazminyak.
akclákl

Szeged,Tiszti L. krt. 75. »Tel.: 62/420-642

Kozmetológiai,
Lézersebészeti
és
Fényterápiás
Intézet

Részletes tájékoztatás

o

G Y Ó G Y N Ö V É N Y É S R E F O R M H Á Z üzleteink

beváltása
Kmdviö
vátárlól
folyamatot

GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK GYÓGYÍTÁSA

és a szépség orvos szakértője

Scholl lábbelik 5 0 - 7 0 - os árengedménnyel
kaphatók a készlet erejéig! J 8 9 0 F t - t ó l

- vények felírása,

Dr. HARTAI T A M Á S f ő o r v o s
FÜL-ORR-GÉGÉSZ ÉS AUDIOLÓGUS

M e d i F a t ® — a testfogyasztás

BEMUTATÓ AJÁNDÉKKAL:
december 21-én, 10-14 ó r á i g !

SAS

F.CS.

Ajándékozzon
szépséget, kényeztető
kezeléseket!

GYÓGYSZERFÜTÁR

Tel.: 62/431-899 • w w w . p l a s z t i k a . n e t

S&S

fogyasztva. A fagyöngy vérnyomáscsökkentő hatású, ám
vérnyomáscsökkentő gyógyszerrel már nem célszerű alkalmazni: a kettő együtt túl
sok lehet.
A macskagyökér önmagában nyugtató hatású, ám általános érzéstelenítő mellett
alkalmazva, elnyújthatja annak altató-nyugtató hatását.
A nyugtató hatása miatt keresett orbáncfű
bizonyos
szorongásgátló gyógyszerek
hatását túlságosan növeli, s
erőteljes álmosságot ered-

Szeged belterületén gyógyszer házhoz szállítás.
NYUGDÍJASOKNAK
INGYEN!

F O R R Ó S MfiGfí N K L I N IKfí
PLASZTIKAI SEBÉSZET

ményezhet. A vasfelszívódást
ugyanakkor csökkenti. Lehet
szólni még az édesgyökérről,
melyet teakeverékekbe adagolnak ízjavítónak, és gyomorfekély esetén is hasznos,
viszont ellensúlyozza a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatását - halljuk a figyelemfölkeltő példákat gyógynövények s gyógyszerek kölcsönhatásaira.
Ha
valaki
gyógyszert fogyaszt, és mellette
gyógynövénykészítményt vagy egyéb táplálékkiegészítőt akar szedni, jó, ha
megkérdezi erről az orvos véleményét, hogy aztán ne érje
meglepetés.

- és

PRAXIS

j

kozmetikai és testtetoválás

egyes gyógyszerek hatékonyságát

Dr. Lenkei

Gábor:

C E N Z Ú R Á Z O T T E G É S Z S É G e.

könyvében
%

á

feltárja előttünk

ax

igazságot.

O r v o s ilyen ő s z i n t é n t a l o n m é g sohasem beszélt.

•

OLVASSA EL ÉS TUDJA MEG, HOGY:

• Míert csak a civilizálatlan

népek élhetnek

100 évig?

• Kik és hogyan akadályozzák meg art, hogy Ön ngeszséges lehessen?
• Kik és hogyan gyártják

a

• Kik és miért süllyesztettek

betegségeket?
el a rák hatékony

gyógymódját?

• Hogyan khat sok pénrt keresni a gyerekeken agy kitalált
• Mik a htras leggyakoribb

betegséggel?

okai?

H o g y o n n ö v e l h e t ő n a g y o n e y y s / e r U e n a í i l i k d í é% ITOÜnmi t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü n k ?

TUDJA MEG. MltYEN E G Y S Z E R Ű
L E N N E E G E S Z S E G E S N F K MARADNI!
A könyvet

Stégeden a Jó Közértei

forgalmazza

Szövetkezett

(a Hagy állomás
A könyv

ára: 2500

ut 26. szám alatt
mögött).

Ft * postaköltség

Nyttva tartás

h-p

_
Központ

utánvétel

esetén.

9.30~17.30-ig

Jó Közérzet Központ

y^/- \ ' ^ EfhaalfnMna Ulgfyügri é> bért» saawd*»«* brikett
6725 Szeged, Szövetkezeti út 26.
Telefon: 43662 4 4 4 6 7 9
e-mail: jt^űeerwtk<>zpűnt@invitd.hu

V6CYIMEGA

-CENZÚRÁZOTT
. C. K Ö N Y V I T
. K OLVASSA I U
; H(w« i
m m ^ m

* ••».. i „

10

GYÓGY-ÍR

Az amalgámtömések
ártalmatlanok

2005. december 20., kedd

Érezd, hogy férfi vagy
Vannak hagyományosan a
férfiaknak tulajdonított vélt
vagy valós feladatok. Ilyen
például a haza fegyveres védelme, a család anyagi jólétének biztosítása, a ház körüli műszaki feladatok elvégzése. Tradicionálisan férfiszerep még az udvarlás, a lánykérés és a gyermeknemzés.
Férfi szerep általában a kezdeményezés, irányítás - a
szexuális életben is.

Egy rémisztgetés alapja ismét valótlanná vált: nem
igaz, hogy az amalgámból készített fogtömésekből túl sok
mérgező higany kerül a szervezetbe.
MTI

A férfiak gyakran elégedetlenek a méreteikkel, jóllehet a
férfiasságot nem elsősorban
centiméterekben, hanem sokkal
inkább keménységben és kitartásban mérik. A példakép a
„kemény legény", de nemcsak a
háborúban, hanem az ágyban is.
Ma már vizsgálatok sora bizonyította, hogy a megfelelő minőségű
merevedés elérése
kulcsfontosságú mind a férfiak,
mind a nők szexuális örömszerzése szempontjából.

A higanyt tartalmazó amalgámtömések nem károsak az
egészségre. A fogorvosok továbbra is nyugodtan használhatják ezeket a fogak tömésére
- jelentette be a francia közegészségügyi
hatóság,
az
Afssaps.
Korábban számos panasz
érkezett olyan émberektől,
akik ügy gondolták, hogy a
szájukban lévő higany miatt
alakultak ki náluk különböző betegségek. Ezért az
Afssaps felkért egy munkacsoportot, hogy végezzen
újabb vizsgálatokat ebben a
témakörben. Újabbakat mert a higany, illetve az
amalgámtömések kérdéskörét már megvizsgálták 1998ban is.

A z amalgámtömést
fogorvosok

A munkacsoport - amely
fogorvosokból, biológusokból, toxikológusokból és allergológusokból állt - két
éven át foglalkozott a kérdéssel, s végül azt állapította meg, hogy noha az amalgámtöméssel
rendelkező
emberek szervezetében valóban valamivel nagyobb a
higany mennyisége, de nagyon messze van a mérge-

zést okozó szinttől. A higany koncentrációja azoknál sem volt súlyosabb, akik
a fogtömések után különböző mellékhatásokra panaszkodtak. S nem sikerült semmiféle ok-okozati kapcsolatot bizonyítani egyes betegségek (Alzheimer-kór, vesebajok, szklerózis multiplex),
illetve az amalgámtömések

ezután is nyugodtan alkalmazhatják

a

ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

között. A szakértők mindössze
annyi
korlátozást
javasoltak, hogy a terhes, vagy szoptató nőknél
ezen időszak alatt ne tegyenek a fogba amalgámtömést, illetve ne vegyék ki
azt, mert ez a két művelet
valóban a szokásosnál több
higanyt juttathat a szervezetbe.

sével vagy az ágyban mutatott
teljesítményével - meglehet,
hogy orvosi értelemben nem is
beszélünk még merevedési zavarról, - az komoly önbizalomvesztéshez, szorongáshoz vezethet egészséges és közösülésre képes férfiaknál Is mondta dr. Bódy Gábor, urológus főorvos, a www.szexdoktor.hu szakértője.
Gyakran az elégedetlensége
segíti a jobb szexre vágyó - és
ezért orvoshoz forduló - férfit
abban, hogy idejében felismerjék és elkezdjék kezelni a cukorbetegségét, a magas vérnyomását. A nem megfelelő mértékű merevedés ugyanis ezeknek
a betegségeknek lehet az egyik
korai „tünete". A merevedési
funkció helyreállítása, a kiváló,
4-es fokozatú merevedés (amikor a pénisz teljesen merev és
kemény) elérése általában egyszerű gyógyszeres kezeléssel
megoldható.

Az 1990-es évektől rendelkezésünkre állnak olyan terápiás
lehetőségek, amelyek révén a
merevedési zavarok szinte kivétel
nélkül eredményesen és biztonságosan kezelhetők. Az elmúlt
néhány évben számos újabb készítmény került a piacra, de a jól
bevált és sikeres elődöket egyiknek sem sikerült túlszárnyalnia.
- Ne higgyünk a csalóka reklámoknak! Aki még jobbra, még
többre vágyik, forduljon szakemberhez! Ma már jól képzett
andrológiai és urológiai hálózat
áll az urak rendelkezésére, akik
el tudják dönteni, mi a legmegfelelőbb megoldás, hogy ismét kemény férfinak érezhessék
magukat, és önbizalommal fordulhassanak a szebbik nem felé
- ajánlja dr. Futaki Zoltán, békéscsabai urológus főorvos.
További információért látogasson el a www.szexdoktor.hu
weboldalra.

A szex egész életünkben fontos szerepet játszik. Az életkor
előrehaladtával azonban sok
minden megváltozik. A férfiak
teljesítőképessége csökken. Éltesebb korban nem képesek
olyan gyors és látványos reagálásra a gyengébb nem láttán,
és gyakran a merevedésük keménysége sem éri el a korábban megszokott mértéket. A
férfiak gyakran ezt nem is érzik,
viszont a nők - akiknél a hüvelyi orgazmus elérésének talán a
legfontosabb feltétele a férfi
erekciójának maximális keménysége - rendkívül érzékenyek erre a változásra. - Ha egy
férfi elégedetlen a merevedé-

SZEGED • 6723 Szeged • Makkosházi körút 29.
Tel.: (62) 558 - 000 • Hétfő-szombat: 9.00 - 20.00 • Vasárnap: 9.00 -18.00

www.mediamarkt.hu

AfedkMMM
Mert hülye azért nem vagyok.

B. E.
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Állást kínál

• A SZTE ÁOK Élettani Intézete állatgondozói m u n k a körbe, az intézet kísérleti á l latainak gondozására s z a k képzett munkatársat keres.
Az állás 2006. február 1 - j é töl tölthető be. A pályázat
elbírálásakor előnyt élveznek az
állategészségügyi
ismeretekkel
és
szakmai
gyakorlattal
rendelkezők.
Jelentkezni írásban - ö n é letrajzot csatolva - 2006.
január 1 0 - i g az alábbi c í men lehet: Szegedi T u d o mányegyetem ÁOK Élettani
Intézet. 6720 Szeged, Dóm
tér 10. A borítékra kérjük
ráíni •Álláspályázat". (51150985)

ICSAPTELEPEK
stmoni
• OLYAN s z a k m a i l a g jól
felkészült,
adózásban,
könyvelésben jártas munkatársat keresünk, aki egy ö n elszámoló, termelő-szolgáltató
cég
adminisztratív
könyvelési,
bérszámfejtési,
pénztári munkáit végezné.
Alapvető
követelmény:
könyvelői képzettség, minimum 5 éves gyakorlat, a l kalmazói számítógépes Ismeret, g y o r s - és gépírás
előnyt jelent. Csak a s z a k mai önéletrajzzal, végzettséget Igazoló másolat, illetve a bruttó kereseti igény
megjelölésével tudunk p á lyázatokra válaszolni. "Február 051150878" jeligére a
Sajtóházba. (51150878)
• TÖBB n y e l v e t b e s z é l ő ,
vállalkozó biztonsági őröket
keresünk röszkei
munkahelyre. Tel.: 30/3-365-341.
(50948208)

NONSTOP

1994-es, automata váltós,

használtautó-beszámítással.

