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Diákkézben a büfé SZEMELYRE SZABOH GYÓGYSZER Luxushajón
Diákok üzemeltetik az
iskolabüfét a szegedi Béke
Utcai Általános Iskolában.

Mindinkább a személyre szabott, és ezzel együtt
mellékhatásmentes gyógyszerek létrehozása felé
fejlődik az orvostudomány.

Sok szegedi vállalna külföldön
munkát óceánjárókon és
folyami hajókon.

4. OLDAL

8. OLDAL, GYÓGY ÍR

7. OLDAL

Szeged tizedik
a turisták toplistáján
Egyre népszerűbb a turisták körében Szeged: a belföldi utazók
toplistáján a hetedik, összesitésben pedig a tizedik helyen szerepel
a csongrádi megyeszékhely.
A hazai városokban eltöltött vendégéjszakák száma alapján készült az a
népszerűségi lista, amelyen igencsak előkelő helyet foglal el Szeged. Ami
a belföldi turisták választását illeti, a csongrádi megyeszékhely az elmúlt
évben a hetedik legkeresettebb volt az országban. Igaz, a külföldiek körében nem került az első tízbe, összesítésben mégis a tizedik helyen végzett. Míg 2003-ban 221 ezer vendégéjszakát töltöttek el itt a turisták, tavaly ez a szám már 50 ezerrel magasabb volt. Ami pedig a legnépszerűbb
városokat illeti: Budapest a hazai és külhoni utazók közt egyaránt a legkedveltebb. A legtöbb magyar vendég a főváros után Siófokra, Sopronba,
Hévízre és Egerbe látogat - Pécs csak Szeged után következik a listán.
Bővebben a 3. oldalon

LEGNÉPSZERŰBB VÁROSOK 2005*
Bel- és külföldi turizmus összesen

• I- Budapest

6 millió 439 ezer

2.

Hévíz

913 ezer

f

3.

Hajdúszoboszló

673 ezer
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4.

Siófok

671 ezer

5.

Bük

502 ezer

6.

Balatonfüred

464 ezer

7.

Sopron

357 ezer

Eger

308 ezer

Szeged

271 ezer

8.
9.
10.

* vendégéjszakák száma szerint
Forrás: Magyar Turizmus Rt.

Tiszai

hídálmok
Először az északi, utána pedig a
déli Tisza-híd épülhet meg Szegeden. Az előbbire hétvégi kampánybeszédében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tett ígéretet, az utóbbit pedig már négy
évvel ezelőtt Orbán Viktor is
emlegette.
Két Tisza-híd építésének terve
él régóta a köztudatban Szegeden. Az északi a sztráda forgalm á t vezetné át az M43-as
gyorsforgalmi útra, így a Románia felé tartó forgalom teljesen
elkerülhetné a várost. Építése
akár már a következő esztendőben elkezdődhet.
A déli híd közös pilléreken
nyugvó közúti-vasúti híd lenne,
amely három okból is fontos a
városnak és a térségnek. Az érvek közt első az elővárosi vasúti
közlekedés létrehozása, majd következik az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztése, és a biopolisz terveihez kapcsolódó területeket tárna fel a
híd, amely a Bécsi körút folytatásaként épülne.

DM-grafika

Plakátfiúk

Még a madárinfluenza vírusa is csak engedéllyel mehetne be

Szigor a baromfitelepeken
Bár tegnap reggel még
úgy volt, védőruhában bemehetünk egy kübekházi
baromfitelepre,
mire
odaértünk, egy hatósági
körlevél
megtiltotta,
hogy ilyen farmokra bárki
oda nem tartozó betegye
a lábát. A madárinfluenza
veszélye miatti szigor a
kórházinál is nagyobb.
Szerettünk volna szétnézni egy Csongrád megyei
baromfitelepen, milyen
az élet most, hogy a madárinfluenza már hazánkban is felütötte fejét.
Kübekházára indultunk,
s bár a telefonos egyeztetéskor még úgy tűnt, védőruhában bemehetünk a
jószágok közé, az állat-egészségügyi hatóság
körlevele megelőzött bennünket - csak a kerítés
rácsain keresztül szemlélődhettünk.
A dolgozók,
akiket
minden lehetséges kór ellen beoltottak,
védőmaszkban végzik munkájukat az udvaron. Az állatszálloda nevű telep tulajdonosa, Sziiovicza Petemé elmondta: fél éve
hasonló helyzetben teszik
dolgukat. S bár távol vannak a vizes élőhelyektől,
mégis fel kellett készülniük a vándormadarak látogatására.

molinókat, aki az engedélyt kapta.

Közben
kiderült:
a
Nagybaracska térségében
talált két újabb bütyköshattyú-tetemben kimutatták a madárinfluenza
vírusát, bár azt még nem
tudni, az emberre is veszélyes változattól betegedtek-e meg a madarak.

írásunk a; 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Még mindig nem tudjuk, kit vagy
kiket takar a Hódmezővásárhelyi
Fiatalok Baráti Köre - ez a szervezet állítja magáról, hogy a nagy
port kavart hirdetésekét Vásárhely utcáin elhelyezte. A jegyző
sem fedte fel a titkot, arra viszont
utalt: lehet, hogy nem az tette ki a

A maszk, a sapka, a cipő és a kabát egyszeri viselet - használat után veszélyes hulladéknak számít Fotó: Frank Yvette

A közlekedés - egy méter tíz centi magasságból nézve

Nap mint nap veszélyben a gyermekek
A városon belüli utazások 2 0 százalékának 18 év alatti fiatalok a
résztvevői, s tíz városi út közül hét az iskolához kötődik. Sokkoló
egy-egy, a szegedi Csongrádi sugárútihoz, vagy a minapi derekegyházihoz hasonló baleset, de a gyerekek változatlanul a
felnőttekre méretezett körülmények közepette közlekednek.

Összeállításunk a 6. oldalon

www.delmagyar.hu

A diákok rendszeresen kelnek át forgalmas utakon

Fotó: Schmidt Andrea

Guggoljunk le, s nézzük meg egy
kisiskolás gyerek magasságából,
vagyis egy méter tíz centiből
mennyire veszélyes dzsungel a
város! Nemcsak a hatalmas tömegű járművek, hanem a figyelmetlenül, rossz példát mutatva
közlekedő felnőttek miatt is.
- Parkoló autók közül kanyarodtam ki a bringámmal, amikor
elütött egy hirtelen ott termett
terepjáró - idézi legfélelmetesebb
közlekedési élményét Pesterac
Luka, a szegedi Béke Utcai Általános Iskola hetedikese.
- A padkák a legveszélyesebbek, meg hogy nincs elég kerékpárút, ahol védve lennénk az autósoktól - összegzi saját tapasz-

talatait osztálytársa, Bárány Ármin.
- Nagyon zsúfoltak a reggeli
buszok és villamosok, alig lehet
nyomakodás nélkül le- és felszállni - egészíti ki társai mondandóját Szentesi Norbert.
A városi közlekedésbe bekapcsolódó gyerekek közül szinte
mindenki begyűjt valami sokkoló
élményt. A közvéleményt pedig
az olyan tragédia sokkolja, mint
például a szegedi Kodály Téri Altalános Iskola diákjáé, Barna Rolandé, akit - júniusban lesz két
éve - a Csongrádi sugárúti zebránál egy troli gázolt halálra...
Folytatás az 5. oldalon
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A Fidesz szerint 70 százalékkal kevesebb

Otthonteremtés:
„a kormány kudarca"
A Fidesz szerint a Gyurcsány-kormány mérlege az otthonteremtés területén: 70 százalékkal kevesebb államilag támogatott lakáshitel, azaz megoldás helyett kudarc. Erről Rogán Antal kampányfőnök beszélt hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

A kormány
otthonteremtési
programja, lakáspolitikája álságos és igazságtalan. A Gyurcsány-kormany lakásügyi programja által biztosított lehetőségeket csak gazdag és jómódú családok tudják igénybe venni, hiszen tízmillió forintos hitel felvételéhez ma m i n i m u m 150 ezer

B E L F Ö L D

-

K Ü L F Ö L D *

SZOMBAT,

Gyurcsány Ferenc szerint a belvízvédekezéshez megvannak a feltételek

Családokat telepítettek ki

forint nettó jövedelmet kell igazolni - közölte Rogán Antal.
Szólt arról, hogy Medgyessy
Péter már 2003-ban - korábbi
kampányígérete ellenére - szűkítette az otthonteremtési támogatásban részesülök körét a hitelek
kamatplafonjának eltörlésével,
majd a felvehető hitelösszeg 30
millió forintról 15 millióra csökkentésével. A politikus elmondta, hogy 2004-re felére csökkent
a lakáshitel adókedvezménye, és
öt évre korlátozták annak igénybevételi lehetőségét, miközben
ugyanebben az időszakban nagy
multinacionális
vállalkozások
30-40 milliárdos befektetési adókedvezményben részesültek, és
nem öt, hanem sok esetben
hét-tíz esztendeig.

Az elmúlt négy napban 50 százalékkal nőtt a belvízzel elöntött
területek nagysága, i m m á r 80 hektár van víz alatt; a védekezéshez
szükséges technikai, pénzügyi, szakmai, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak - közölte Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
hétfőn Budapesten, m i u t á n részt vett a megyei védelmi bizottságok
elnökeinek országos munkaértekezletén.
BUDAPEST, KARCAG (MTI)

MSZP-országjárás
indul szerdától
BUDAPEST (MTI)

Szerdától kezdődően egészen a
kampány végéig, országjáráson
ismerteti választási programját a
Magyar Szocialista Párt, amely a
különböző településeken programja helyi, területi szintű konkrétumaival is meg kívánja ismer-,
tetni az érdeklődőket.
Ezt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelentette be újságíróknak, miután részt vett a szocialisták megyei elnökeinek és a
megyei közgyűlések MSZP-s elnökeinek hétfői tanácskozásán,

a párt budapesti székházában.
N e m általában kell konzultálni
az emberekkel. Egy vezető pártnak az a dolga, hogy programot
adjon az országnak, ne álmodjon, hanem tervezzen, kalkuláljon - fogalmazott a vezető kormánypárt választási bizottságának elnöke és miniszterelnök-jelöltje.
Gyurcsány Ferenc közlése szerint az MSZP választási programja az új Magyarország programja, a korszakváltásé, ami a
rendszerváltás 15 éves átmenetét zárja le.