AKCIÓS ÁRON

1 990 000 Ft-tól
hitelre is eladók.

8 5 0 0 0 0 F t . Hitelre is.
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.

ALFA AUTÓHÁZ KFT.

|

Hmv.-hely,

Hódmezővásárhely,

s

Szántó K.J. u. 140/A

Szántó K. J. u. 149.

Tel.: 62/246-568,

Tel.: 62/246-568.62/535-289

62/535-289

Szeged. Algyői út. Tel.: 62/554-680

É

S

11
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Elektronika

4

Elveszett

• ELVESZETT hosszú s z ő rű, szibériai, barna, cirmos
jellegű
cicánk
december
16-án Szegeden, a Teleki
utca környékén. 2 gyerek
nagyon várja. Kérjük, aki
megtalálja, magas jutalom
ellenében hívja a 62/323207, 30/953-00-02. (51251136)

AKCIÓS HASZNALT
LAN0S0K

§
I
in

hitelre is eladók.
A l f a Autóház K f t .

OPEL ASTRA
AKCIÓS ÁRON
580 000 Ft-tól |
hitelre is eladó.

K

ALFA AUTÓHÁZ KFT.

Seat C o r d o b a 1 . 4
2 0 0 5 . 02., 6 0 0 0 km-rel,
2 680 000 Ft-ért,
AKCIÓS ÁRON eladó.
ALFA AUTÓHÁZ KFT.
Hódmezővásárhely, Szántó K.
J. u. 149 Tel.: 62/246-568, |
62/535-289

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

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
BIZTOSÍTÁS, ÁTÍRÁS hitel
Szeged, Rákóczi tér ( M e gyeháza), 62/541-410, 30/
678-55-35.
www.regiofinance.hu. (45235723)
• SKODA 1 2 0 - a s m ű s z a kival, Lada, Polski 126 műszaki nélkül, 350 k g - o s kan
disznó eladó. 20/414-5864,
30/553-5451, (51151050)
HIRDETÉSFELVÉTEL

Hmv.-hely. Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568.62/535-289
Szeged, Algyői út. Tel.: 62/554-680

BJIKAY NÁNDOR u. 29.
T.:B2/541-760

06-80/82 1-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

Gazdit keres

Hangszer

• ZONGORA Rösler, angol
mechanikás,
fekete,
180
cm, karbantartott állapotban
eladó. Irányár: 590.000 Ft.
Érd.: 30/9834-651. (51150675)

9

Haszonállat

• CIPŐ- és TÁSKAVÁSÁR
10% és 15% kedvezmény.
CIPÖDISZKONT Szeged,
József A. sgt. 8. Nyitva: 1318, szombat 9 - 1 2 . (51150494)

12

• BÖRZSÖNY lábánál.
Honton 5 + 3 szobás, k a s télyjellegű ház két garázs
zsal, 2000 négyzetméteres,
parkosított telken eladó. 0 6 30/547-5171. (51150504)
• SZEGED A L S Ó V Á R O S I ,
háromszobás, étkezős, nagy
garázsos magánház eladó.
Parkosított udvar, melléképület, terasz, fedett kocsibeálló, pince. Irányár: 22 M
Ft. 06/20/450-5300. (51150376)
• ÚJSZEGEDI, kétszintes,
kertes, sorházi lakás eladó
garázzsal, 21,8 M Ft. Érdeklődni a 30/245-2974, f o tók:
www.csaladlhazam.hu.
(51150888)

EEBSSEa
• HÓEKÉK traktorra előre,
hátra, targoncára szerelhető
kivitelben,
több
típusban
eladók. 06-76/441-417, 0 6 70/311-9538. (51150935)

14

• VAN még egy pár darab
kukoricázott, 10-20 k g - o s
hibrid pulykám eladó. K i szállítás. felpucolás megbeszélhető,
06-30/307-9167.
(Szeged) (51251130)

Magánház

Növény

• N A G Y M É R E T Ű fe'nyők
vására. Szőreg, Makai út
99.
Tel:
30/415-84-73.
(51251128)

f r O m B S H I
5

Ékszer

EURO-EKSZER AKCIÓ!
62/444-160 zsolnay, Guy Degremme,

Hegedús 8. Klára,
Teleion: 06-20/442-8943

\
¿SyjlfS

Építőanyag

• FEKETE kiscicát találtam
december 16-án, a Bartók
téren. Régi gazdáját keresi.
Érd.: 70/316-3590.(51251170)

8

Könyv

1 1 ; Közlemény

• SEMMELROCK t é g l a b u r koló-akció: 2880 Ft/nm-töl.
Csomómentes borovi nyílászárók (pl.: 90x120 ablak
25.200 FI). Fenyő fűrészáru
nagy választékban ( p l : 10es deszka 122 Ft/fm, tetöléc
68 Ft/fm). Poliészter hullámlemez: 890 Ft/nm-től. Olasz,
azbesztmenes
hullámpala
1290 Ft/db-tól. Áraink az
áfát tartalmazzák. Érdeklődni: Rókus Tüzép, 62/476876. Szeged, Szatymazl 2.
(51049383)

7

10

• HASZNALT könyvek,
könyvhagyatékok,
magánkönyvtárak folyamatos felvásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 5?. 30/9558979, 62/315-322. (51048961)

www.delmagyar.hu

TS

ALFA AUTÓHÁZ KFT."

• AUDI A 4 - e s és VW Passat gépkocsikra gyári tetőcsomagtartó eladó. Érdeklődni a 30/279-9189-es t e lefonszámon. (61150807)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

T

Renault Laguna 2.0

Szeged, Algyői út. Tel,: 62/554-680
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149
Tel,: 62/246-568,62/535-289

• PULTOS-FELSZOLGALÓT keresek éjszakai s z ó rakozóhelyre. Érd.:
10-16
óráig. Tel.:
70/2075-758.
(Szeged) (51150331)

E

• TV-K (Nokia 63 cm, F u nal 37 cm, Sharp 37 cm)
eladók. 9 - 1 7 E Ft. 20/33674-32. (51151081)

Használt Tacumák
AKCIÓS ÁRON

Autó

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u.
149, Tel.: 62/246-568.62/535-289.
Szeged, Algyői út. Tel.: 62/554-680

D

3

890 000-1 290 000 Ft-ig s
hitelre is eladók.
|

AUTOSZERELOT
KERES A
GASZMANN
AUTÓSZERVIZ.
É R D . : 62/457-035,
62/457-947.

R

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

DAEWOO

AKCI0
Használt
Daewoo Kalosok
1 390 000 Ft-tól

I

Apróbörze

• UTAZÁSI iroda i d e g e n forgalmi végzettséggel, k ö zépfokú nyelvvizsgával, min.
10 év gyakorlattal tevékenységért felelős szakembert
keres,
70/29-29-571.
(51251153)

2

TELEFONOS

H

1181
30/686 7118

"

• SZEGED, Római krt. 15.,
4. emeleti garzonlakás m a gastetős panelházban, b e rendezve
eladó.
Irányár:
6.600.000,-. Érdeklődni: 0 6 30-456-7831. (51150691)

1 6 ! Pénz, értékpapír
JELZÁLOGHITELEK
Az ország legjobb
jelzáloghitelei csak nálunk,
már 7000 Ft/millió/hó
törlesztéstől, akár 3 héten belül.
Kereset és előzetes költségek
nélkül is. Terhelés. BAR,
g
végrehajtás nem akadály. 5
40/820 009
I

17

Régiségek

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok. műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(51048958)
• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉSE bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Vidékre
is díjtalan kiszállás! Azonnal
fizetek! 06-62/216-324, 30/
383-7116. Szeged. (50947459)

18

Ruházat

Karácsonyi

a\ciás

irhabundu-vúsár.
TERMELŐI Á R O N !
NSi, férfi irhabund.ík,
^
elegáns, sporros fazonok, z
noi modem szőrmebundák,
nerc, pézsma, róka sth.
Óriási készlet, óriási választék!
SOK EGYEHI FAZON.
T U D J Á K , A u c u n N i KÖTELI

Szőrme Üzlet
Szeged, Zákány u. 41.
(Rókus)
Tel.: 30/94-56-367
Nyitva: h.-p.: 9-17-ig,
szo.: 9-12-ig
Aranyvasárnap: 9-17-ig

JÖJJÖN EL, MEGÉRI!

Alföld porcelán, Ajka kristály
Szeged, Kárász u. 6. • Mórahalom, Szegedi út 16

Folytatás a 12. oldalon!

Ön mire költene évi
40 000 Ft
megtakarítást?

Váltson T-Kábel telefonra!
•
•
•

Akár 1 240 Ft havidíj
0 Ft kapcsolási díj
Ingyenes beszélgetés hálózaton belül
között: 8 é k ó s ,

*Az éves 40 0 0 0 Ft megtakarítás a 2005. s z e p t e m b e r 13-án az Invitel h o n l a p o n közzétett, A l a p h a n g d í j c s o m a g tarifáihoz viszonyított számításon
alapul havi 192 perc beszélgetés esetén.

Ügyfélszolgálati telefonszám:

www.t-kabel.hu

1 2 9 8 (helyi tarifával hívható)

•T • -Kábel- • •

12

" H I R D E T É S "
Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. (32526859)

• FORDÍTÁS TOLMÁCSO
LÁS gyorsan, pontosan és
olcsón. Lingvaport Fordítóiroda Szeged, Klauzál tér
(Wagner-udvar),
424-919,
20/31-77-316
forditas®
lingvaport.hu. (51049559)

Helyt giokcsiítés
Szegeden
leggyorsabban,
akár

50%
árengedménnyel.

IPRINTKEfy^
Maros Szakáruház
Szeged, M a r o s u . 2 9 . és
Szeged N a g y á r u h á z f ö l d s z i n t

-

(gravírozás, kötészet...
PKINTKEH

irodaszer-tár

So1{atfizetbe?
Keveset kap
vissza!
A

PÉNZ-NYER-Ő

KFT.-RE

BÍZZA!