Az SZDSZ
ajánlószelvényei
BUDAPEST (MTI)

A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) összegyűjtötte az országos
lista állításához szükséges mennyiségű ajánlószelvényt - jelentette be
a liberális párt elnöke sajtótájékoztatón hétfőn. Kuncze Gábor elmondta: az SZDSZ az első a parlamenti pártok közül, amely teljesítette az országos lista állítás feltételeit az áprilisi országgyűlési választásokra. Hozzátette: a tapasztalatok szerint a liberálisok most könnyebben gyűjtötték össze az ajánlószelvényeket, mint négy éve, és megítélése szerint ez a programra alapozott kampány eredménye. Kérdésre
válaszolva közölte: a Szabad Demokraták Szövetsége Országos Tanácsának március 11 -i ülésén fogadják majd el az országos listát.

Cseh
kvótabajok
PRAGA (MTI/CTK)

A cseh gazdák arról szeretnék
meggyőzni Brüsszelt, hogy ne fizettessen velük büntetést - literenként 9 koronanyi, azaz 80 forintnyi összeget - , mert túllépte
országuk az EU által előírt tejtermelési kvótáját. Ha mégis, akkor
az államnak kellene valamiképp
állnia szerintük a mintegy 200
millió korona összegű terhet. A
büntetéssel azokat sújtanák, akik
az egyéni kvótájukat lépték túl.

VALUTAVÁLTÓ
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H a j d ú h a d h á z o n harmadfokú belvízvédelmi készültséget rendelt e k el

Fotó: MTI/Oláh

Tibor

Mivel a talaj az ország területének legalább 90 százalékán vízzel telített, a megolvadó hó- és
jégmennyiségnek nincs hova elszivárognia, a vizet át kell emelni
szivattyúkkal - mondta a kormányfő. Megjegyezte: összesen
40 ezer közmunkást vonnak be a
belvíz elleni védekezésbe, újabb
2 milliárd forint értékben indul
közmunkaprogram ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A miniszterelnök szerint árvízre csak akkor kell számítani, ha
az enyhe idő mellett jelentősen
megnő a csapadék mennyisége a
Kárpát-medence vízgyűjtőjében.
Lamperth Mónika belügyminiszter emlékeztetett: január elején a belvíz miatt leginkább veszélyeztetett nyolc megye kérésére a kormány 2 milliárd forint átcsoportosításáról döntött ár- és
belvízvédekezésre.
Ebből 785 millió forint az önkormányzatok védekezését szolgálja, ezen belül 589 millió az az
összeg, amelyet a nyolc legveszélyeztetettebb megye kap meg.
Pénzszűke nem akadályozhatja a
belvíz elleni védekezést - hangsúlyozta a belügyminiszter.

A vízátemeléshez szükséges
szivattyúkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok telepítik oda, ahol az indokolt.
Karcagon öt családot kellett kiköltöztetni a belvíz miatt életveszélyessé vált lakóházakból, az
önkormányzat a rászorulókat
szükséglakásban helyezte el. Egy
külterületi tanyaépületet és négy
belterületi lakóházat kellett kiüríteni a hét végén. Az öt családból kettőt költöztettek önkormányzati szükséglakásba, a többit rokonok, ismerősök és barátok fogadták be.
Karcagon a csütörtöki és pénteki esőzés és a hirtelen felmelegedés miatt alakult ki kritikus
belvízhelyzet, az önkormányzat
péntektől másodfokú védekezést
léptetett életbe. A mentesítést
tűzoltóság és katasztrófavédelem
és a városgondnokság szakemberei közösen végezték. A hét végén 13 szivattyúval emelték át a
vizet a befogadókba, több helyen
átereszeket kellett felbontani,
mert a fagydugók akadályozták a
víz elvezetését.
A víz levonult, de az átereszek
felbontása, az árkok tisztítása
valamint új árkok húzása továbbra is folyik a településen mondta.

Moszkvában a sárospataki könyvek Riasztották
A moszkvai magyar nagykövetségre érkeztek a
sárospataki református kollégiumi kötetek hétfőn kora délután - közölte Székely Árpád nagykövet. A könyveket kora reggel szállították el a
Nyizsnyij Novgorod-i Lenin könyvtárból a nagykövetség Volkswagen transzporterén. A gépkocsi
rendőri felvezetővel hajtott egészen a moszkvai
nagykövetségig.
MOSZKVA (MTI)

Előzőleg vasárnap este aláírták az átadásról szóló
dokumentumokat a könyvtárban. Ezután háromórás eljárás során darabonként azonosították a 136
kötetet, egybevetették az orosz és magyar nyilvántartási számokat, majd a köteteket hét ládába csomagolták, s azokat a könyvtár pecsétjével egyenként leplombáltak - mondta Székely Árpád, aki

maga is részt vett az éjszakába nyúló átadás-átvételi eljárásban. A szállításhoz később, hajnalban láttak hozzá. Az orosz kulturális örökségi felügyelet
még e héten lefolytatja a kiviteli eljárást Moszkvában, lehetővé téve, hogy a sárospataki köteteket repülőgéppel Budapestre szállítsák még Vlagyimir
Putyin orosz elnök február 28-án esedékes látogatása előtt.
Natalja Kuznyecova, a könyvtár igazgatónője szerint a 136. kötet a Nyizsnyij Novgorod-i regionális
képzőművészeti múzeumból került elő, ahol
1945-ben szovjet katonák eredetileg átadták megőrzésre a köteteket. A Lenin könyvtárba 1960-ban kerültek át. A kötetek visszaadásáról szóló törvény első
változatában még 134 kötet szerepelt, de a végleg elfogadott szövegből a számot törölték. Kuznyecova
korábban jelezte, hogy egy 135. kötetben is megtalálták a sárospataki pecsétet a nyár folyamán.

Baromfigondok a járvány miatt
Bulgáriában meghalt egy asszony, n e m zárják ki, hogy madárinfluenzában. Olasz- és
Spanyolországban újabb madártetemeket
találtak, Németországban újabb körzetekben rendeltek el riadót.

a MiG-eket

BUDAPEST (MTI)

A
Magyar
Honvédség
két
MiG-29-es
vadászrepülőgépét
riasztották, hogy azonosítsanak
egy, a magyar légtérbe belépő
utasszállító repülőgépet hétfő
délután.
A légierő készenléti erőinek
14.29 órakor riasztást rendeltek
el az olaszországi NATO légtérellenőrzési központból egy Magyarország légterébe belépő, London-Bahrein útvonalon közlekedő Boeing 747-es repülőgép azonosítása és légi helyzetének tisztázása érdekében. Az utasszállító
gép, amelyet a vadászgépek vizuálisan azonosítottak és szabályos
rádiókapcsolatot létesítettek vele, az azonosítás után folytatta
engedélyezett útvonalát, a készültségi
vadászrepülőgép-pár
pedig visszatért a kecskeméti katonai repülőtérre. A Boeing
747-es repülőgép 14.49 órakor
elhagyta Magyarország légterét.

BRÜSSZEL. BERLIN, NAVAPUR (MTI/AFP/AP)

A francia és az olasz mezőgazdasági miniszter az országa baromfitermelőknek nyújtandó támogatás növelése érdekében keresi fel
Brüsszelt. Dominique Bussereau francia miniszter szerint a madárinfluenza okán várható fogyasztáscsökkenés kárainak kivédésére
keresik a megoldást. Olasz kollégája, Gianni
Alemenno elmondta, hogy a csökkenő baromfieladások miatt a csirketenyésztőknek
nyújtandó állami segítség engedélyezését
fogja kérni.
Az európai baromfitenyésztőknek komoly
károkkal kell számolniuk a madárinfluenza
miatt. A nagyfogyasztó Olaszországban például az elmúlt hetekben 35 százalékkal viszszaesett a fogyasztás, 40 százalékai estek az
árak, s legalább 30 ezer ember vesztette el állását az ágazatban.
Hétszázezer baromfi elpusztítását rendelték el a hatóságok India nyugati részén, ahol
háziszárnyasok fertőződtek meg a madárinfluenza vírusának emberre is veszélyes H5N1
altípusától.

Hóvirágot
árulni tilos
BUDAPEST (MTI)

Az indiai Navapurban állatorvosok selejtezik a csirkéket

A hóvirág árusítása egy tavalyi
döntés értelmében büntetendő
cselekménynek számít, de elmarasztalásra csak a nagykereskedők számíthatnak - közölte a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium természetvédelmi
helyettes államtitkára. A hóvirágról, amelynek az enyhébb időjárással napokon belül kezdődik
a szezonja, Haraszthy László elmondta: „Nem büntetni akarunk, a legfőbb célunk a természetvédelem, de a nagyobb termőhelyeken fokozottabb figyeFotó: MTl/Al'/Rajes Kumai Szinghlemmel óvjuk a hóvirágokat."
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Még a vírus is csak engedéllyel mehetne be

A kórházinál is nagyobb
a szigor a baromfitelepeken
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Élet a rácson túl. A pulykák nem jöhetnek ki, mi nem m e h e t ü n k be
A baromfitelepek fölött legfeljebb elrepülni
lehetne illetéktelenül és helikopterről megfigyelni a történéseket, olyannyira elzárják
az állományt a madárinfluenza arra kószáló
vírusától. Kübekházán, a Sziroviczamajorban is csak a kapuig jutott el stábunk.
Megálljt parancsolnak a madárinfluenzának
a baromfitelepek előtt, vasszigorral jár el a
hazai állat-egészségügyi hatóság. Tegnap szerettünk volna mi is beférkőzni egy majorba mint hét végén a miniszterelnök - , de nem
jártunk szerencsével. Telefonon, a reggeli
órákban még azt mondta az Állatszálloda elnevezésű kübekházi telep tulajdonosa, Szirovicza Péterné, hogy persze, jöhetünk, csak
védőruhát kell öltenünk a kapuban. Mire
azonban odaértünk a Szegedtől 18 kilométerre, Kübekháza határában, fehér házikókból álló „szigetre", már megérkezett a megyei
állat-egészségügyi hatóság körlevele, amely
AZ ÁRAK CSAK CSÖKKENHETNEK
|||
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Nem használ az ágazatnak a hangzavar: a baromfitermelök, akik szerint inkább hullámvölgyek, mint -hegyek jellemzik a szakmát, attól
tartanak, az egész madárinfluenza-pánik csak
arra jó, hogy padlót fogjanak az árak. Az, aki például 240 forintos kilónkénti ólöhúsárra számít a
pulykanevelés

kezdetekor,

lehet,

hogy

csak

210-ért tudja eladni a szárnyast. Az élőcsirke kilójáért ma még 180 forintot adnak, de ki tudja, mi
lesz egy-két hónap múlva.