Könyvelés, teljes
körű ügyintézés
PÉNZ-NYER-Ő KFT.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érd : 06-30/9457-577; 0662/593-999, Szász Péter.
(50947766)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (50947614)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.:
62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (50947658)
• KÖLTÖZETETÉS, bútorszállítás, irodák, irattárak
komplett átpakolása szakszerűen,
reterenciákkal.
Precíz munka, garancia. 0630/943-57-65 (51151092)
• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás g a ranciával, rekeszek, dobozok biztosításával, A hét
minden napján. Díjtalan felmérés, 62/497-358, 30/6304690, 20/455-1446.(50947702)

Szeged,
Kossuth L. sgt. 72/B
Tel.: 62/555-602

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS! SZILÁNK" Szeged.
Pulz u. 46. T.1 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

Tanfolyam

Tüzelőanyag

• VAGYOHÖRTANFOLYAM
Szegeden és
Szentesen
44.000
Ft-ért,
hétvégén,
OKJ vizsgával, részletfizetéssel. Érdeklődni az alábbi
telefonon:
06-70/235-8380.
Nytsz.:
08-0161-04,
(50948607)

Téglaépítésű lakás
• C S O N G R Á D I s g f . 29
társasházban 32 és 50 nmes lakások kedvező áron
eladók.
20/94-60-083.
(50948267)
• EGYETEMHEZ közel.
Boldogasszony sgt. 59. társasházban III. emeleti, 49
nm-es. erkélyes lakás eladó, 20/946-00-83. (50948269)
• ELADÓ Szentes központjában, frekventált helyen 50
m'-es, kétszobás, egyedi
fűtésű lakás teljesen felújítva, fizetéskönnyítési lehetőséggel. sürgősen. Tel.: 30/
209-6061,
30/637-8483.
(51150976)

Az
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Decemberben is

• TÜZELŐANYAG-AKCIÓ!
Akác tűzifa: 1790 Ft/q-tól.
Cseh barna kocka 2290 Ft/
q. Lengyel iszapszén: 2690
Ft/q. Brikett: 3190 Ft/q.
Lengyel lángborsó: 3330 Ft/
q. Érdeklődni: Rókusi Tüzép,
tel.:
62/476-876.

MEGSPÓROLUNK
ŐRNEK

2000 Ft-ot

Utazás

^ A L F Ö L D TOURS

Keres vagy eladni szeretne?

Az Ön megbízható partnere

Ajándékozzon szeretteinek

Segítünk!

A l f ö l d Tours U t a z á s i U t a l v á n y t !

Az ajándékutalvány
tulajdonosa további

|
®

10% kedvezményt kap
2006. évi katalógusunk
árajánlataiból.

te

'

fesi

Hirdetése csupán

925 Ft-ba kerül!*

Szeged, Somogyi u. 21.
Tel.: 62/550-160
Hmv.-hely, Mária Valéria u. 3.
Tel.: 62/534-915

' A j á n l a t u n k napilapunk apróbörze oldalán m e g j e l e n ő lakossági apróhirdetések
keres-kínál rovataira vonatkozik, a m e l y m a x . 15 szóból állhat. Érvényes 2005. december31-ig!

Üzlethelyiség
• FELSŐVÁROSI, új postánál, jó parkolási lehetőséggel összkomfortos, 33 nmes iroda (akár vlsszabérlési
lehetőséggel is) eladó. Érd.:
30/289-3042
telefonon.

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
n e m vállal
felelősséget!

^

HIRDETÉSFELVÉTEL MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs diszkont és vegyeskereskedés
6 6 3 0 Mindszent, Szabadság tér 9.

(51251225)

TELEFONOS «ahita
y

w

Gyászközlemények

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
MÉSZÁROS IMRÉNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek
megjelenésükkel.
5io496i6
Gyászoló család

SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédi,
JUHÁSZ ISTVANNÉ
CSÁSZÁR MARGIT,
Lendvai u. 25. szám alatti lakos életének
85. évében, 68 éves házasság után váratlanul elhunyt. Temetése 2005. december 22én, 13 órakor a Bajai úti református temető
ravatalozójából.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik szerettünk,
SZÉLL IMRÉNÉ
búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
51150129
Algyő

80 éves korában elhunyt. Temet é s e d e c e m b e r 2 2 - é n , 14 ó r a k o r

lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Gyászmise a kiskundorozsmai templomban 13 órakor.
Gyászoló hozzátartozói

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TOMBÁCZ SÁNDORNÉ
VOKOVITS ERZSÉBET
hosszú szenvedés után, 60 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása
december 21-én, 12 órakor lesz
a Szőregi temetőben.
5i25ii57
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
TARI JÓZSEF
74 éves korában, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása december 23án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló
család
ciiciiaa
'

A gyászoló család
•

51151088

•
In

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SZABÓ LAJOS
volt Hódmezővásárhely, Béla
cigány utcai lakos 58 éves korában elhunyt. Temetése 2005.
december 23-án, 10.30 órakor a
Hódmezővásárhelyi katolikus
temetőben.
Gyászoló gondviselői
és családja

LÁSZLÓ LÁSZLÓ
halálának 10. évfordulójára.
Felesége és szerettei

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy

22 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 2005. december 21-én, szerdán, 14 órakor lesz a rúzsai
temetőben.
OTP Bank Rt.
5125.222
Dél-alföldi Régió

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
FÖLDI PÁLNÉ
HÉJJÁ VIKTÓRIA,
szegedi lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése december 21én, 11 óra 30 perckor a Hódmezővásárhelyi katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család,
51251131
Szeged, Budapest

„Egyszer, egy csöndes hajnalon, amikor halk kopogtatás
lesz az ablakon, galambcsőrök
koccanása az üvegen... Üzenet, hogy vége. Uram! Én elhiszem."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós,
nagymama, keresztanya,
R. BALOGH
SÁNDORNÉ
R. BALOGH
JUSZTINA,
Hódmezővásárhely, Tanya
1308. szám alatti lakos életének 86. évében csendesen elaludt. Temetése 2005. december
21-én, 13 órakor lesz a Kincses temetőben.

Fájó szívvel emlékezünk

december 14-én, 75 éves korában elhunyt.
Szerettünktöl december 22-én, 11 -kor búcsúzunk a Dugonics temető ravatalozójából.
A gyászoló család

MAJOROS
ZSUZSANNA
az OTP Bank Rt. rúzsai
fiókjának dolgozója

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KISS GÉZA
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,
sasiul
Gyászoló család

Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, kik
szívből szeretnek, nem felednek téged.

ID. KÁPRAI FERENC

ROZSA SANDORNE
GYURIS MÁRIA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,
KIS PÁL ERNŐ
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték.
51150700
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa, após, nagypapa, dédike, testvér, élettárs
és rokon,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

drága szerettünk,
TÓTH MIHÁLY N É
LANTOS

EMÍLIA,

nagymágocsi lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése december
22-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi
római katolikus temető kápolnájából az evangélikus temetőben.
Gyászoló család
cl i ( i i n u

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
PUSKÁS JÓZSEFNÉ
GRÁNICZ A N N A
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV. BLÁZSIK PÁLNÉ
MÁTÉ ERZSÉBET,
Csongrád, Barátság u. 13. sz. alatti lakos 71 éves korában elhunyt.
Temetése december 22-én, csütörtökön, 11 órakor lesz a Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOVÁCS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
05125H31

Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink!

-

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: Ambrus iózsel, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt. 24. Tel.:
62/252-515 Berg Henrikné. 6 7 5 4 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6791 Szeged. Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tál.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa,
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay g. 16. Te!/fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 9 8 6 Márvány Kit. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési KII., 6 6 0 0
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér
8 Tel : 6 3 / 5 7 0 - 3 2 5 , 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft., 6722 Szeged,
Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér 10. 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Török u. 9/B. Tel,: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u, 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kit, 6722 Szeged, Attila u
Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/8 Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht.
Algyő. Kastélykert u. 16. Tel 267-567, Borostyán Temetkezési Szolgálat, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u 11. Tel: 6 2 / 2 3 8 - 8 6 6 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. H / l a *
63/400-889

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ZSARKÓ SÁNDOR,
Oföldeák, Béke u. 8. szám alatti
lakos 54 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése december
21-én, 10 órakor lesz az Óföldeáki temetőben.
5125U77
A gyászoló család

Gyászközleményeket
a megjelenés előtti
munkanapén 9 óráig
tudunk elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

•
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

I

PROGRAM

GABRIEL TAXI

PONT

A NAGY PONTVADÁSZAT FOLYTATÓDIK!

i L i l i A? * Í í M U ü M U S ííö6*«KAJÁHiO

E-mail címünk: ajanlo(a delmagyar.hu

SZÍNHÁZ
,
,
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
18 óra: Hegedűs a háztetőn musical. Deák Ferenc-bérlet
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Homo Ludens - a Szegedi
Kortás Balett előadása.
Bérletszünej,.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A Petőfi Művelődési Központban
19 órakor: D. Wasserman:
Kakukkfészek - dráma 3
felvonásban. Osváth-bérlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 17.45, 20 óra: Csak szex
és más semmi. Színes magyar
vígjáték.
BALÁZS BÉLA TEREM
14.15 óra: Genezis. Színes, m. b.
francia-olasz film ;
16.15 és 18.30 óra: A vándorló
palota. Színes, m. b. japán
animációs film ;
20.45 óra: Bin-Jip - lopakodó
lelkek. Színes dél-koreai-japán
film
CSÖKE JÓZSEF TEREM
14.15 óra: Charlie és a csokiprár.
Színes, m. b. amerikai-angol
családi vígjáték;
16 óra: Luther. Színes, angol és
latin nyelvű német film ;
18.15 és 20.30 óra: A ház kulcsai.
Színes olasz film.
GRAND CAFÉ
17 óra: Wallace és Gromit és az
elvetemült
veteménylény.
19 óra: Casablanca. Amerikai
film;
21 óra: Hosszú jegyesség.
Francia-amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
KingKong: 13.30, 15.15, 17,
18.45, 20.30 óra.
Szőke kóla: 16.30, 18.30, 20.30 óra.
Csak szex és más semmi: 13.45,
15.45, 17.45, 19.45 óra.
Az igazi Mikulás: 15.15 óra.
Harry Potter és a tűz serlege:
13.45, 15.30, 17.15, 19, 20.45
óra.
Ha igaz volna: 14.30, 19.45 óra.
Ördögűzés Emily Rose üdvéért:
15.45 óra.
Csodacsibe: 14, 16 és 18 óra.
Grimm: 13.30 óra.
Zono legendája: 13, 17.15 óra.
A 40 éves szűz: 20 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Harry Potter és a tűz

<5 0 U V

serlege. Színes, m. b. amerikai
film; 20 óra: Kóristák. Színes
feliratos film.
SZENTES
15.30 óra: Kulcsár é) haverok.
Színes magyar film;
17.30 óra: Cápasrác és Lávalány
kalandjai. Színes, m. b. amerikai
kalandfilm;
20.00: Vad galamb. Színes, m. b.
angol animációs film.

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) 18 órakor:
Karácsonyi hangverseny.

KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 9 órától: baba-mama
torna. Vezeti: Reigl Imola; 10
órakor: baba-mama klub. Vezeti:
Ráczné Gyémánt Andrea védőnő;
12 órától: ingyenes számítógéphasználat internetezési
lehetőséggel; 16 órától: babaváró szülésre, szülői szerepre felkészítő
tanfolyam. Vezeti: Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő;
18 órától: Akropolisz Táncstúdió
- fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné;

A Belvárosi Kamara Galériában
(Belvárosi mozi II. emelet, Vaszy
Viktor tér 3.) megnyílt:
Jótékonysági kiállítás az
„ÉRTÜNK" Szegedi
Csecsemőotthon Alapítvány
javára. A tárlat december 30-áig
látogatható, valamint
Juhász D. Csaba: Nature 3 természetfotó-kiállítás. A tárlat
megtekinthető: december 23-áig.

A Nemzetiségek
Házában
(Osztróvszky u. 6.) 13.30 órától:
görög nyelvi óra.
A Csongrádi sgt. 81. szám alatti
rendelőben 16 órától:
Fogantatásra felkészítő és
meddőséggel kapcsolatos
tanácsadás. Telefon: 06-30-51082-24.
A közéleti kávéház rendezvénye a
Genius Klubban (Széchenyi tér
5.) 18 óra: Politikai és irodalmi
kiruccanások. Beszélgetés Jánosi
György Részeg angyalok című
verseskötetéről. Házigazda: Géczi
József országgyűlési képviselő.
Vendég: Jánosi György
országgyűlési képviselő.
Közreműködik: Korom Rita (vers.)
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.) 9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.) 9 órától 16 óráig várja
látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 17
órakor: Hagyományőrző Együttes
(Eke József); 18 órakor: Algyői
Citerazenekar (Süli Tibor).
KONCERT és BULI
IH Café, 19.30 óra: Karácsonyi
koncert a Gőzerő együttessel.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A MEH Rt.-székház
kiállítótermében (Bocskai u. &B)
megnyílt: Szirálci Lászlóné Dudás
Ilona festményeinek kiállítása.
Megtekinthető: december 30-áig,
hétköznap 8 órától 17 óráig.

A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt: A bábelfestő Szabó
András kiállítása. Bemutatásra
kerül a Bábelvilág diaporáma.
Megtekinthető: december 20-áig,
10 órától 18 óráig.
A Volksbank szegedi fiókjának
galériájában (Klauzál tér 3.)
megnyílt: Tóth Sándor
Munkácsy-díjas szobrászművész
adventi kiállítása. A tárlat
megtekinthető: február 20-áig.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B galériájában
¡Vörösmarty u. 3.) memyílt:
Aranyi Sándor fotóiból rendezett
kiállítás Fényfestmények címmel.
• A tárlat megtekinthető: 2006.
január 7-éig, munkanapokon 10
órától 18 óráig, valamint
Vinkler László festőművész
portrékiállítása. A tárlat
megtekinthető: december 21-éig.
Az Enteriőr
Lakberendezésben
(Népkert sor 1/b) megnyílt Gégi
László tárlata. A kiállítás témája:
Szeged nevezetességeinek
rézkarcai. Megtekinthető:
december 23-áig.
A Nemzetiségek
Házában
(Osztróvszkv u. 6.) megnyílt:
Örmények délvidéken című
kiállítás. A tárlat fnegtekinthető:
2006. január 20-áig,
munkanapokon 9 órától 17 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) látható:
Vlasics Károly festőművész
(1882-1968) emlékkiállítása.
Látható: 2006. január 8-áig,
valamint a „Születésnapomra..."
József Attila és makói barátai
című tárlat. A kiállítás december
23-áig tekinthető meg.

Gőry Pince &Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9. • Tel.: (62) 422-137
KARÁCSONYRA

SZEGEDI

FILÉZETT

PONTYHALÁSZLÉ

ELVITELRE

MEGRENDELHETŐ!

[12)

felvételre keres

NC-programozásban
gyakorlattal rendelkező,

/

KABAMSAR

felsőfokú műszaki

|

végzettségű személyt 5
szentesi munkahelyre.
Jelentkezés,
a

bejelentkezés

63/314-407

alapján

telefonon.

M0SÎ
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MLAMENNl/l NOISZOI/ETKABAT

TENYÉSZTETT ÉS
: FÉLDRÁGA GYÖNGYI SOROK G A B N T U • BÁKNAGYVALASZ:
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AURUM ÉKSZERÜZLET
Szeged, Tisza Lajos krt. 4 0 .
ARANY LAGUNA ÉKSZERÜZLET
Szeged, Mikszáth Kálmán u. 2 1 .

TV 2
6.00 Laktérítő. Otthonteremtő magazinműsor 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Stahl konyhája 9.10 Szóda. Telefonos játék
10.10 Teleshop 11.35 Salome. Mexikói filmsorozat, 127. [12] 12.45
Játékidő. Telefonos vetélkedő 13.45
Grace Kelly Amerikai életrajzi film
15.35 A szerelem ösvényei Mexikói
filmsorozat, 246. [12] 16.05 Anita,
a bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat, 15. [12|
16.35 Charlie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat,
118. Merész akció 17.35 Hetedik
mennyország Amerikai filmsorozat, 80. Szavak 18.30 Tények Hírműsor |12]
19.00 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 212.

KONTASET KFT.

/

M l 5.35 Hajnali gondolatok 5.40
Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Max, a zsaru. Portugál bűnügyi
tévéfilmsorozat, 26. Kitérő a halálba 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik. Benne: 10.30 Napi mozaik extra. Benne: 11.15 Izomláz 11.28
Mit főzzünk ma? 11.40 Babaszoba
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Srpski Ekran.
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
13.30 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin 14.05
Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat, 101.
[16] 15.00 Kalandos nyár Francia tévéfilmsorozat. A remény [16) 15.54
József Attila 100 Az első csillag - elmondja Berek Kati 16.00 Híradó
16.05 Fehér Eszter 116) 16.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal
16.35 Katolikus krónika 17.05 12+
Ifjúsági magazin 17.30 Híradó délután 17.38 Körzeti híradók 17.50
A nagy vita Talkshow [16] 18.25
Esti mese Sebaj Tóbiás. Magyar
rajzfilmsorozat. Sebaj Tóbiás kergeti kalapját (ism.). Frakk, a macskák
réme. Magyar rajzfilmsorozat. Karácsonyi angyalkák (ism.) 18.44 Mikulás-gyár 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 Életképek
20.40 Filmdalok Összeállítás
régi magyar játékfilmek
közkedvelt dalaiból
21.05 Csaó, bambino!
Tévéfilm [18]
A történet egy úttörőmaszkabálon
játszódik, valamikor a hatvanas
években. A főhős, aki akkoriban
még kiskamasz, de az elbeszélés
idején természetesen már felnőtt,
disszidálni készül, de előtte, még
utoljára felhőtlenül boldog szeretne
lenni a bál forgatagában - búcsúzik
mindattól, amit itt hagy.
22.15 Kedd este
23.00 Panoráma
Világpolitikai magazin [16]
23.40 Híradó
23.45 Egymásra nézve
Magyar film [18]
1.30-1.44 Kárpáti krónika

19.30 Aktív
A TV 2 magazinja |12]
20.10 Columbo: Gyilkosság
Malibuban
Amerikai krimi |12|
22.00 Gyilkos sorok A kelta fejtörő
Amerikai krimi (12).
Közben: kenósorsolás
23.45 Moziverzum
Mozimagazin [12].
Műsorvezetők
Tóth Barnabás és
Simonyi Balázs
0.15 Tények este
0.40 Hack - Mindörökké zsaru
Amerikai krimisorozat, 13.
Az ártatlanság korának vége
[16|

1.40 Propaganda
Kulturális magazin [12]
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6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 40. |12] 6.30 Reggeli. Ebresztőshow 8.34 Találkozások-reggel 9.00 Receptklub (ism.)
9.15 Topshop 10.15 Delelő. Vidám
magazinműsor 11.35 Receptklub
11.45 06-81/60-30-60. Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.35
A csöves diri Amerikai vígjáték
15.15 Disney-rajzfilmsorozat Csipet csapat 15.40 Gyagyás család
Argentin filmsorozat, 48. 16.40 Balázs - A szembesítőshow [12] 17.30
Mónika - A kibeszélőshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.15 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
3207-3208. [12]
20.50 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat,

XI. évfolyam. Szent-este
bonyodalmakkal [12]
21.40 S. O. S., hurrikán!
Amerikai katasztrófafilm [16]
23.40 Találkozások - este
Sztármagazin [12|
23.55 Boszorkányüldözés
Amerikai film |16|
1.35 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
112]

DUNA
5.30 Gazdakör 5.50 Reggeli muzsika 5.55 Reggel 8.30 Hungarorama
8.35 Cimbora 9.05 A nemzet könyvtárának kincsei 9.15 Nyitva éjjelnappal 9.50 Bűvölet 10.45 Világunk
11.45 Híradó, időjárás-jelentés 12.00
Déb harangszó, vers 12.05 Gazdakör
12.25 Normandia gyöngyszemei
12.30 Talentum Czigány György
13.00
Kívánságkosár
13.50
Hungarorama 14.00 Kikötő 14.25
Világ-politika 15.05 Városrajzolatok
15.30 Talpalatnyi zöld 16.00 Környezetvédelem nemzetközi viszonylatban 16.30 „Halak, vizek..." 17.00
Világunk 18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Bűvölet
20.00 Porcelánbaba
21.00 A legenda
21.35 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.00 Közbeszéd
22.20 Mindentudás Egyeteme
23.20 Kikötő
23.50 Az elnök emberei
0.35 Liszt Ferenc: Tasso
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
1.25 Közbeszéd
1.45 Mese
1.55 Szép magyar novella
2.25 Mindentudás Egyeteme
3.25 Világunk 4.25 Váltó
4.35 Kikötő
5.05 Csendül a nóta

5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Válaszd a tudást! „Filmpercek"
10.00 Tudásakadémia. Hogyan legyünk sikeres vállalkozók? Pénzügyi alapismeretek 11.05 Századfordító magyarok. Aba-Novák Vilmos
12.00 Déli harangszó 12.01 50 éves
a Magyar Rádió Gyermekkórusa.
Zenés riportfilm az együttes ünnepi évadjáról 12.55 Alkotóház 13.25
Van öt perce? Haydn: C-dúr szonáta, II. tétel 13.30 4. Magyarországi
Nemzetiségi Filmszemle, III. díj.
Ezüstkor 14.00 Kárpáti krónika
14.10 Magyar cirkusztörténet Állatok a-cirkuszban 14.35 Leonardo
Olasz tévéfilmsorozat, 5/2 15.25
Napnyugta 18.00 12 hónap az erdőn December 18.30 Kultúrház
19.25 Esti mese Marci.
Belga rajzfilmsorozat.
Női szeszély
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.35 Filmidő
Karácsony ünnepes
holdudvara
21.30 Kultúrház
22.00 Bele az éjszakába
Amerikai film [18|
23.50 Záróra

0.35 József Attila 100
0.40 Válaszd a tudást!
„Filmpercek"
1.40 Tüdásakadémia
Hogyan legyünk sikeres
vállalkozók? Pénzügyi
alapismeretek
2.45 Határtalan emberek
Gussi Imre. Portréfilm
a sikeres üzletemberről, akit
még itthon is
Emri Gussiként ismernek
3.10 TS - Sporthét Motorsport
4.30 Panoráma Világpolitikai
magazin [16]
5.15-5.35 Membrán

TELIK TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.15-19.00 Hangos képújság
19.00
Deszki
magazin
Falukrónika 19.30 Pályairány Álláskeresési támogatás 20.00
Miénk a város - előzetes 20.10
Diagnózis - Fogászati ellátás 21.10
Szó-tér - Jótékonyság, fogyasztóvédelem

Ö

VÁROSZEGED
SI UUVMÓ

|a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Aréna (ism.) 8.25
Zamatos utazások, 13. rész Jamaica (ism.) 8.55 Képújság 15.00
Csacska angyal, 67. rész 16.00
Pénzhalász 17.00 Szemeszter - főiskolások, egyetemisták magazinja
17.30 Pörgés (ism.) 17.45 Vásárlási
Műsorablak 18.00 Ész beszél Tánczos Péter előadása 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Verseny 20.00 Szemeszter 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Szabadulás az Édenből, amerikai
filmdráma 23.00 Szegedi Hírek
(ism.) 23.25 Képújság