Fotó: Frank Yvette

MADÁRINFLUENZÁS VOLT A KET HATTYÚ
A Nagybaracska térségében elpusztult újabb két bütykös hattyú tetemében tegnap reggelre kimutat-

ták a madárinfluenza jelenlétét. De az, hogy a H5Nl-es vírus okozta-e a madarak elhullását, csak az
angliai laboratórium vizsgálata erősítheti meg, vagy vetheti el - erről Gyurcsány
nök és Süth Miklós

főállatorvos számolt be újságíróknak.

szerint még védőruházatban sem teheti be a
lábát senki oda n e m tartozó személy - vagyis
m i - a farmra.
A riport ezt követően sajátságos körülmények között zajlott, a kerítés rácsain keresztül beszélgettünk. A kapuban, szigorúan az
utcafronton átélhettük a beöltözés ceremóniáját, megfogdoshattuk, mit kell egy hivatalos
látogatónak magára öltenie, de beljebb nem
mellettünk. A maszk, a sapka, a cipő, a kék
esőkabát egyszeri viselet, használat után veszélyes hulladékként különíti el a major.
Ha mégiscsak ragaszkodnánk egy vizithez
az Állatszállodában, a megyei főállatorvostól
kellene engedélyt kérni. De nem kapnánk
meg, a szigorítások óta csak a hatóság emberei járnak ki-be: Kübekházán rendszerint a
délutáni órákban bukkan fel a kezelő állatorvos. Ő is a kapuban öltözik, majd megnézi, a
technológiának megfelelő-e az elhullott állatszám, ha kell, helyben boncol is.
A rácson és a lakattal védett hatalmas kapun át kívülről szemezhettünk az egyik zárva
tartott pavilonból kikukucskáló, nyakát
nyújtogató pulykatársadalommal, s csak he-

SZDSZ: olcsóbb állam
Az SZDSZ egyetért az MSZP-vel a közigazgatás átalakításának kérdésében - jelentette ki Sándor Klára, a párt ügyvivője tegnap Szegeden. Virág
András önkormányzati képviselő szerint a négy év alatt Szegeden 300
millió forintot, országosan több tíz milliárdot lehetne megtakarítani az
SZDSZ köz- és államigazgatási reformjával. A liberális modell szerint
15 jelöltnek kellene bejutni a közgyűlésbe egyéni körzetben, további
10-nek listán, így a polgármesterrel 43 helyett 25 fős lenne testület.

A Szeplast Kft. folyamatosan bővülő feladatainak ellátásához

MENEDZSERASSZISZTENST
keres.
Feladata:
- a gazdasági vezető irányítása mellett asszisztensi feladatok
ellátása
- elszámolások, kimutatások, gazdasági elemzések készítése
- munkaügyi nyilvántartás karbantartása
- bizonyos könyvelési feladatok ellátása
- a társaság adminisztrációs feladatainak ellátása
Elvárásaink:
- legalább középfokú végzettség
- gazdasági, számviteli területen szerzett tapasztalat
- munkaügyi jártasság
- középfokú német- vagy angolnyelv-ismeret
- mérlegképes könyvelő végzettség előnyt jelent
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú karrierlehetőség
- folyamatos képzés támogatása
PÁLYAZATOKAT
AZ ALABB1 CÍMRE VARJUK:
Szeplast Kft. 6728 Szeged, Külterület 4.

Ferenc

Hídemberek
MOLNÁR B. IMRE
Hidat muszáj ígérni. A hídépítést imádja a politika. Folyóparton
élő emberek az ártól védő hősöket és a hídépítőket
különösen
nagy tisztelettel szokták megsüvegelni. Szeged mérnöki város,
adja magát a hidak helye. A maximalista álmodozók a kiskörút
két végéhez gyalogjaidat, a nagykörút két végéhez közúti hidat, a
nagyállomáshoz vasúti hidat, Tápéra autópályahidat
álmodtak.
Aztán jöttek a politikusok: 2002-ben Bartha László polgármester déli híddal kampányolt. 2006-ban Botka László polgármester
északi hidat ígér. Botkának könnyebb dolga van, mert elődjének
csak egy mutatós látványterve volt. Botka viszont nem kockáztat: az északi híd ügyén e percben is dolgozik a végrehajtó apparátus. Az ugyanis nem a „miénk", uniós érdek a léte,
nemzetközi
közlekedési folyosó része. Ők adnák rá jórészt a pénzt is. Persze
ha elkészül, negyedével is csökkenhet a nagykörút, a szőregj út
forgalma - ez lenne a mi leggyorsabban élvezhető
nyereségünk.
Izzadni igazából a déli hídon kell. Egy decemberi
Botka-Gyurcsány vacsorán a polgármester már bepróbálkozott a dologgal.
Gyurcsány persze áment mondott rá. Az SZDSZ-es Nagy Sándor
alpolgármester meg az SZDSZ-es gazdasági tárcával dolgozik
együtt. Van egy kis pohtikai hátszele a dolognak...
A MAV is érdeklődni látszik. Belemennének,
hogy a szegedi
körút ívéhez passzoljon a vasúti kanyar. Ha sikerülne uniós pénzt
szerezni a fejlesztésre, úgy ötven évet ugorhatnánk előre. El kell
szakadni a 70-es években épített kocsik és mozdonyok képétől villamossínen és nagyvasúti pályán is járni képes fürge, modern
pofájú hernyókat ígérnek a tervek. Miközben mi még az autópálya-építések lázában égünk, az unió inkább az ilyen ügyes kis
acélkerekű járműveket pártolja.
A második Nemzeti fejlesztési terv készül. A lobbisták számára
ez a csúcsidő: be kell szuszakolni egy csomó kis tervet a nagy
tervbe. Elvileg nem álmok, hanem megalapozott
gazdaságfejlesztési programok kerülnek be, melyek nemcsak szép avatóünnepségeket, gazdasági pezsgést is eredményeznek.
Reméljük azt is,
hogy a két híd ilyen. És hogy a fejlődés esélyét bármely kormány
megadja majd Szegednek.

miniszterel-

lyeslően bólogathattunk, hogy a dolgozók is
védőmaszkban közlekednek a parkosított
udvaron. Akiket különben minden ellen beoltottak már, ami ellen csak lehetett. Eközben egyedül egy trágyáért érkező teherautót
engedtek át a kordonon: érkezése időpontját
és származását egy nagy könyvbe vezették
be.
Szirovicza Péterné elmondta, már fél éve
hasonló a helyzetük. Hiába építették a telepet a világ végére, vizes élőhelyektől távolra,
ahol szerinte a madár se jár, mégiscsak fel
kellett készülniük a vándormadarak látogatására. A majort teljes egészében körbekerítették védőhálóval, annak ellenére, hogy a
technológiája eleve zárt láncot feltételez. „Ide
fertőzésnek semmilyen körülmények között
sem szabad bekerülnie" - mondja a tulajdonos, aki hozzáteszi: még kockázati elemzést
is kellett készíteni, mi lenne, ha... címszóval.
Környezethatósági felülvizsgálaton estek át:
ez próbák olyan hibákat feltárni, amelyek az
állattartás során esetleg gondot okozhatnának.
F.K.

Megújulhat az IH
Indulhat a Szegedi Ifjúsági Ház
364 millió forint értékű felújítása - ezt tegnap jelentette be a
kulturális és a regionális fejlesztési miniszter Budapesten.
Megkezdődhet a Szegedi Ifjúsági
Ház teljes felújítása. A kormány
és az országgyűlés is jóváhagyta
Szeged kérelmét.
Idén összesen 7 milliárd 18
millió forint címzett támogatás
jut kulturális célokra, melyet 12
önkormányzat, köztük a szegedi
nyert el - jelentették be tegnap
Budapesten.
A támogatásból idén csak 30
millió forintot kap a város, jövőre juthat hozzá 146 millió forinthoz, 2008-ban pedig 134 millióhoz.
A Szegedi Ifjúsági Ház az
1970-es években készült két-

szintes nagy, valamint egy háromszintes kisebb tömegből alakult ki. A házat korszerűsítik, újra alkalmassá teszik a kor igényeinek megfelelő előadások,
koncertek, konferenciák, valamint kiállítások és egyéb elemi
kulturális rendezvények lebonyolítására.
Az épület elektromos és gépészeti rendszere elavult, ezért
teljes körű rekonstrukcióra van
szükség. A védelmi rendszer
korszerűsítése sem kerülhető
el. A felújítás nagyon fontos
eleme a teljes berendezés, bútorzat cseréje. Az épület külső
képe is megváltozik, és belseje
is fiatalosabb hangulatú lesz
majd. Ami talán a legfontosabb:
a nagyterem akusztikáját is javítják.
M. B. I.

A legtöbb turista Budapestre megy - Népszerűek a gyógyfürdős települések is

Szeged a tizedik legkedveltebb
Felkerült a legnépszerűbb városok toplistájára Szeged. A tavaly eltöltött vendégéjszakák
száma szerint még mindig Budapestet látogatják a legtöbben,
Pécs leszorult az összesített listáról.
Lassan, de biztosan menetel az
idegenforgalmi élmezőny felé
Szeged. Míg 2003-ban csupán
221 ezer volt az itt eltöltött vendégéjszakák száma, tavaly már
50 ezerrel több alkalommal
szálltak meg nálunk a hazai és a
külföldi turisták. Igaz, a külföldiek tavaly n e m mutattak nagy érdeklődést a város iránt - Szeged
nem került be a legnépszerűbb

10 közé, ám honfitársaink közül
nagyon sokan voksoltak a Tisza-parti város mellett, így az
összesítésben végül a 10. helyet
sikerült megszerezni, s ezzel Szeged maga mögé utasította Pécset,
Debrecent és Győrt is.
A hazai városokban eltöltött
vendégéjszakák alapján készített
toplistából - amelyet a Magyar
Turizmus Rt. tett közzé a KSH
adatai alapján - kiderül: ahogyan
a korábbi években, tavaly is Budapest volt a legkedveltebb úti
cél a magyar és a a külföldi turisták körében egyaránt. A kereskedelmi szálláshelyeken összesen
6 millió 439 ezer vendégéjszakát
töltöttek a turisták.

SZEGED NEPSZERUSEGE
A statisztikai adatok alapján
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Eltöltött vendégéjszakák |

i 2003

221242

i 2004

231 425

i 2005

271 000

Forrás: Magyar Turizmus Rt.