7.00 Főcím 7.07 Híradó 7.15
Ünnepváró 7.25 Társalgó. Élő interaktív telefonos műsor 8.15
Híradó 8.10 Ünnepváró 8.20
Fókusz. Cigány kisebbség 9.00
Képújság 17.00 Szemeszter 18.00
Főcím 18.10 Híradó 18.15 Ünnepváró 18.25 Fókusz - Román kisebbségek 19.05 Híradó 19.10 Ünnepváró 19.20 2004 újévi koncert, 2.
rész 20.00 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Szabadulás az Édenből.
Amerikai filmdráma

•TV
16.00 NASA - az űrkutatás története 17.00 Gyerekeknek: mesefilmösszeállítás 17.30 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Őrszoba - rendőrségi magazin 18.15 Vásárhelyi
Magazin 20.00 Híradó 20.20 Nap
kérdése 20.25 Őrszoba - rendőrségi magazin (ism.) 20.35 Fekete
Gyöngy, 69-70. rész 22.30 Híradó
2 2 . 4 5 N a p kérdése 2 2 . 5 0 Őrszoba

- rendőrségi magazin (ism.) 23.00
NASA - az űrkutatás története
(ism.) 0.00 Képújság
24,00 Rádió Plusz At Night Boldizsár Kata és Boki

5.30-22.30-ig Alföldi Hírmondó,
93,1 MHz 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-ig Nemzetiségi
műsorok

IH

(FM 89,9 MHz)
7.00 Reggel délen (információs
magazin, félóránként hírek, időjárás) 9.00 Délelőtti zene 12.00
Délutáni zene 16.00 Stílfűrész
(divatbemutató magazin) 18.00
Hullámtörés (new wave, dark,
industrial - DJ Megyeri & Sokol)
20.00 Betonkeverő (metál Varga
Balázzsal és Bátki Balázzsal)
22.00 Éjszakai zene

4 RÁDIÓ PLUSZ
(FM 100.2 MHz)
Telefon:
62/635 635; SMS: 3030-30-035
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Pluszkulcs - Bende Gábor és Vass
Imre 10.00 Juventus Plusz - Kis
Kata 14.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 18.00 Rádió Plusz
Top 20 - Bende Gábor 19.00
ízirájder - Juhász Kund 20.00-

FM95.4^Rádió88
6.00 Cafe 88, az édes ébredés
(Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva) 10.00 Juice (Száraz Ferenc)
14.00 Szieszta (Nacsa Norbert)
16.00 Kívánságműsor (Tóth
Péter, tel.: 62/444-088, SMS:
3030-30-188) 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Latin Bár
88, a legjobb latin zenékkel
(Tamás Akos /Pufi/ és DJ Dry)
0.00-6.00 Csak zene
Rálil7„97,6
(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77) 6.009.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-11.00 Napraforgó. Benne: a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális
Parancsnokságának parancsnoka, Márkus András értékeli a
szervezet idei évét. 12.00-tól
óránként hírek 14.10 Humorpercek 14.30-15.30 Női magazin. így főzünk mi - a Rádió 7
munkatársainak ünnepi receptötletei 15.30-19.00 Kívánságműsor 19.15 Top 10 - a Rádió 7
slágerlistája 20.15 Humorest
23.00-6.00 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2.00 és 4.00 órakor hírösszefoglaló
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A 2005-ös esztendő is nagyszerű sikereket hozott Szegednek és Csongrád megyének

Sztárparádé a megye legjobbjainak ünnepén
Az „Év sportolója" díjátadó ünnepség lapunk törtenetének
egyik legfontosabb állomása. Az
adott esztendő végén 1967 óta
jutalmazzuk azokat a versenyzőket, akik a megyét, a településüket, a klubjukat és persze
saját magukat is kiváló eredményekkel örvendeztetik meg a
nemzetközi és a hazai eseményeken. A jók között a legjobbakat tegnap este az újszegedi
teke- és bowlingcentrumban
köszöntöttük és láttuk vendégül.

LAPUNK
DÍJAZOTTJAI
Az év sportolói a Délmagyarországnál, a legjobb
csapat: Ferroép-Szeged (férfi
teke), a legjobb férfi sportoló:
Szabó Csaba (Szegedi Judo
SE, cselgáncs), a legjobb női
sportoló: Janics Natasa (Démász-Szegedi VE, kajak), az
év edzője: Gyöngyösi András
(Szeged Beton VE, vízilabda),
utánpótlás férfisportolója:
Lele Ákos (Pick Szeged, kézilabda), utánpótlás női sportolója: Susányi Zsófia (Gellért
TI, tenisz), mozgássérült
sportolója: Béres Dezső
(Négy Gyémánt SE,' boccia),
életműdíjas: Hódi Károly
(Fesztivál LK, fogathajtás).
Közönségdíjas: Janics Natasa. Különdíjasok: Szuknai
Zsuzsanna (Szeged Box Club,
kick-box), Perneki Mihály (Tigers SE, kick-box), Dónké Orsolya (Szeviép-Szeged, kosárlabda).

Régi ismerősök és új arcok
egyaránt feltűntek tegnap a
nemrég elkészült csodaszép újszegedi teke- és bowlingcentr u m b a n a Délmagyarország és
Délvilág „Év sportolója" díjátadó ünnepségen. Az összejövetelen - melyet támogatott a
Ferroép-Szeged,
a
megyei
sporthivatal, a Szeged Városi
Sportigazgatóság, a John Bull
Pub - megjelent
Szentgyörgyi
Pál, Szeged városának sportért
felelős alpolgármestere, illetve
Thékes István, a megyei sporthivatal vezetője is. Az ünnepélyes eseményt lapunk főszerkesztője, Szetey András nyitotta meg:
- A Csongrád megyei sportolók
2005-ben is kitettek magukért mondta felvezetőjében. - Számtalan kiemelkedő teljesítmény
fűződik hozzájuk. Bár gazdaságilag nem az ország legfejlettebb
megyéje a miénk, a sportban
mégis a legjobbak egyike. Van
mire koccintanunk!
Gyöngyösi András, a Szeged
Beton trénere nagyon örült az év
edzője kitüntetésnek: „Minden
díj pluszlökést ad a folytatáshoz.
A mostani életem első edzői elismerése, úgy érzem, igazolja azon

A Délmagyarország „Év sportolója", Janics Natasa sportrovatunk munkatársától, Süli Józseftől vette át a díjat
emberek döntésének helyességét, akik idehoztak."
Az úszást befejező Risztov Éva
is a kitüntetettek között szerepelt: „Már máskor is kaptam ebben a körben díjat, a mostani, az
életműdíj különösen kedves számomra. Hobbi szinten elkezdtem pólózni, még nem tudom,
mennyire veszem majd komolyan. Egy biztos: a vízilabda teljesen más, mint az úszás.

A Délmagyarországnál a Ferroép-Szeged férfi tekései érdemelték ki az „Év csapata" címet.
- A magyar teke történetében történelmet írtunk azzal,
hogy sorozatban negyedszer is
megnyertük a bajnokságot, elsők lettünk a Világkupában,
ezüstérmesek a Bajnokok Ligájában. Köszönjük, hogy ránk
szavaztak, igen büszkék vagyunk a címre - nyilatkozta

Karsai Ferenc, a Ferroép-Szeged elnöke.
Sokat nem kellett gondolkodnunk, hogy kit válasszunk a Délvilágban az „Év női sportolójának". Természetesen Tóth Andreára, a Hungerit-Top Cop Security-Szentesi VK vízilabdására
esett a választásunk, aki tagja
volt a Montrealban világbajnoki
aranyat nyert magyar válogatottnak: „Nem tagadom, meg va-

Fotó: Gyenes

Az év sportolói a Délvilágnál, a legjobb csapat:
Hód TC (férfi tenisz), a legjobb férfi sportoló: Turján
György (Makó FC, labdarúgás), a legjobb női sportoló:
Tóth Andrea (Hungerit-Top
Cop Security-Szentesi VK,
vízilabda), az év edzője: dr.
Elek
András
(Bodrogi
Bau-Vásárhelyi
Kosársuli,
kosárlabda), utánpótlás férfi
sportolója: Juhász Zsolt
(Legrand-Szentesi VK, vízilabda), utánpótlás női sportolója: Erdős Boglárka (Makói SVSE, sakk), életműdíjas: Risztov Éva (úszás).

Kálmán

gyok hatódva, még sohasem volt
ilyen és ekkora elismerésben részem. Egy éve ilyenkor még a válogatott bő keretében sem szerepelt a nevem, most pedig világbajnoknak vallhatom magam.
Az egész olyan, mint egy álom."
Kívánjuk neki és a többieknek,
hogy máskor is találkozzunk
ugyanebben a körben. Szép volt,
Csongrád megyei sportolók!
S Z . L.

A GYŐZTES E N E R G
OMWCUVE« tCKZEOGfNIUCK/ESO

PREMIER ELŐTTI FILMVETITES!
Belépőt nyertek:
i Algyő
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Kocsis Éva,

g

. Tóth Béla,
Lakatos Antalné.

.

4SÍ

Peták i ^ t a l .

Honfoglalás u. 49
Olajbányász tér 1.
Bartók tér 6.

Gesztenye u. 3.
Kossuth u. 79.

Osztróvszky u. 23.
Bálint S. u. 6. IV/12.

Or. Lukácsné Nagy Mariann, Rákóczi u. 18/B

Hornok Imre,

Radnóti u.' 46/A

Zrínyi u. 8.

Jókai u. 20.
Tanya 701.

Alkotmány u. 21/C

Vetítés időpontja: 2005. december 20., 19.00
Helyszín Szeged Plaza, Cinema City
A beengedés a helyszínen lista alapján történik 18.30-tól

Diadal u. 3.

Jaksa Anita,

Tavasz u. 6/B

Kádár Zsuzsa.

Jácint u. 13.

Kardos Magdolna,

Nádor u. 10/A V/15.

Ladányi Róbert,

Retek u. 27/A

Lengyel Imréné.

Ipoly u. 9/A

Lévai Antal,

Piroska tér 1.
Tisza Lajos krt. 13.

Mester Ferenc.

Bendre Ernő,

Ady E. u. 68.

Mihály Zoltán.

Nyitra u. 13/B

Bajza u. 44

Molnár Árpád.

Csongrádi sgt 72/A

Mulatiné Losonczi Klára.

Csorba u. 3. X/59.

Nagyné Vánkay Katalin,

Kereszttöltés u. 27/A

Krizsánné Juhász Anikó.

Bercsényi u. 18

Csuka IldSfi,

Fekete József u. 16.

Hegedűs Lajos.

Nagy Sándor u. 13

Varga Tibor,

Csanád vezér tér 13.

Pakai Istvánná,
Szabó László,
Szabó Mihályné.

Mórahalom
Rózsa László,

111/7.
Oravetz Istvánná,
Selmecziné Tolnai Mónika,

Május 1. u. 47.

Szabóné Erdei Ibolya,
Szekes György,

ROszke
Kissné Széli Andrea.

III. ker. 233.

Ördögh László.

Dózsa Gy. u. 48.