DM-grafika

AZ OT LEGKEDVELTEBB
N A G Y V Á R O S (Budapest kivételével)
A vendégéjszakák száma szerint
2003

2004

Pécs

285983

293 919

Győr

245 049

270 175

Debrecen

213 073

241 305

Miskolc

218 793

237561

Szeged

221242

231 425

Forrás: Magyar Turizmus Rt.
Belföldi honfitársaink körében
Budapest után a legnépszerűbb
helyek: Siófok, Sopron, Hévíz és
Eger. Szeged ebben a rangsorban a
7. helyezést érte el, s csupán háromezerrel kevesebb a vendégéjszakák száma Szegeden, mint
Egerben, ahol 209 ezer alkalommal szálltak meg belföldi vendégek. Ezen a Ustán Pécset Szeged
mögé rangsorolták a látogatók. A
sort Debrecen és Zalakaros zárja.
Miskolc sem a belföldi, sem a külföldi vendégéjszakák rangsorában
nem szerepel az első tízben.

DM-graflka
A külföldiek által legkedveltebb városok listáján az öt legnagyobb magyar városból Szeged, Debrecen, Pécs, Miskolc, Győr - csupán az utóbbi
szerzett helyezést: a 8. helyen
áll, megelőzve két Balaton-parti várost, Keszthelyt és Tihanyt.
A legtöbben ebben az esztendőben is Németországból érkeztek
hazánkba, több mint hárommillió éjszakát töltöttek itt, míg a
britek 700 ezret.
NYEMCSOK ÉVA
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KORKÉP
ALGYÓ. A magyar történelmi
arcképcsarnok című
előadássorozat következő
részeként szerdán 17 órától a
könyvtárban Keller Zsolt
történész az Árpád-házi
királyokról beszél.
BAKS. A község
képviselő-testülete szerdán 13
órától rendkívüli ülést tart a
polgármesteri hivatal
házasságkötő termében. A
polgármesteri beszámoló után a
képviselők az önkormányzat
2006. évi költségvetési
rendeletét szavazzák meg,
majd előterjesztések,
bejelentések, interpellációk
következnek.
DESZK. A képviselő-testület
pénzügyi bizottsága hétfőn
ülésezett. Napirenden szerepelt
a 2006. évi költségvetési
rendelettervezet megvitatása, az
önkormányzat és a Deszki Szerb
Önkormányzat közötti
gazdálkodásra vonatkozó
megállapodás.
Módosították az önkormányzat
rendeletét a gyermek- és felnőtt
étkeztetés intézményi térítési
díjairól. Ez után
a pályázati önerők biztosításáról
volt szó.
KISTELEK. A
rendezvényházban holnap
Bibarcz Tünde tart aerobikórát.
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet:
62/597-420.
MÓRAHALOM. Február 23-án
délután fél öttől rendezik a
zeneiskola
növendékhangversenyét az
Aranyszöm Rendezvényházban.
SZEGED. Az anyanyelvek napját
rendezik ma a szegedi
Nemzetiségek Házában. Az
érdeklődők nemzetiségi irodalmi
esten és farsangi
édességbemutatón vehetnek
részt.
- A Magyar Autóklub
Dél-alföldi Területi
Szervezetének elnöksége és
a n n a k szegedi csoportja
minden h ó n a p első hétfőjén
(legközelebb március l-jén) 14
és 15 óra között fogadóórát
tart a klub székházában az
autózás iránt érdeklődők
részére, elsősorban
érdekvédelmi, közlekedési,
környezetvédelmi témákról.
Minden érdeklődőt várnak a
Kossuth Lajos sugárút 112.
alatt, a rókusi pályaudvarral
szemben. A Magyar Autóklub
országosan mintegy 400 ezer
ügyfelet szolgál, a Dél-Alföld
három megyéjében 10 ezer,
Szegeden 2500 taggal
büszkélkedhet.
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A Béke utcában az önálló üzletvezetést gyakorolják a tanulók

Diákkézben az iskolabüfé
Diákok üzemeltetik az iskolabüfét a szegedi Béke Utcai Általános Iskolában. Az ö n k é n t
jelentkezők a tanórán elsajátított gazdasági ismereteiket ültethetik át a gyakorlatba: leltároznak és kiszolgálnak, m u n kájukért pedig a nyereség arányában ösztöndíjat is kapnak.
Különleges büfé működik a szegedi Béke Utcai Általános Iskolában. A szünetekben diákok szolgálják ki társaikat a pult mögött,
ők kezelik a pénzt, döntenek akciókról és készítenek napi, illetve
heti leltárt is. A kis kiszolgálóhelyiség ugyanis gyakorlati hely: a
vállalkozási és gazdaságismeret
órákon tanultakat itt kamatoztathatják a 12-14 éves gyerekek.
- Négy éve, amikor elhatároztuk, hogy iskolabüfét nyitunk, az
a döntés született, hogy a működtetést nem adjuk ki vállalkozónak, hanem az elméleti tananyag gyakorlati oktatásának
színhelye lesz - mesélt a kezdetekről az igazgató,
Mészáros
Zsolt. - Egy évbe telt, mire az
összes engedélyt beszereztük, és
az iskola alapítványa beindíthatta a tanbüfét.
Már az első árukészletről is a
diákok gondoskodtak: egy papírgyűjtés bevételéből töltötték fel a
polcokat. A kis árréssel dolgozó
büfé hasznának egyik felét a tan-

A GYERMEKBARÁT
A Béke utcai iskola büféje

la, chips,

sem

szénsavas,

vagy tartósítószert tartalmazó
üdítő. A gyerekek joghurtot,
müzliszeletet, aszalt gyümölcsöt, mézet, tejalapú italokat
és minimum 25 százalékos
rostos üdítőket tudnak venni.
Egyedül a csokit nem száműzték a kínálatból - agyserkentő hatása miatt.

A pult mögött diákok szolgálják ki társaikat a szünetekben
tárgy színvonalasabbá tételére,
másik felét „ösztöndíjra" fordítják, azaz a dolgozó diákok kapják. Ha netán veszteség keletkezne, azt az alapítvány egyenlítené
ki, erre azonban három év alatt
még egyszer sem volt példa.
A büfében párban, heti váltás-

érkezett meg Finnországból Budapestre, majd onnan Szegedre.
A tanárnő egy hetet töltött kísérőként Kauhajokiban, ahol az iskola diákjai egy hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt.
- Leendő pincéreket és szakácsokat kísértem ki egy pályázaton
nyert útra Finnországba, ahol
finn és a lapp felszolgálási rendszerrel és a helyi ételek elkészítésével ismerkednek - mondta a tanárnő, aki a kisvárosból reggel hat
órakor személygépkocsival indult
a közeli Vasába. Innen még menetrend szerinti járattal átrepítették a fővárosba, Helsinkibe. Ahhoz, hogy Budapestre eljusson elvileg - , már csak egyszer kellett
átszállnia, mégpedig Koppenhá-

A poggyász több órával korábban érkezett meg, m i n t Galambos ElFotó: Schmidt

i

a

Soha nem volt a polcokon kó-

ban dolgoznak az önként jelentkező hatodikos, hetedikes és
nyolcadikos tanulók reggel fél
nyolctól nyolcig, valamint a szünetekben. Az érdeklődés nagyon
nagy: mindenki szívesen próbálja ki magát „vállalkozóként". így sokkal életszerűbb a tan-

gában. Először azonban a gépnek
landolnia kellett volna Dánia fővárosában. Ehelyett Skandinávia
legnagyobb és legpezsgőbb városa
felett körözött a repülő.
- Azt mondják, felülről nem
mindennapi élmény Koppenhágát látni. Nekem viszont a köd
miatt egy nagy „tejföl" jutott. Sőt
a hóvihar miatt olyan légörvények keletkeztek, amik - kis túlzással - majdnem szétrázták a
gépet. Fél óránál is többet köröztünk, míg végre leszállhattunk emlékezett vissza a történtekre
Elvira, aki aztán a késés és a köd
miatt néhány óráig repülőtéri
„fogságba" került. Délután kettőkor, amikor már Magyarországon kellett volna lennie, közölték vele: Budapestre közvetlenül
már nem tud eljutni, de negyven
perc múlva átrepülhet Zürichbe
és majd onnan Budapestre. Mivel a zürichi gép az időjárás miatt
több mint egyórás késéssel indult, „természetesen" lekéste az
akkor még utolsónak hitt Zürich-Budapest járatot. A svájci
reptéren úgy döntöttek: legjobb
lesz, ha a fiatál hölgy Frankfurtba
utazik és majd onnan Ferihegyre.
Németországban, Európa egyik
legnagyobb légikikötőjében viszont nem értették, Elvirát miért
reptették át, amikor onnan Budapestre már akkor elindult az
utolsó járat, amikor a tanárnő
még Zürichben volt. Még aznap
visszaküldték Svájcba.
- Második zürichi landolásom
után kiderült: mégis van egy éjszakai gép Budapestre. Ezt sikerült megcsípnem, és éjfél előtt
nem sokkal megérkeztem Ferihegyre. Innen viszont Szegedre
aznap már nem tudtam lejutni mesélte a hanságis nagy utazó,
akinek a pesti landoláskor halvány fogalma sem volt, hogy a
poggyásza merre lehet. Am kiderült, a csomag menetrendszerűen, délután kettő körül megérkezett. A több órán át a szállítószalagon köröző cuccot a biztonságiak rendkívüli óvintézkedések közepette átvizsgálták, és amikor
mindent rendben találtak, úgy
visszacsomagolták, hogy még tulajdonosa sem ismerte fel.

'

megyében

ges termékeket lehet kapni.

Az ..eltérített" tanárnő

vira

megkapta

met. Itt ugyanis nyitás óta, te-

f i

Ki hitte volna: egy kis köd elegendő ahhoz, hogy valaki bejárja
tíz óra alatt repülővel fél Európát. Márpedig Galambos Elvira,
a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátó-ipari,
Idegenforgalmi
Szakiskola angol szakos tanára
nem mindennapi, kalandos úton

a

hát három éve csak egészsé-

Csak a poggyásznak volt jó a menetrend

A finnországi Kauhajokiból menetrend szerint megérkezett
Budapestre Galambos Elvira csomagja. A szegedi hansági
szakközépiskola tanára viszont
csak tíz órával később landolt
Ferihegyen, mert a légitársaságok a következő útvonalon szállították: Vasa-Helsinki-Koppenhága-Zürich-Frankfurt-Zürich-Budapest.

nemrégiben
egyedüliként

„gyermekbarát iskolabüfé" cí-

ZÁKÁNYSZÉK. A Tari-erdőben
nyolcadik alkalommal rendezik
meg az Együtt mozog a család
című programot február 25-én
szombaton. A résztvevők 9
órakor az óvoda elől indulnak az
erdőbe, ahol elbúcsúztatják a
telet madárbállal, tánccal,
szalonnasütéssel. A túrát vezeti
Licbhaber Gáborné és Pctákné
Fazekas Aranka. Várnak minden
családot, akik szívesen töltik
együtt szabadidejüket a
természetben. A programot a
zákányszéki Egészségterv
csoport szervezi az Egészséges
Településekért Alapítvány
támogatásával.
ZSOMBÓ. Szombaton rendezik
meg a zsombói farsangot a József
Attila Művelődési Házban. A
maszkások 13 óráig gyülekeznek
a művelődési háznál, majd
felvonulnak a környező utcákon.
14 órakor a kiskundorozsmai
„Szomszédoló" küldöttséget
fogadják, majd téltemető tüzet
gyújtanak. A maszkák
eredményhirdetését 15 órakor
tartják, ez után következik a
kiskundorozsmaiak műsora. 17
és 19 óra között a fánksütőket
köszöntik, majd farsangi
táncház kezdődik.