Sándorfalva

A z ö n SKODA Márkakereskedője.
Makó, Aradi u. 62., Tel.: 62/510-666
Szeged, Szőregi út 46-50. Tel.: 62/555-666
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178., Tel.: 62/533-333

Kétérköz u. 3.

Huszkáné Pák Erzsébet.

Jókai u. 94.

Makó

Minden nyertes az általa Igényelt darabszámú jegyet kapja ajándékba

Horváth Zoltán.

I Bereczki Imre,

Kislelek

RUHÁSSZEKRÉNY

75/A 111/10.

Grezsa Géborné,

| Hegyes András.
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Szentháromság u.

Deszk

Thököly Imre u. 1.

Hódmezővásárhely

A z OKOS/.JAN, A BOSZORKÁN

Bródy M. u. 32/1.

Farkas Ilona.

Nefelejcs u. 27.

Elekes Mihály.
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Farkas Alexandra.

Gergelyné Rattai Ildikó,

| Hajdú Istvánná,

I Dóc

o

Csongrádi sgt. 122/A

Farkas Tiborné,

Bende István,
Makó Ferenc,

LMMI/lOOkm-lO, kibMÜllvltl-)®#tni

Jakab L. u. 8.

Dr. Korom Istvánná.

Domaszék
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Búza Lajosné,
Csernus Gábor.
Dohány Jánosné,

Sirály u. 12.

| Csongrád

Vágó István,

adunk használt, régi vagy forgalomképtelen autójáért S k o d a F a b i a Classic vásárlása esetén!

Bódogh János u. 4/A

Dávid Jánosné.

Bordány
j Bálint Imre.

Bujdosó Gy. u. 29.

Balogh Gábor,
Bartók Béla u. 25.

Ásotthalom

Csak 2005. december 30-ig!

Balla Zoltánná.
Aranyhíd u. 4.

Szél Szilveszter.
Szénási Róbertné.
Szöllósi József,

Bajnóczi u. 10.
Retek u. 6/A
Etelka sor 8.
Felső Tisza part 30.
Fürst S. u. 28.
Nádas u. 8.
Molnár u. 4.111/8.
Szigony u. 41.

Varga Éva.

Kasza Sándor.

Aradi u. 64.

Velcsov Gabriella,

Fischerné Farkas Irén,

Mátyás u. 11.

Kiss Sándor,

Sövényházi út 97.

Szentes

Róza József,

Hunyadi u. 6/8

Bihari u. 1/A

Zoltán u. 16.

Sztriha K. u. 21.

Petőfi u. 89.

Bakóné Szögi Erika,

Hajnóczy u. 33.
Csap u. 8.

Tóth Anna,

Lippai Györgyné,

Szeged

Águ. 1

Molnár Jánosné,

Kossuth 14. II/8.

Üllés
Hegyecz András,

Petőfi u. 28.
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Szkopjéban nyertek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szkopjéban férfi egyéni és csapatteke ranglistaversenyt rendeztek,
amelyen a Ferroép-Szeged együttese is részt vett. A macedóniai fővárosban megtartott eseményen a négy csapat versenyét a Ferroép nyerte, míg egyéniben az év férfitekézőjének nemrég megválasztott Kiss
Norbert felállhatott a dobogó harmadik fokára.
A végeredmény, csapat: 1. Ferroép-Szeged 3572, 2. Makpetrol (macedón) 3509, 3. Podbrezova (szlovák) 3461 fával. Egyéni: 1. Krstic
(macedón) 630, 2. Foltin (szlovák) 622, 3. Kiss N. 616, 4. Kovács Gábor 608, 7. Fekete László 596, 10. Kakuk Levente 586, 12. Földesi
Zsolt 585, 14. Karsai László 581 fával. A nem jelöltek a Ferroép-Szeged sportolói.

Egykori kedvencek a Kék Mókus-kupán (11.)

Móricz István
A nagy hagyományokkal rendelkező teremlabdarúgó-torna, a Kék
Mókus-kupa döntőjét december 29-én az újszegedi sportcsarnokban vívják. A finálé különleges csemegéje lesz a Szeged öregfiúk
parkettára lépése a Médiaválogatott ellen.
A napokban, december 5-én volt
50 éves a Sárospatakon született
Móricz István (képünkön). A futballdrukkerek és a barátok által
csak „Zsigának" becézett egykori
technikás középpályás későn, 16
évesen kezdett el Miskolcon futballozni.
- Középiskolásként fedeztek
fel, a suli befejezése után másfél
évig a III. ker. TTVE NB III-as
csapatában rúgtam a labdát emlékezett Zsiga. - N e m lehettem ügyetlen, mert 20 évesen
már a Diósgyőr NB l-es gárdájában találtam magam. Remek
együttese volt akkoriban a
DVTK-nak, elég ha csak Veréb
Gyuri, Salamon Józsi vagy Kutasi Laci nevét említem. Tulajdonképpen büszke lehetek, hogy
fiatal suhancként 11 -szer szerepelhettem ebben a nagyszerű
társulatban. A katonaságot Miskolcon a H . Papp József SE NB
Il-es csapatában tudtam le. A leszerelést követően az Egerrel
megnyertük a másodosztályú
bajnokságot, majd megint váltottam.
Szegedre került, az élvonalba
akkor (1983) feljutott Szeol
AK-ba. N e m döntött rosszul,
amikor elfogadta a kék-fehér-feketék invitálását, ugyanis a Ka-

szás Gábor-féle csapat a 9. helyen zárt az NB I-ben. Az utóbbi
négy évtized legjobb szegedi
eredménye volt ez.
- A második fordulóban a Csepel elleni meccsen mutatkoztam
be egyrészt a csapatban, másrészt a szegedi közönségnek. Eleinte úgy tűnt, hogy a debütálás
sikertelen lesz, a rivális elhúzott
2-0-ra, de a vége jól sikerült,
2-2-re végeztünk, megmentve
ezzel az egyik pontot. A közönség díjazta a lelkesedésünket,
tapsviharban vonultunk az öltözőbe.
A következő év már nem volt
feledhetetlen, a Szeol AK kiesett
az élvonalból, és Móricz is rengeteget bajlódptt gerincsérüléssel.
- Az egyik csigolyám el volt
csúszva, a sorozatos fájdalmak
miatt 30 évesen, 1985 nyarán
befejeztem az aktív játékot. Miután csavarok kerültek a gerincembe, a megyeegyes Makóba
igazoltam,- a futballnak végső búcsút négy évvel ezelőtt a megyekettes Csólyospálos gárdájában
intettem.
Az NB I-ben közel 60 mérkőzésen három gólt szerzett, a másodosztályban pedig legalább
300 meccsen irányította középpályásként csapatát.
- A z t mondják, a tehetségem, a
játéktudásom alapján többre vihettem volna a futballban. Valószínűleg igazuk van, tényleg kicsit lazábbra vettem a „figurát".
Utólag már kicsit bánom, de a
bőrömből n e m tudtam, és nem
is akartam kibújni.
A Medikémia Rt.-nél szállítási
vállalkozóként dolgozó Zsiga hetente kétszer teniszezik, mellette
a SZAK öregfiúk kispályás focicsapatában tartja karban testét.
- Remélem, nem okozunk
majd csalódást a nézőknek,
győzni szeretnénk
december
29-én a Médiaválogatott ellen.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

SZAK: nyugodt tél
Szép játékkal, gólzáporos győzelmekkel búcsúztatta az évet a
Szegedi AK NB l-es női futsalcsapata. A klub 1999-ben kezdődött pályafutása óta az pedig
szinte nem is fordult elő, hogy
ilyen, viszonylag nyugodt és elégedett lelkiállapotban induljon
neki a téli pihenőnék a SZAK.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A különböző korcsoportok közül
a felnőttek jelenleg másodikak a
keleti csoportban az éllovas budapesti Univerzum mögött. A
csapat legeredményesebb játékosa az a Vágó Fanni, aki még csak
14 éves, de 32 találatával fölényesen vezeti a futsal NB I gólszerzőlistáját. Mögötte pedig védő létére ott van az ugyancsak
igen eredményes, Gyuláról igazolt Szabó Tünde, aki 18-szor talált be a riválisok kapujába. A
SZAK kerete: Vágó, Szabó T.,
Horváth Melinda, Nagy Szilvia,
Borbélyné Maróti Andrea, Géczi
Bettina, Mocsári Bernadett, Sebestyén Bernadett, Kovács Kata-
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lin, Sipos Márta, Vékes Vivien,
GedeiNóra.
A dr. Péczely György vezette
U 15-ös gárda egy jól sikerült bujáki edzőtábor után jelenleg a 24
csapatos korosztályos bajnokság
sárga csoportjában hét ponttal
előzi meg a tavaly negyedik Debrecent, de vezet a Miskolc és a
Szegedi Amazonok előtt is. A fiatalok közül a regionális válogatott keret tagja Beke Adrienn,
Kakuszi Adrienn, Tóth Zsanett,
Vékes és Zimányi-Kovács
Anikó,
míg az országos U 16-os nemzeti
együttesben szerepel Vágó.
A legkisebbeket hétéves kortól
Elekes Veronika edzi a Bozsik-program keretében, és a megyében nem találtak legyőzőre
szeptember óta. A minik három
győzelmet és öt döntetlent értek el.
A SZAK-nál tehát az ősz mindenképpen reményteljes tavaszt
ígér - természetesen a szponzori
és a szülői segítséggel. A felnőtteknél cél a négy közé jutás, az
U15-ösöknél az országos döntő,
a kicsiknél pedig a tervszerű korosztályos képzés.

A sport napszámosai, a testnevelők (5.): Kolozsvári fános

Főszerepben a labda és a síléc
Makó meg foci egyenlő Kolozsvári János. A matekpélda főszereplője tizenöt évig irányította a Maros-parti kisváros
labdarúgóinak m u n k á j á t a megyei bajnokságtól az országos
második vonalig. Több száz embert tanított meg síelni, ám az
nagyon fáj neki, hogy az 1982
óta ugyanazon munkahelyén a
mai fiatalok sport iránti érdeklődése igencsak visszaesett.
Ha Makón a labdarúgást említik,
akkor az emberek többségének
Kolozsvári János jut az eszébe.
Igaz, már egy éve nem ő irányítja
a jelenleg másodosztályú gárda
edzéseit, ám tavaly télig folyamatosan, 15 esztendeig ő volt a
tréner. És mint ahogy ebben nem
volt vándormadár, ugyanúgy a
munkában is kitartott jelenlegi
kenyéradója, a Galamb József
Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző mellett. Mert a
diploma megszerzése után ez az
első és eddigi egyetlen munkahelye.
- Ez a „kapcsolat" azért már régebb óta tart - emlékezett vissza
Kolozsvári. - Bács megyében, Baján születtem, aztán a középiskolai tanulmányaimat már Szegeden, a Dériben kezdtem. Majd
jött a tanárképző főiskola,
amelynek elvégzése után, 1982ben kikötöttem Makón. Érdekes,
hogy a foci révén kerültem a kisvárosba: az akkori kiválóságok,
Gyovai Döme és Lipták hívott,
és a tanári pálya mellett valóban
belefért az aktív focizás.
Az előzmény pedig? Kolozsvári
- vagy ahogy inkább ismerik: Lima - nagy dilemma elé került
még Szegeden. Feltették neki
ugyanis a kérdést, mi is akar lenni: labdarúgó vagy tanár? O az
utóbbit választotta, így aztán a
Szeol AK-ban visszaküldték a juniorok közé.
- Azért tanultam, azért szereztem meg a diplomát, hogy azt
használjam. Már akkor sem lehetett megélni csak a labdarúgásból, és amúgy sem voltam
olyan nagy penge - indokolta
döntését Kolozsvári, akiről sokan nem tudják, háromszor a
legmagasabb osztályban is pályára lépett. Csak két név a neves el-