KEDD, 2006. FEBRUÁR 21.

Andrea

Elvira néhány nap múlva indul
vissza Kauhajokiba a diákokért.
CS. GÁT LÁSZLÓ

Fotó: Schmidt

Andrea

anyag: a pénzzel gazdálkodást, a
lejárt szavatosságú termékek kezelését, az akciózást, a leltározást és még számtalan dolgot
élesben tapasztalhatnak meg a
gyerekek - mondta el Zsiday-Galgóczyné
Kékes-Szabó
Andrea tanárnő.

A nyolcadikos Ladányi Fanni a
kezdetek óta büfés. - Az első nap
nagyon nehéz volt - mesélte. Amikor hatodikosként hivatalos
dokumentumot kellett aláírnom,
hogy átvettem az árukészletet,
azt mondtam magamban: Jézusom, hiszen írni is csak nemrég
tanultam meg. De aztán hamar
belejöttem. Amellett, hogy könynyebb így a gazdaságról tanulni,
ez a munka segített az időbeosztásban, és megtanított arra, hogy
jobban megbecsüljem a munkát.
TÍMÁR KRISZTA

Kiegészült az SZTE
gazdasági tanácsa
Átadták a megbízóleveleket a felsőoktatási intézmények gazdasági
tanácsaihoz a Magyar Államkincstártól (MÁK) delegált megbízottaknak. A hallgatók önkormányzata is megnevezte delegáltját,
így teljessé vált a Szegedi Uidományegyetem március l-jétől
hivatalba lépő gazdasági tanácsa.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az új felsőoktatási törvény értelmében március elsejével megalakítandó gazdasági tanácsokhoz kinevezett államkincstári megbízottaknak a pénzügyi szempontok érvényesítését kell biztosítaniuk. Ez azt
jelenti, hogy ha a kincstári megbízott nem ért egyet a testület döntésével, jelentést készít, amit - az államkincstár elnökének értesítése
mellett - közzétesz. Tegnap átadták a megbízóleveleket a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsaihoz a MÁK-tól delegált megbízottaknak. Ebből az alkalomból Veres János pénzügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy az éves költségvetési keretből több mint 200 milliárd
forint felhasználását fogják figyelemmel kísérni a megbízottak.
A Szegedi Tudományegyetem kincstári megbízottja, Rigó Szilveszterné, a MÁK Csongrád megyei igazgatója. Tegnap az egyetemi hallgatóiönkormányzat bejelentette, hogy Mák Balázs, az EHÖK korábbi
elnöke képviseli a diákokat az SZTE gazdasági tanácsában.
Lapunkban korábban beszámoltunk arról, hogy e testületnek hivatalból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató. Az Oktatási Minisztérium által delegált tagok: a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Széles Gábor, továbbá az Országos Széchenyi
Könyvtár szegedi illetőségű főigazgatója, Monok István, valamint Kertesi Gábor közgazdász. A tanácsba az intézmény jelenlegi irányitó testülete is három tagot javasol: Rácz Béla stratégiai rektorhelyettest, Vécsei László akadémikust, a neurológiai klinika igazgató professzorát és
Dervarics Attilát, az egyetem társadalmi tanácsának elnökét.

Telegdy EHÖK-elnök
Ismét Telegdy Gergelyt választotta egy évre a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Választmánya a szervezet elnökévé. A
posztra a korábbi elnök egyedüliként nyújtotta be pályázatát. A

pályázat - többek között - részletesen foglalkozik az elektronikus
hallgatói ügyintézés rendszerének kiépítésével, a kollégiumi
felújítási programmal, valamint
a hallgatók életét könnyítő szolgáltatások bevezetésével.

Minilakás mini díjért
A Tápai utca 5. szám alatti „fecskeház" tetőterében tizenegy lakást egyetemistáknak ad bérbe a
szegedi önkormányzat. A 27
négyzetméteres garzonok közül
kettő megürült, ezeket pályáztatja meg az egyetem és az IKV Rt.
Jelentkezési lapot 1500 forintért
vásárolhatnak az érdeklődők az
IKV Dáni utcai ügyfélszolgálatán,
a nyertes pároknak beköltözés
előtt 150 ezer forintos óvadékot
kell leróniuk. A szegedi egyetem
nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek, akik 35 évnél fiatalabb

élettársak vagy házastársak, és
ezenkívül semmilyen ingatlantulajdonnal vagy önkormányzati
bérlakással nem rendelkeznek. A
jelentkezéseket az egyetem hallgatói irodája fogadja március 3-áig.
Beköltözni áprilisban lehet, legfeljebb öt évre. 4500 forint a lakás
bérleti díja havonta, rezsivel együtt
tehát megközelítőleg 20 ezer forint
a költsége. A két tetőtéri garzont
eddig nagyon kevesen nézték meg.
Az IKV holnap délelőtt tíztől tizenegy óráig és délután négytől ötig új ra bemutatja a két lakást.

SZOMBAT,

2006. FEBRUÁR 18.

A választási bizottság elnöke furcsállja a kifogást

Feketéné szerint
a panasz alaptalan

N e m tiltja a törvény, hogy a választási bizottság elnöke jogászként
önkormányzati megbízást teljesítsen, és azt sem, hogy a lánya a
polgármesteri hivatalban dolgozzon - mondja Feketéné Szemző
Margit a személyére vonatkozó kifogásról, amelyet a Hódmezővásárhely és Vidéke Demokratikus Szövetség fogalmazott meg.
- A megyei közgyűlés annak idején egyhangúlag szavazott a helyi
választási bizottságok tagjairól, s a
döntés után nem volt senkinek ellenvetése a személyemet illetően mondta Feketéné Szemző Margit,
a 6-os számú egyéni választókörzet választási bizottságának elnöke. A Hódmezővásárhely és Vidéke Demokratikus Szövetség tagja,
Erdélyi Miklós viszont - mint arról
beszámoltunk - a napokban tartott sajtótájékoztatón elmondta:
Feketéné baráti kapcsolatot ápol
Lázár fános polgármesterrel, országgyűlési képviselőjelölttel, valamint több megbízása van az önkormányzattól, ugyanakkor lánya
a vásárhelyi polgármesteri hivatalban dolgozik. Mindez pedig
szerinte összeférhetetlen a helyi
választási bizottság elnöki tisztségével, azért a területi választási bizottsághoz fordult a szövetség.
- N e m igaz, hogy több, rendszeres megbízásom van az önkor-

Feketéné Szemző Margit harmadik alkalommal vesz részt a
helyi választási bizottság m u n kájában

Fotó: Tésik Attila
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A közlekedés - egy méter tíz centi magasságból nézve

Gyermekek - veszélyben
Folytatás az 1. oldalról

- A közlekedési barbarizmus eluralkodása
miatt a felnőttek jó része nem tartja be a szabályokat, például nem veszi figyelembe a sebességkorlátozó táblát - rögzíti kiindulópontját Szögi Zoltán, a Kodály téri iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. A Barna
Rolandnak emléket állító iskolai közlekedésMEG NEM KAPTAK MEG
biztonsági nap szervezője azt sulykolja tanítA KIFOGÁST
ványainak, hogy a zebra és a zöld jelzés n e m
^
A területi választási bizottság még
jog az úttesten való átkelésre, csak lehetőség.
nem foglalt állásta HódmezővásárA megelőzés legfontosabb eleme, a közlehely és Vidéke Demokratikus Szövetkedési szabályok oktatása azonban nem
ségfolvetéseinek ügyében, mert még
épült be a hazai tananyagba: a közel harminc
nem is kapta meg a kifogást - tudtuk
meg Siket Judit megyei főjegyzőtől. A szegedi általános iskola közül csak az alsóvárosiban jutott a múlt félévben pénz arra,
kifogást a szervezetnek a területi váhogy baleset-megelőzési és elsősegély-nyújlasztási bizottsághoz kell címeznie,
tási előadás-sorozatot tartsanak a diákokde az egyéni választókerületi bizottnak.
sághoz kell eljuttatnia, innen továbA közlekedési morál romlását, a veszélyek
bítják. Ha megérkezik a címzetthez,
növekedését
mutatja az EU azon adata, mely
a törvény értelmében három napon
szerint a városi gyerekek egyre gyakrabban
belül kell dönteni róla.
járnak iskolába felnőtt kísérővel, vagy felnőtt
mányzattól - mondta el lapunk- által vezetett személyautóval. Az iskolába kenak Feketéné, hozzátéve: egyet- rékpáron vagy gyalog közlekedő gyerekek
len munkaügyi perben jár csak el. száma viszont drasztikusan lecsökkent az elAm, ha úgy is lenne, ahogy a múlt tíz évben.
szervezet állítja, a választási törA fiatalok, vagyis a lakosság egyötöde a tövény szerint mindez nem össze- megközlekedésre kénytelen hagyatkoznia.
férhetetlen, mint ahogy az sem, Hétköznapokon a városon belüli tíz utazáshogy a lánya a népjóléti irodán ból hét az iskolához kötődik. Ezt figyelembe
dolgozik, sőt a baráti kapcsolatra veszik az utazási társaságok: a gyerekek hat
való hivatkozás sem megalapo- éves korukig ingyen használhatják a tömegzott indok. Harmadik alkalom- közlekedési járműveket, aztán pedig jelentős
mal dolgozik a helyi választási bi- kedvezménnyel, hiszen a felnőtt bérlet 3990,
zottságban, s eddig nem volt kifo- a diák 1190 forint - tudtuk meg a Tisza Vogás a személye ellen - jegyezte lán Rt. helyi közlekedési divízió igazgatójámeg, mondván: az eljárás lezárá- tól, Draskóczy Istvántól. A Szegedi Közlekesa után kifejti véleményét.
A szövetség szintén aggályosNAPSUGAR MAR JOBBAN YAN
nak tartja, hogy Meleg Emese is a
Valamelyest javult az állapota annak a négy és
helyi választási bizottság tagja,
fél éves nagymágocsi kislánynak, akit a közelkorábban az önkormányzatnál
múltban súlyos baleset ért Derekegyház közelédolgozott, míg Pálinkó fános pótben. A gyermek kirántotta kezét az őt kísérő testtag is önkormányzati megbízásovére kezéből, megpróbált átszaladni az úton, mikat teljesít. Ezzel kapcsolatban
közben elütötte egy autó. Napsugár agyzúzódást,
Feketéné szintén elmondta: vetüdőzúzódást, vesezúzódást, kulcscsonttörést és
lük kapcsolatban is hasonló a
combnyaktörést szenvedett. Túri Sándor prohelyzet, azaz, a választási törvény
fesszor, a szegedi gyermekklinika lapunk érdekszerint mindez nem összeférhelődésére nem adott tájékoztatást a kislány állatetlen azzal, hogy ők részt veszpotáról, a nagymamától azonban úgy tudjuk: egy
nek a bizottság munkájában.
kicsit jobban van. Kovács Józsefné elmondta,
T.A.
hogy Napsugárt az orvosok altatják, és egyelőre

Lopott volt az autó
Mint arról lapunkban tegnap beszámoltunk, vasárnap este egy Suzuki
személygépkocsi Mórahalom határában lesodródott az útról, az árokba
borult, és kigyulladt. A Suzuki két utasáról, akiket könnyű sérülésekkel
szállítottak kórházba, megállapították: a vezetés előtt alkoholt fogyasztottak. A további vizsgálatokból az is kiderült, hogy a balesetes járművet egy tanyáról, a tulajdonos tudta nélkül hozták el. A két férfi ellen a
Szegedi Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt indított eljárást.

nem tudni, koponyasérüléséből hogyan gyógyul

fel. A nagymama nagyon aggódik a gyermekért,

az édesanya minden percét a betegágynál tölti.

Az apa és a nagyszülő a három testvérrel most
otthon van, mindannyian megrendülve é s reménykedve várják haza Napsugárt. A család úgy

tudja, hogy a kislányt elgázoló autó a megenge-

dettnél gyorsabban haladt, a baleset helyszínén

több mint 40 méteres fékút látszott. A Szentesi

Rendőrkapitányság még vizsgálja a baleset körülményeit.

Szegeden a közlekedés veszélyeire, Barna Roland tragédiájára emlékeztet a koszorú a
Csongrádi sugárúton, a zebránál

dési Társaság vezetője, Dózsa Gábor azt
hangsúlyozza, hogy meg kell tanítani közlekedni a gyerekeket. Gyakorló szülőként azt
tanácsolja, hogy 14 éves koráig legalább a
zebrán való átkeléskor fogjuk a gyerek kezét,
magyarázzuk el, milyen veszélyt rejt minden

Fotó: Schmidt

Andrea

váratlan mozdulata, illetve azt, hogyan teheti
láthatóvá magát a járművekkel közlekedők
számára! Az pedig akár városi program is lehet, hogy kialakítsák az iskolákhoz vezető
gyermekbarát közlekedési útvonalakat.
ÚJSZÁSZI ILONA

Zöldindulás
Illegalitásban maradnak a plakátfiúk a választásokon

Korsós Ágnes: Sohase mondtam, hogy az kért engedélyt, aki kifüggesztette a molinót

Továbbra is i n k o g n i t ó b a n marad a H ó d m e z ő v á s á r h e l y i Fiatalok Baráti Köre: legalábbis
l a p u n k k é r d é s e i r e n e m válaszolt, és bejegyzését sem kérte s e n k i a megyei bíróságon.
Korsós Ágnes jegyző továbbra
sem á r u l t a el a t i t k o t , ugyanakkor azt sugallta: n e m biztos, hogy az helyezte ki a szoc i a l i s t á k a t i r r i t á l ó vásárhelyi
szalagtranszparenseket,
aki
engedélyt k é r t rá.

kormányzat műszaki irodájához
érkezett egy kérelem, melyben
építési hatósági engedélyt kért valaki mohnók kihelyezésére. A
jegyző többszöri újságírói kérdésre
sem árulta el a kérelmező nevét.
Tegnap felkerestük irodájában
a jegyzőt, s azt kérdeztük tőle,
mit szól ahhoz, hogy egy olyan
szervezet neve szerepel a molinókon, mely nincs is bejegyezve,
így hivatalosan n e m is létezik.

- Én sohasem m o n d t a m azt,
hogy ugyanaz kérte az engedélyt, aki kirakta a molinókat válaszolta a jegyző. - Aki az engedélyt megkapja, annak szíve-joga eldönteni, maga él-e a
lehetőséggel,
vagy
átengedi
másnak. Itt is ez történt. A
transzparensek impresszumára
bármit fel lehet írni, n e m kell
annak a nevét, aki az engedélyt
kapta.

Hétfőn sem kaptunk választ
azokra a kérdéseinkre, amelyeket a Hódmezővásárhelyi Fiatalok Baráti Köre nevű szervezet
freemailes címére elküldtünk,
elektronikus levélben. A helyi
MSZP és az SZDSZ által kifogásolt politikai hirdetések állítólagos gazdája még mindig n e m lépett a nyilvánosság elé. Nemrég
megírtuk, ilyen néven bejegyzett
szervezetről nem tud a Csongrád
Megyei Bíróság. Tegnap megkérdeztük, kaptak-e a múlt hét óta
kérelmet ilyen nevű egyesület
bejegyzésére. Nem kaptak.
Múlt heti sajtótájékoztatóján
Korsós Ágnes, Hódmezővásárhely
jegyzője azt mondta, hogy az ominózus transzparensek megjelenése előtt mintegy két héttel az ön-

Hofibk - vagy akár bármi más név is felkerülhet a transzparensre

Arra kérdésre, mit szól ahhoz, hogy Szegeden a sajtónak
kiadják az engedélyért folyamodók nevét, annyit válaszolt: a
jegyző saját hatáskörébe tartozik ezt eldönteni Szegeden is,
Hódmezővásárhelyen is. Hódmezővásárhelyen ő így döntött,
a kérelmező ráadásul direkt
kérte, hogy a neve maradjon titokban.
K.T.

Csongrád megyében négy zöld
párt indulhat a parlamenti választásokon. Az ökopártok vezetői nem tudnak, de nem is akarnak együttműködni. A szervezetek között akad, amely kizárólagosságát hirdeti, más Bali-szigeteki nyaralással csábít.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnapig öt zöld pártot vett nyilvántartásba az Országos Választási Bizottság, amely közül négy
Csongrád megyében is indulni kíván a parlamenti választásokon. A
Zöld Demokraták Szövetsége
mind a 176 egyéni választókerületben állít jelöltet - nyilatkozta
Erdei Csaba ügyvivő. A Zöldek
Pártját a Zöld Demokraták Szövetségéből kivált ökopohtikusok
hozták létre az év elején. Alelnökük, a szegedi Molnár Gyula elmondta: azért jöttek el, mert alapszabály-ellenes módon tartott
kongresszust és választott tisztségviselőket a szövetség. A Zöldek
Pártja mind a hét megyei körzetben indít képviselőjelöltet, és természetesen állít területi listát is.
Molnár szerint a többi ökopárt
vagy a jobb-, vagy a baloldalhoz
köthető. Sajnálatosnak tartja,
Fotó: Tésik Attila hogy a zöldek nem tudnak össze-

fogni. A két éve alakult Zöld Centrum Párt alelnöke szerint magyar
specialitás, hogy az ökopolitikusok fúrják egymást. Babos Ferenc
elmondta, hogy ők megpróbálták
felvenni a kapcsolatot a többi ökopárttal, de azok elzárkóztak az
együttműködéstől. A Zöld Centrum Párt úgy tervezi, hogy két jelöltet indít Szegeden és területi listát állít a megyében. A párt kétszemélyes Bali-szigeteki utazást sorsol ki azon szimpatizánsai között,
akik kitöltik a három kérdésből álló kérdőívet. A tíz évvel ezelőtt
alapított Magyar Szociális Zöld
Párt is állít majd területi listát a
megyében. Az egyéni körzetben
induló jelöltjeiket még keresik.
Szamos Gábor koordinátor azt
hangsúlyozta, hogy ők az igazi
zöldpárt, a többi szervezet csak a
nevében zöld. Szamos szerint a
zöld összefogás csak álom. Ok
kezdeményezték az uniós választáson a zöldek együttes indulását,
„de ezt a többiek megtorpedózták". A tavaly október óta létező
Élőlánc Magyarországért ökopárt
hét megyében és a fővárosban indít jelölteket és állít területi listát.
Kajner Péter elnökségi tag elmondta, hogy Csongrád megyében is szerettek volna jelölteket
indítani, de nem jött össze.
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Elsőként az északi, másodikként a déli épülhet meg Szegeden

A külföldiek jobban ismerik, mint a magyarok

Vészhelyzetben
a hívószám: 112

ígért és vágyott hidak
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szombati kampánybeszédében Tisza-hidat ígért Szegednek. A polgármester szerint ez
az északi, az M43-as gyorsforgalmi út hídja lesz. Déli hidat
2002-ben már Orbán Viktor
ígért, ez a város másik fontos
fejlesztési terve. Közúti-vasúti
hídként épülne meg.

) A SZEGEDI DÉLI TISZA-HÍD

Délen közúti-vasúti híd épülhet a Bécsi körút folytatásaként.
Erről folyamatosan egyeztet az
önkormányzat, a közlekedési
tárca és az állami vasúttársaság.
Nagy Sándor szegedi városfejlesztési alpolgármester elmondta: közös pilléreken nyugvó külön vasút- és közúti hídpálya
épülne. A közös pillérek az építési költség harmadát teszik ki, így
a két híd egy helyen olcsóbb.
KÖRGYURÖZÁRÁS

Az árvíz utáni újjáépítés

során

Szegedet sugaras-körgyűrűs szer-

kezetűre építették, de csak a su-

garak ésszefutásánál épült híd. A

Bertalan híd azután 1979-re való-

ra váltotta a száz évvel korábbi
körútterveket. 2000-ben az átla-

gos napi forgalom a Bertalan hídon 30 ezer egysegjarmu körül, a

Belvárosi hídon 20 ezer egységjár-

mű körül alakult. Az északi híd
megépülte után jelentésen csökkenhet az átmenő forgalom: Nagy-

laknál 2004-ben átlagosan 4810

egységjármű lépte át az országha-

tárt. (A kamion, a busz két és fél
egységjárműnek számít, a bicikli
0,3-nek.)