MANDLEX KÖVETKEZNEK
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Kolozsvári szereti az állandóságot

KOLOZSVÁRI BUSZKESEGEI
Kolozsvári János tanította például a duatlonbajnok Fülöp Andreát, valamint
az ökölvívók közül Rákóczi Istvánt és Kovács Istvánt is.
- Az eredményeik nem az én érdemeim, egyszerűen csak tesitanáruk
voltam. Viszont büszke vagyok arra, hogy az utóbbi öt-hat évben például
mindig volt atlétikában megyei szinten elsőnk a hozzá tartozó futásban
vagy súlylökésben. Aztán a foci: a területi finálék mellett 1987-ben az országos 24 közé jutottunk, három éve pedig már a 12 közé. Ezeket a sikereket általában az ötödik korcsoportban értük el - sorolta Lima, amely eredményekre is nagyon büszke.

lenfelei közül: Müller Sándor és
Csapó Károly.
Kolozsvári döntött, így aztán
következtek a tanári évek a Galambban, illetve akkor, a nyolcvanas évek elején még a „hategynek" becézett 601. számú szakmunkásképzőben. Immár 23 év
óta.
- Óriási sportélet volt a suliban, a házibajnokságokra sor-

Szentesi ezüstérem
VÍZILABDA
A legjelentősebb hazai utánpótlás fiú vízilabdatornán, a 20
éven aluliak részvételével rendezett Komjádi-kupában a címvédő Legrand-Szentesi VK a második helyen végzett.
Nem kell szégyenkezniük a szentesieknek, akik remek szerepléssel egészen a fináléig jutottak a
Komjádi-kupában. A döntőben
az Újpest várt a címvédő Csongrád megyeiekre.
Ú J P E S T - L E G R A N D - S Z E N T E S I VK

11-8 (4-0,1-3, 2-3, 4-2)
Komjádi-kupa, döntő. Budapest, Komjádi-uszoda, 200 nézö. Vezette: Kosztolánczy, Juhász Gy.
Szentes: Mátyás - Józsa 1, Gábor, Döbrössy, Juhász Zs. 1, Szabó T„ NÉMETH R 4.
Csere: Jaksa 1, Papp 1, Hegedűs, Herczeg, Sipos (kapus). Edző: Berki András.

Tulajdonképpen már az első negyedben eldőlt a kupa sorsa, az
indiszponáltan kezdő Szentes
összes hibáját könyörtelenül kihasználták a lila-fehérek. Különösen a Kurca partjáról a nyáron
az újpestiekhez igazolt Somogyi
Balázs volt elemében, ötször is
betalált volt csapattársai kapujába. Németh Dánielék mindent
elkövettek a felzárkózás érdekében, a harmadik negyed végére
fel is jöttek 7-6-ra, de mert a kapusok gyenge napot fogtak ki, ezúttal meg kellett elégedniük a
második hellyel.
- Megérdemelten nyert az Újpest, ennek ellenére csak gratulálni tudok a srácoknak - nyilatkozta Berki András edző, aki
1989-ben tagja volt annak a szentesi együttesnek, amely először
nyert Komjádi-kupát. - A finálét
leszámítva végig kiegyensúlyozottan, stabilan pólóztunk. Nagy
dolognak tartom az ezüstérmet.
SZ.L.

A Tisza Volán-Szeviép avatta sikerrel a pályát

Felnőttek a műfüvön
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az utánpótlás mellett a felnőttek
is egy tornával avatták fel a szegedi műfüves pályát az Etelka sori stadionban. Az eseményen hat
csapat küzdött az elsőségért.
Eredmények, az ötödik helyért: Kiskundorozsma-Gyálarét
5-0, a 3. helyért: Tisza Volán

Fotó: Káinok Csaba

U19-Tárkány
Autóház-Tápé
5-0, a döntőben: Tisza VólánSzeviép-SZVSE 2-1.
A különdíjasok, a legjobb kapus: Czirják Tamás (Tisza Volán
U19), a legjobb középpályás:
Gyimesi László (SZVSE), a legjobb védő: Kreizler Károly (Tisza
Volán-Szeviép), a gólkirály: Szabó Tamás (Kiskundorozsma).

ra özönlöttek a gyerekek. Azzal b ü n t e t t e m , ha eltiltottam
őket ezektől a vetélkedőktől.
Most meg az a büntetés, ha véletlenül be kell szállni a játékba. Az iskola focicsapatával
bejártuk az egész megyét, mert
n e m négy-öt, h a n e m akár 15
gárda is nevezett a megyei diákolimpiára. Könnyebb is volt
a klubedzők dolga, m e r t az

A makói testnevelő nem igazán értette, miért esett rá a sorozat előző részében Bélteki Pál választása. Azt azért Kolozsvári elismerte,
hogy régóta ismerik egymást, és a
sporteseményeken sokszor találkoztak.
- Az én választottam a Mandl házaspár. A férjjel, Gabival együtt
nőttünk fel, kb. háromszáz méterre laktunk egymástól, és ugyanabba az általános iskolába is jártunk
Baján. Ma is nagy barátomnak tartom őt, emellett pedig elismerésre
méltó, amit kézilabdában a szegedi Odessza ll-ben véghez vittek indokolta a makói tanár, kik is
lesznek a sorozat következő főszereplői.

ügyesebbeket egyből a m a k ó i
utánpótláscsapatokba irányíth a t t a m . Mára alaposan megváltozott a gyerekek hozzáállása, sokszor azt kérdezik, mit
kapnak, ha e l m e n n e k a különböző versenyekre? Kevés fiatalban van meg a győzni akarás, egyáltalán mozogni sem
igazán szeretnek. M o s t o h á k a
körülmények a suliban is,
m e r t az igen népes, több m i n t
900 fős létszámra két tornaszoba és egy b i t u m e n e s pálya
jut. Igaz, régebben ez sem volt
akadály, hiszen például a kis
m é r e t ű helységekben hatalm a s pókfocibajnokságok zajlottak mindezek ellenére is... méltatta a múltat, egyben jellemezte a jelenkort Kolozsvári.
A makói tanár életében a labdás sportágak játszották a főszerepet, ám vitathatatlan tény,
hogy pár százan elmondhatják
magukról: Kolozsvári János tanította meg őket síelni.
- Már 1984 óta rendszeresen
szervezek iskolai sítúrákat. Fontos, hogy a Galambban eltöltött
négy év alatt valamilyen sportágat megszerettessünk a gyerekekkel. Az alföldi embernek pedig igenis meg kell ismernie,
milyen a magaslaton lenni egy
hétig. Számomra a szabadidő
legszebb eltöltési formája a síelés - vallotta be végül Kolozsvári.
MÁDI JÓZSEF

Három góllal nyert a magyar válogatott

Megérdemelt siker
M I A M I (MTI)

A magyar labdarúgó-válogatott
győzelemmel
búcsúztatta
a
2005-ös esztendőt, ugyanis Miamiban 3-0-ra legyőzte Antigua
és Barbuda együttesét.
Eredmény: Magyarország-Antigua és Barbuda 3 - 0 (2-0). Miami, 150 néző. Gólszerzők: Vadócz (10.), Feczesin (32.), Ferenczi (80.). Magyarország: Rabóczki
(Vlaszák, 85.) - Vermes (Regedei,
39.), Böjté, Koller (Balog, 87.),
Vanczák (Takács, 87.) - Vadócz Feczesin (Kapcsos, 80.), Tőzsér,
Priskin (Majoros, 66.) - Rajczi
(Bori, a szünetben), Sitku (Ferenczi, 56.).
A 10. percben Vadócz cselezte
be magát büntetőterületre, majd
11 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-0. A 32. percben Tőzsér
jobb oldali szabadrúgása után
Feczesin 11 méterről a jobb alsó

sarokba fejelt, 2-0. A 67. percben
Tőzsér jobb oldali szabadrúgását
követően Vadócz 8 méterről a
jobb kapufára fejelte a labdát. A
80. percben Regedei jobb oldali
beadásából Ferenczi 7 méterről a
bal alsó sarokba lőtt, és ezzel beállította a végeredményt, 3-0.
- A hosszú utazás és a meleg
ellenére ma a kezdetektől fogva
koncentráltan játszottak labdarúgóim - értékelte a találkozót
Matthäus. - Megfelelően álltak
hozzá az újabb feladathoz. Tény,
n e m világklasszis csapat ellen
küzdöttünk, de roppant módon
megnehezítették a dolgunkat azzal, hogy nagyon defenzív felfogásban léptek pályára. A második félidőben nagyobb különbségű győzelmet érhettünk volna el,
de sem a szerencse, sem a játékvezető nem állt mellénk. Gondolok itt a kapufára és a meg nem
adott szabályos góljainkra.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 50. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy találatos szelvényt 2 darabot találtak, nyereményük 4
millió 155 ezer 754 forint, 1'3-as szelvény viszont nem volt. A 12 találatosokra (26 darab) 106 ezer 558, a 1 l-esekre (354 darab) 7826,
míg a 10 találatos szelvényekre (2943 darab) 1569 forintot fizetnek.
A góltotón 6 találatos szelvény nem volt. Az egyetlen 5 találatos
szelvény nyereménye 42 ezer 615 forint, míg a 4 találatosok (38 darab) 1682 forintot érnek.
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"HIRDETÉS"

Megdermedt partok
FARKAS CSABA
Ment Thakács a keményre fagyott földúton, sziklaszilárd traktorkeréknyomokban
bukdácsolt: közelít a téli napforduló. Th. kezében
reklámszatyor, benne jégtábla, abban pedig - zárványokként
belefagyott ezüstkárászok,
Hüpnosz és
Thanatosz közt. (Hát ez azért váratlan volt: úgy
lehetett csupán csalihalat fogni a tervezett csukázáshoz, hogy fel kellett törni a leapadt kanális jegét, s a belefagyott halakat jégtáblástul rakni reklámszatyorba. És, bár ennyi erővel egy jókora csuka ís belefagyhatott volna a jégbe, egylépcsőssé
téve a kétlépcsős folyamatot, nem fagyott bele
mégsem, sajnos.) „A víz...", mondta magában a
megszilárdult sarú, jéggel átszőtt, dérrel lepett,
csontkemény földúton, zihálva; térdének csapódott a kerek sajtnyi jégtábla, a hallgatózó ezüstkárászokkal. „A víz mindig ellenkező ízű. mint
amit előtte ettünk: sós étel után édesnek
tűnik,
édes után sósnak. Elhatárolja magát mindentől, a
víz az víz. Még megszilárdulni sem tud a sós víz,
ezért van az. hogy a vizek mintegy
lemezesen
fagynak be. A mínusz fokos levegővel
érintkező,
felszíni víz, fagyás közben, valósággal kisajtolja
magából a benne oldott, különböző sókat, így aztán a keletkező jéghártya alatt létrejön egy sósvízhártya is. És ez, bár túlhűl, de nulla fok alatt is híg
marad. Az alatta lévő vízréteg azonban már meg
tud fagyni, s miközben fagy, kiválnak belőle a sók,
így a következő réteg megint nem fagy meg. E halak sem pusztultak el: védőn körülfogja őket a sós
hártya, szívük, végtelen kihagyásokkal, de dobban, vérük tovább szállítja az oxigént. Mit mondanak majd, megbeszélve a vízen kívüli világban
szerzett tapasztalataikat, a fokozatos
kiolvasztás
utáni"
- Kedves egybegyűltek, örömmel
köszöntjük
mindazokat,
akik, hm... elfogadták
meghívásunkat, és megjelentek az „A kanális a világnak
csupán elhanyagolható részel!" című
szünpozionon. Az a vízen túli, titokzatos
univerzum,