A külföldiek ismerik és használják, a magyaroknak még körülbelül 5 év kell, hogy megtanulják: mire való a 112-es
központi segélyhívó. Ma még
van, aki a PIN kódját szeretné
megtudni az ügyeletestől, és
olyan is, aki azt hiszi: a különleges tudakozót tárcsázta.

/

TERVEZETT,
KLINIKA i

Két híd építésére vár régóta Szeged. Északon az M43-as gyorsforgalmi út hídja vezetné el az
M5-ösön érkező forgalmat Makó
felé. Építése már jövőre elkezdődhet. - Szerepel a Nemzeti Autópálya Rt. költségvetésében az
M43-as gyorsforgalmi út nyomvonalának feltárásához szükséges pénz - mondta Botka László.
Szeged polgármestere szerint az
északi híd a legfontosabb Szeged
számára. Ezzel az M5-ös felől
Románia felé haladó forgalom
nem érintené a várost. - Nyilvánvaló, hogy két híd nem épül
egyszerre Szegeden. A déli híd
esetében a muníciót gyűjtjük, hiszen ki kell törni abból, hogy a
déli egy városi híd - tette hozzá.

TERVEZETT
BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONT
IRODAHÁZAK,
KUTATÓ INTÉZETEK

FÜVÉSZKERT

Forrás: szegődi polgármesteri hivatal
A város nem saját érdekeit
hangsúlyozza a híd szükségességének indoklásánál. - A legfontosabb érv az elővárosi vasúti közlekedés létrehozása magyarázta Nagy Sándor. A város tervei szerint 2007-től uniós támogatással teljesen megújul a szegedi villamoshálózat.
Ezt később a környező városok
felé bővítik, a jelenlegi vasúti
pályákon haladnának könnyű
vasúti
járművek.
Szegedről
Hódmezővásárhelyre és Makóra terveznek elővárosi vasúti
forgalmat. A Makó felől érkező
vonatok az új nagykörút íve
mentén kanyarodnának a hídra. Mindez 300 méteres ívsugarak beépítésével megoldható,
igaz, a vonatok emiatt csak viszonylag lassan - körülbelül 40
kilométeres óránkénti sebességgel - haladhatnának.
Nagy Sándor hozzátette: erről
a MAV-val már előzetesen megállapodtak, most a rendezési
tervben kijelölik a pálya konkrét

VASÚTI TANULMÁNYTERV
A MÁV a Szeged-Szó'reg vonalszakasz tanulmánytervét készítteti el, saját
költségére, a híd megtervezését a vasúttársaság nem vállalta. A legvalószínűbb nyomvonal-variáció alapján a szegedi pályaudvar IV. és V. vágányáról

indulna tovább a vasútvonal a Tisza irányába, és a nagykörútnál hidalná át

a medret. A Tiszán áthaladva a vasútvonal Arad vagy Temesvár irányába

haladna tovább, ennek tisztázása érdekében azonban további nemzetközi

tárgyalások folytatására van szükség - írta a MÁV Zrt. közleményében.

helyét, a vasút pedig pontos terveket készít.
A második legfontosabb érv a
hídépítésre az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasúti kapcsolat újjáélesztése, elsősorban a személyszállítás céljára. Ez elvben
Szeged és a Dél-Dunántúl között
újra vasúti kapcsolatot hozna
létre Dombóvár-Pécs és Kaposvárfelé.
Harmadrészt a híd gazdaságfejlesztési célt szolgál: a biopolisz
koncepcióhoz kapcsolódó területeket tár fel. Szegedi hídfőjénél
épülne az egyetemi óriásklinika,
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az oda vezető út révén pedig elérhető a Tisza-parti teherpályaudvar
területe, amerre az egyetem terjeszkedhet. Az egykori Heavytex
területét eladták: ott bevásárlóközpont épülne. Az új körúton kívüli részen az alpolgármester szerint irodaházak állhatnának. Kicsit távolabb, mezőgazdasági területen jelölik ki a biopoliszhoz kapcsolódó kutatóintézetek helyét.
Végül a városi közlekedés
szempontjából is fontos lenne a
déli híd, a belváros mentesülne
az átmenő forgalomtól.
MOLNÁR B. IMRE

A magyarok még nem igazán
tudják mire való, de a külföldiek
ismerik és használják - valahogy
így jellemezhető a 112-es általános segélyhívó szám eddigi „karrierje" Csongrád megyében. A
központi segélyhívót - mely
egész Európában ugyanaz a
szám, és melyet az uniós csatlakozási egyezmény tett nálunk is
kötelezővé - , Magyarországon
1999-ben vezették be.
- A köztudatba még nem épült
be, a mobilosok azonban gyakran hívják a 112-t. Igaz, ők nem
vészhelyzetet akarnak bejelenteni, csupán a PIN kódjuk után érdeklödnek. Azt hiszik, a segélyhívó a telefonnal kapcsolatos
problémák megoldására való hozott példát a tájékozatlanságra
Mucsi Tibor alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeleti alosztályának vezetője. Vannak, akik azt hiszik: a
különleges tudakozót tárcsázták,
és olyanok is, akik a pontos idő
után érdeklődnek - annak ellenére, hogy minden kapcsolás
után beindul az automata, és
magyarul, angolul, valamint németül is elhangzik: rendőrségi
segélyvonal.
Naponta körülbelül 200-250en hívják a központi segélyszámot, de a hívásoknak csak 20-25
százaléka igényel érdemleges intézkedést. A többi között sok a

rosszindulatú vagy viccesnek
szánt hívás. Nem egy szülő lepődött már meg, amikor rendőrök
kopogtak be azzal: csemetéjük
rendszeresen hívogatja a segélyvonalat. Egy rendőrségi program
segítségével minden hívás beazonosítható, így jobb, ha az unatkozó gyerekek más elfoglaltság
után néznek.
A 112-nél ma még közismertebb a 104, a 105 és a 107. Hogy
miért hasznos a központi szám
ezek mellett? Az alezredes szerint például azért, mert nem
minden esetben tudja eldönteni
a telefonáló, hogy kit hívjon. Például ha ömlik a gáz, folyik a víz,
egyszerűbb a 112-t hívni, a hívást fogadó tiszt tudni fogja, kinek továbbítsa az ügyet. Hasznos - és az országhatárok eltűnésével egyre fontosabb- a külföldiek számára is, ők ugyanis csak
ezt ismerik.
Mucsi Tibor szerint a magyaroknak körülbelül még öt évre
van szükségük ahhoz, hogy megszokják és megismerjék a központi segélyhívót. Addig azonban
még többségben lesznek azok,
akik a pontos időt vagy a PIN kódjukat szeretnék megtudni az
ügyeletes rendőrtiszttől, aki ezekben az esetekben nem, csak valódi vészhelyzetben tud segíteni.
G. ZS.

ALARMKÖZPONT
Mucsi Tibor alezredes elmondta,
valószínűleg hamarosan

nem a

megyei

rendőr-főkapitányságok

vásokat.

Külföldön

kezelik majd a 112-re érkező híúgynevezett

alarmközpontokba futnak be a te-

lefonok - ez a megoldás itthon is

elképzelhető.

Politikusok mondták az átkelőkről
A Tiszán hidat fogunk építeni Szolnokon, és
hidat fogunk építeni Szegeden. (Gyurcsány
Ferenc, 2006. február 18.)
Támogatja a kormányzat a 2007 és 2013
közötti időszakra vonatkozó, országosan kiemelt szegedi fejlesztési elképzeléseket: az
M43-as út, a déli Tisza-híd és a kétezer ágyas
klinikai tömb építését. (Csák Ferenc európai
és fejlesztési ügyekért .felelős államtitkár,
2006. február 1.)
Az M43-as út, a déli Tisza-híd és a kétezer
ágyas klinikai tömb építése a három legfontosabb eleme a Szeged 2015 programnak.

Botka László arra kérte a kormányfőt, hogy
mindhárom ügyben kezdődjenek tárgyalások
(...), hogy a beruházások megvalósulhassanak. (2006. január. 9.)
Mellette vagyok annak, hogy (...) a hídépítést európai uniós, kiemelt tervként kezeljük. (Kóka lános gazdasági miniszter, 2005.
augusztus 2.)
Bartha szerint Botka László várospolitikáját jól jellemzi az, hogy 2002-es kampányában egy konkrét ígéretet tett, miszerint bezárja a nagykörút gyűrűjét (...). A szegedi déli
Tisza-híd fölépítésére Orbán Viktor az or-

szággyűlési választásokon ígéretet tett. A
szocialisták által ígért híd azonban leghamarabb 2007-ben állhat. (Bartha László, 2005.
január 26.)
Az Európai Unió támogatásával 2008-ig elkészülhet a szegedi vasúti híd. (Bartha László, 2002. március 19.)
Két nagyobb terv fölött alkudoztunk, az
egyik a vasúti híd (...), a másik pedig egy déli
közúti híd (...), abban egyetértünk, hogy
ezekre szükség van. Ha még kétszer, háromszor meghív a polgármester úr, kapitulálok.
(Orbán Viktor, 2002. január 28.)