amiből eddig csupán összefüggéstelen,
pillanatnyi jelenségeket észlelhettünk,
melyek
olykor
hasznosak számunkra,
olykor veszélyesek, lehetséges: egy, valóságérzékelésünket
messze
meghaladó komplex rendszer... Ha nem láttuk
volna saját szemünkkel,
igaz, torzító jégrétegen
át, oxigénhiány elhomályosította
aggyal, nem is
hinnénk...
Természetesen
eddig is léteztek elméletek a merő spekuláció szintjén,
melyek
szerint a vízbe hulló levéltetveknek,
amikért
langy őszidókön fölszállunk a víz színére, nem
a legfőbb életcéljuk, hogy ellássanak
minket
táplálékkal
bármennyire is szokatlan e megközelítés -, hanem külön, teljes életük van, és,
ám ez már tényleg többszörös absztrakció, meglehet, őket is táplálja valami, s annak
szintén
nem a táplálékforrás-mivolt
a fő rendeltetése, s
így tovább. De hagyjuk ezt, ez nem az a fórum,
és egyébként is, túl messzire
vezet...
„Nem fagy meg a cukros víz sem, túlhűlve sem,
ha alacsonyabb hőmérséklete,
mint nulla fok:
nem véletlenül halmoznak föl a növények
minél
több cukrot télire", folytatta (magában) Thakács,
egy következő alkalommal, amikor már horgászni is mehetett, s parthoz vezetett egy csukát; a hal
szinte kifutott az iszapra, Th. kézzel emelte ki. Aztán sokáig nem következett
semmi.
Amint
állt, álldogált a kanálisparton Thakács, vöröslő-fagyos kézzel (fog majd fájni, kályha mellett kiolvasztva), zizegett-csilingelt a jég, már-már öszszeért a két part közt, nőtt, növekedett a fagy, pattogtak az erdősáv-béli fák. (A halaké a vízszintes
világ - a fáké a függőleges. Kész koordináta-rendszer.) A hideg repesztgette őket, azokat, amelyek
nem halmoztak föl elegendő cukrot a nyáron.
„De hát hogyan halmoztak volna föl, egyfolytában esett, ha meg nem esett, hideg volt, és tápanyagellátottság szempontjából ez a városszéli, rudeátís terület, ugye..." Thakács sosem érezte enynyire: milyen lehet ajtót nyitni egy másik létre.
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Felöklelte
a bika
TÖKÖL (MTI)
Egy elszabadult bika felöklelte
gazdáját, aki éppen befogni próbálta egy Tököl melletti tanyán. A
sérültet kórházba vitték - közölte
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ügyeletese hétfőn az
MTI-vel. Hozzátette: a tanyán karámban tartott állat kiszabadult, a
tulajdonos és segítői észrevették a
szökést, s utánaeredtek. A bika
megfékezése közben azonban a 75
éves tulajdonos a bika szarvától a
lábán megsérült, s ezért mentőt
hívtak hozzá. Időközben a tűzoltókat is riasztották, de mire a
helyszínre értek, az állatot sikerült
visszaterelni a karámba.

Fenékdíj
Meglepetésdíjjal kíván kedveskedni fenekekért cserében egy
chilei rockzenekar vezetője. A Los
Muebles nevű formáció énekese,
Julio Carrasco tévén keresztül tudatta
rajongóival,
hogy a
http://malaysia.blogspot.com/ internetes oldalra vár meztelen hátsókról készült fényképeket. Csak
nők pályázhatnak, és csak az öt
legszebb fenekűnek kikiáltott kap
díjat. Carrasco reméli, hogy felhívása, ha nem forgatja is fel fenekestül a világot, de legalább ezer
fotót eredményez, és társaival a
bőség zavarával küszködhet.

Két férfi beszélget:
- , Az én feleségem
egy angyal.
- Jó neked, az enyém
még él!
A Pa Sze (Ba Si) névre hallgató óriáspandát születésnapi tortájával eteti egy gondozó a kelet-kínai Fucsian (Fujian) tartománybeli város állatkertjében. A 25 éves Pa Sze az egyik legidősebb fogságban élő
panda a világon
Fotó: MTl/EPA/Daniel lam L

Mocskosszájbírság
HARTFORD (MTI/AP)
Már két amerikai középiskolában
is bírságolják a káromkodást, a szószigor sikeresnek tűnik. Mind a két
iskola Connecticut államban van.
A Bulkeley-ben november végén
vezették be, 103 dolláros - bő 20
ezer forintos - mocskosszáj-pénzt,
és azonnal csendesebbek lettek a
diákok, akik előtte állandóan mosdatlanul beszéltek tanáraikkal.

A TUv müAukt vtzagtMWooiAaofc* 44 a n«met ADAC 2004-sa htbasuitlaWMai A V r « fonfocw
katagöoajitoan nwau« a legmagbITtiatôOb autö. A Focus I a/ NCAP UJröstáaTtjAn a legmagasabb
& caSaooa minôaftoal kapott.
Lagañosa va/atoa asnany« pedig mindenkit kivea? a ISPOfW
Jöjjön pt OOAIjn ki OntolMost nSkmk magas alapteteraraitsSggsl « ajándék klmOvd 2 «29 OOO Ft-ád
vagy akar O Ft keTdűbeftretSetöl az On* kárát!
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'2002-ban a námet TÜV möszakl rtzagaASomSaon 107 tfciu* közül a FordFocuat tsMSák a letynaghi
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Készítette:

A
Délmagyarország
és a Délvilág
mai ügyeletes újságírója
Fazekas
Gábor. Kollégánk 12 és
17 óra között a 3 0 - 2 1 8 - 1 1 1 l - e s telefonszámon fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölTúlnyomóan borult idő lesz sokfelé várható havazás, nyugaton, délnyugaton havas
hetik ötleteiket, véleményüeső, eső is lehet. Megerősödik a nyugati szél. Kora délutánra - 1 , + 4 f o k valószínű.
ket, javaslataikat.

SANTIAGO (MTI)

Megbízhatóságban az ólenl

Változékony, téli idő

Azért teljesen nem ment el a kedvük a káromkodástól, mert mintegy húsz esetben már ki kellett
szabni a bírságot az 1600 tanulós
intézményben. A „művelethez"
mindig rendőrt hív az iskola, így az
egész eljárás olyan, mint közlekedési vétség esetén. A hartfordi gimnáziumban is meghonosították a
káromkodásbírságot, ott 1400 tanuló ügyel a szájára, de nem tudni,
hogy hány kapott már büntetést.
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John Lennon a közeljövőben beszélő babaként kerül
forgalomba, miután a legendás Beatles-tag özvegye,
Yoko Ono eladta a vonatkozó jogokat egy amerikai játékgyárnak - jelentette hétfőn a The Sun című brit

Mutogatós Mikulást keres Nagy-Britanniában a
rendőrség. A férfi Swagene városában rántja szét

1*

Hamisítatlan, téli időre számíthatunk. Általában borult lesz az ég, időnként azonban
felszakadozik a felhőzet. Minden nap várható havazás, hózápor. Éjszakánként erős
fagyok lesznek, és nappal is hideg idő várható.
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Havazás

Max:l°
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Havazás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 136 cm (hőfoka 1,8 C°), Csongrádnál -21 cm,
Mindszentnél 67 cin. A Maros Makónál 4 cm.
A Nap kel: 7.28, nyugszik: 15.55, Hold kel: 19.25, nyugszik:
10.29.
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gyar közmondás első
része. 11. A bételdiót
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"
szolgáltató növény. 12. 12 13
Keserűség bánat - irodalmi szóval. 14. Len- IS
dület, tempó. 15. Antik
római pénzecske. 16.
Japán színházi műfaj. »
•
17. Zeneiskola, régies
szóval. 19. A magyar V
kártya egyik színe. 20. 2« »
Ilyen politika is van!
33
21. Helyhatározó rag »
-nál párja. 22. Germá- M
nium jele. 23. Jég vízzé
válik. 26. Nyomorékok. 30
27. Helyhatározó rag
-be párja. 28. Amerikai J
szabvány. 30. T.Á.Ó.
31. Detektív kutatja! 32. Autóval várakozóhelyre áll. 34. Tantál jele. 35. Indulatszó.
36. Dísztárgyak készítésére használt, faragható szillkát. 37. A banán maláji elnevezése. 39. Verdi operája.
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20. Újkori kövült gyanta; lakkok és kencék
alapanyaga. 22. A közmondás másik része.
24. Előtag: kő-, kőzet-. 25. Robbanószerkezetek rendszere. 26. Kórustagok éneklik.
27. Beethoven szülővárosa. 29. Halle folyóFÜGGŐLEGES: 1. Ravaszdi állat. 2. A ja. 33. Színész, rendező (András). 34. Fiúmadarak királya. 3. Betörő, német eredetű név és régóta kedvelt csokoládé neve. 37.
szóval. 4. Nulla. 5. Fővárosi közlekedési Foszfor és antimon jele. 38. Szoknya. 40.
cég. 6. Ária vége! 7. Recept, röv. 8. A bibliai Mao ..-Tung; kínai pártvezér volt. 41. Omszk
Ábel gyilkosa. 9. Állatrendszertani besoro- egyik folyója.
lás. 10. Ritka férfinév. 13. Napszak. 17.
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: A
Korhely életmódot folytató. 18. Principiális. férfi leggyengébb pontja mindig a felesége.

bulvárlap. Az énekes-muzsikus piaci értéke a jelek
szerint 25 évvel halála után sem csökken. A tavasszal
az üzletekbe kerülő mintegy 45 centiméter magas baba gombnyomásra elismétli a muzsikus néhány
mondását. Lennon rajongói közül többen is „teljességgel ízléstelennek" minősítették a szándékot.

Brit mutogatós Mikulás
LONDON (MTI/REUTERS)
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További kilátások

John Lennon mint beszélő baba
LONDON (MTI/DPA)

f

Szagod

kabátját, illetve köpenyét, és tárja hölgyek elé öv
alatti testtáját. A feljelentések szerint december
közepe óta öltözik Mikulásnak, de előtte is tartott
„bemutatókat", csak akkor „normális" ruhában.

ISTEN ÉLTESSE!
TEOFIL
Teofil görög eredetű név latinosított formája, jelentése: Isten kedveltje. Theophilosz keletrómai
császár volt 829-től 842-ig. Domonkos a latin Dominiciusból
származik, jelentése: Istennek
szentelt, vagy vasárnap született.
Eugen a görög Eugenész német
rövidüléséből alakult, jelentése:
előkelő nemzetségből való. Nálunk az 1830-as évektől a Jenővel azonosították. így magyarították Savoyai Eugen hadvezért,
aki a törököktől Buda várának
visszafoglalását irányította.