Mucsi Tibor szerint a köztudatba még nem épült be, a mobilosok
azonban gyakran hívják a 112-t

Fotó: Karnok Csaba

A fogyasztóvédők semmi összefüggést nem találnak az áfacsökkentés és az árak között

Csak egy alvásstúdió keresi a vásárlók kegyeit
Az év eleji áfacsökkcntés nem eredményez egyértelműen árcsökkentést.
A Csongrád megyei fogyasztóvédőknek, azután, hogy elvégezték az idei
második árcllcnőrzést is, vegyesek a
tapasztalataik.
December óta követik nyomon az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület
(OFE) megyei csoportjai, hogy mi történik az áfaforintokkal. Olcsóbban adják-e a kereskedők és a szolgáltatók a
25 százalékos áfakulcs mérséklése
után az árut? Tavaly készült a tesztelés
alapjául szolgáló terméklista: tíz üzlet
összesen 150 árucikkét tartalmazza,
ezek tavaly még a 25 százalékos áfa-

körbe tartoztak. Csongrád megyében
Szegeden, Szentesen, Kisteleken és
Mindszenten teszteltek vegyes-, műszaki és bútorboltokat, valamint vendéglátóhelyeket. Az áfafigyelők hónapról hónapra ugyanazokban az üzletekben ellenőrzik a 150 cikk árát. (A nagy
áruházláncokat n e m vizsgálják, hiszen
azok központilag állapítják meg az áraikat.)
- Vegyes képet láttunk februárban
is, akárcsak januárban: érzékelhető
ármozgás lefelé és fölfelé is - összegzett az OFE megyei elnöke, Dékány
László. Ha az árak csökkentek, akkor
is vagy jóval nagyobb, vagy jóval kisebb mértékben, m i n t az áfacsökken-

tés következtében elvárható 4 százalék.
Az áfatesztelők a Szilléri sugárúti
Spar-üzletben olcsóbb kávét, öblítőt, babasampont és sört találtak. Látványosan
drágult viszont a kóla és a mosópor, a
listán szereplő borok árszintje ingadozott az utóbbi két hónapban. A kisteleki
Kék láng ABC-ben szintén lement a kávé ára, ugyancsak olcsóbb a pezsgő, a
fertőtlenítőszer és a szappan, a bor
azonban drágult. A sör mozdult lefelé a
dorozsmai Coopban is, pár forinttal, de
fölfelé mozdult a rostos üdítő és az ásványvíz, a mosópor pedig százasokkal
meglódult.
A két szegedi műszaki bolt magatar-

tása eltér egymástól: a Budapesti körúti bolt minden terméknél tartja a decemberben már leszállított árakat, a
Dorozsmai úti kisáruház viszont inkább emelt. Ott az áfatesztelők által
kiválasztott takarítógép, fagyasztóláda, hűtőszekrény és mosogatógép drágább, m i n t egy hónapja. A házimozirendszer és a kávéfőző maradt, egyedül
a tévé árát szállították le. A szentesi
Domus-bútorboltban a franciaágy és
az étkezőgarnitúra január óta olcsóbb
lett, de az áruház a központi árakból
idén minden vásárlójának saját hatáskörben csökkenti az árakat.
A fogyasztóvédők áprilisig tesztelnek.
DOMBAI TÜNDE

IMÁZSÉPÍTÉS
A vásárlók bizalmát növelhetnék az üzletek, de nem használják ki a kínálkozó
alkalmat. Eddig a megyei központú boltok közül csupán egyetlen, a szegedi
Breckle alvásstúdió vállal minden régi
25 százalékos termékére árcsökkentést. Az érintett termékeinek több mint
a felére egyedül az Euronics-lánc vállalt árleszállítást. A másik imázsépítő
akcióra - az üzlet matricával jelzi, hogy
fogyasztói jogvita esetén elfogadja a
békéltetőtestület határozatát - egyetlen megyei kereskedő sem jelentkezett.

SZOMBAT,
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Felismeri-e Gregor Józsefet?
Új játékunkban
arra invitáljuk
olvasóinkat, tippeljenek
velünk:
ki van a képen ? Újságíróink mutatnak egy fényképet egy Csongrád megyei híres emberről. Ismeri őt ? Mit mond önnek a portré,
az arcvonások ?
GREGOR JÓZSEF
Ezúttal a Kossuth-díjas operaénekesnek, Szeged díszpolgárának fotóját mutattuk a járókelőknek. Hárman rögtön tudták,
kit mutatunk, egyikükről kiderült: operarajongó. Am egy beszélgetőpartnerünk csupán rövid
gondolkodási idő után ismerte
fel a kiváló basszistát, Gregor Józsefet. Ő először úgy vélte: egy
polgármester van a képen.

Schmidt
Róbert
elektroműszerész:
- Sajnos nem
tudom. Talán
politikus.
A
szeméből gondolom.
Igaz,
hogy öltönyben, nyakkendőben
van, de mégsem abból, hanem a
szeméből következtetek erre. Talán egy kistelepülésen lehet polgármester. Hogy melyik párt képviselője lehet? Na, ebben nem szeretnék találgatni. Művész lenne?
Tényleg? Akkor festő? Vagy színész? Azt mondja, hogy operaénekes? Akkor sejtem, hogy ki lehet.
G-vel kezdődik? Gregor József.
Most már beugrik.

Az OEP ellenőrzi a doktorokat

Kevesen felelnek meg a tengeri munka

A háziorvos szerint
ez hajtóvadászat

Módos
István
ügyvédjelölt
- Annak ellenére,
hogy
nem
vagyok
szegedi, felismerem, hogy
ki van a fotón:
ő Gregor József. Szegedi operaénekes. Úgy tudom, hogy jelenleg Budapesten él. Mást igazából nem
tudok róla, a magánélete iránt
például nem érdeklődöm. Nem, a
pletykák, a bulvárhírek egyáltalán
nem érdekelnek. Gregor Józsefet
hallottam már többször énekelni
rádióban, tévében. Azt hiszem, sikeres. Igen, érdekel a komolyzene, de nincs rá időm. Hogy akkor
mire van? A munkára!

Fischer-Szatmári
Ágota
nyugdíjas:
- Ő Gregor
József, operaénekes.
Szabadtéri színpadon
láttam
már, de most nem tudom, miben
lép föl. Hogy szeretem-e? Természetesen. O valóban közismert.
Én erdélyi vagyok - két éve magyar
állampolgár - , mégis ismerem.
Szeretem az operát, de a belépők a
nyugdíjakhoz képest drágák. A
Bánk bánt még Simándival és
Moldován Stefániával láttam.
Öt-hat évvel ezelőtt csak azért jöttünk Szegedre, hogy a Hunyadit
megnézzük.

Barcs Szabolcs
postai
alkalmazott:
Persze,
hogy felismerem:
Gregor
József. Személyesen is ismerem, de színházból, tévéből, újságból is. Hogy hogyan mutatn á m be? Operaénekes, színművész. Ha jól tudom, Kossuth-díjas. Úgy tudom, kettős életet él:
ingázik Szeged és Pest között.
Van egy nyaralója, ahol szívesen
pihen. Én utoljára a szabadtérin
láttam őt szerepelni, de színházban nagyon sok darabban játszott. Hogy kedvelem-e? Természetesen!

követelményeinek

Luxushajón próbálnak szerencsét

Hajtóvadászatnak nevezi az egyik háziorvos azt az ellenőrzés-sorozatot, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár indított a
rendelőkben. Az OEP szerint viszont ellenőrzés mindig is volt, és
lesz is, ebben nincs semmi rendkívüli, csak most közzé tették az
éves tervüket egy orvosi szaklapban.
Országos napilapok is írtak a közelmúltban arról, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kíváncsi lett arra: miért és miként
változtatnak a háziorvosok pácienseik gyógyszerein. A kérdés: befolyásolják-e a gyógyszerfelírási
szokásokat - orvoslátogatóikon
keresztül - a medicinák gyártói.
Baláspiri Csaba csanyteleki háziorvos - „civilben" a Csongrád megyei közgyűlés konzervatív frakciójának vezetője-azt mondja, több
ellenőrzés is zajbk, amit tapasztalatai szerint a szakma hajtóvadászatként él meg. Arról számolt be,
hogy a pénztár ellenőrei átnézik az
Orbán-kormány által adott úgynevezett eszköztámogatás fölhasználását is, pedig e támogatást
épp nemrég vonták vissza. Az is
sokakat bosszant, hogy hamarosan egy új, napi rendszerességű,
számítógépes rendszeren elkészíthető elszámolási metódusra kötelezik a doktorokat, a programot
adja az OEfi de az, akinek ehhez
nincs megfelelő számítógépe, csak
magára számíthat. Az ellenőröket
az is érdekh, amikor az orvos nem
a praxisába tartozó beteget lát el,
és azután kéri a finanszírozást.
Baláspiri Csabánál ezt ellenőrizték, és mintegy félmillió forintot
vitat az OEP. Az ellenőFszerint a
doktor nem igényelhette volna ezt
a finanszírozást az után a beteg
után, aki a csanyteleki kollégájának a praxisába tartozik, mert Baláspiri a kolléganő, Csehpál Etelka
hivatalos helyettese. Baláspiri vi-

szont azt hangsúlyozta, ezek az
esetek nem akkor történtek, amikor a kolléganője nem rendelt: akkor kellett azonnal segítenie, amikor kolléganője is egy betegnél
volt.
- Miért érdekli ez ennyire a sajtót? - válaszolt kérdéssel lapunk
kérdésére Ajtay András, az OEP
ellenőrzési főosztályvezetője. Ajtay elmondta, nincsenek soron
kívüli ellenőrzések, mindig is folyamatosan, egyenletesen végezték a munkájukat. Ez az év legfeljebb annyiban különbözik a
korábbiaktól, hogy a Magyar Orvos című szaklap közölte az ellenőrzések ütemtervét. Ajtay leszögezte, a harminchatezer magyar orvosból kevés van, akivel
ilyenkor vitájuk támad.
A praxison kívüli betegek ellátásával kapcsolatos ellenőrzésről
a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál érdeklődtünk. Azt a választ kaptuk, hogy
amíg ez a munka nem zárul le,
addig nem nyilatkoznak.
A megyei orvosi kamara elnöke, Hajnal Ferenc nem úgy vette
észre, hogy most sokkal több lenne az ellenőrzés. Bár az a törekvés
szerinte is érezhető, hogy az OEP
szeretné visszafogni a gyógyszerkassza kiadásait. Jó néhány kolléga valóban tart attól a pluszfeladattól, amit az új, sokak számára informatikai beruházást igénylő elszámolási, adminisztrációs
rendszer ró rájuk, tette hozzá.
B. A.

Ma délután ér Budapestre a vásárhelyi gyalogló

Facsar Zsolt már túl
van Lajosmizsén
Tartani tudta a maga elé kitűzött menetrendet a vásárhelyi Facsar Zsolt, aki szombaton reggel indult gyalog Agyag utcai házából a fővárosba. A gyaloglót még a lábán
nőtt hólyagok sem lassították.
Tartja magát saját
tervéhez a vásárhelyi Facsar Zsolt, aki
szombaton
reggel
nem sokkal 7 óra
után indult ú t n a k
gyalogszerrel Budapestre, hogy így hívja fel a figyelmet arra, a gyermekelhelyezési ügyekben az
apák gyakran háttérbe szorulnak az
anyákkal szemben.
Úti célja a Ferencvá-

rosi
Művelődési
Központ, ahol az Elvált Apák Érdekvédelmi
Egyesülete
működik.
- Úgy gondolom,
így kedden késő délutánra érkezem meg
a Ferencvárosba mondta lapunknak
Facsar Zsolt, aki tegnap dél körül már elhagyta Lajosmizsét.
A vásárhelyi férfi elmondta, hogy a for-

galommal szemben
halad úti célja felé a
régi 5-ös úton, és sok
autóból
barátságosan integettek neki
menet közben. Eddig
semmiféle
gondja
nem
akadt,
még
szállást is önköltségi
áron kapott, miután
a panziótulajdonosok megtudták, hová
is tart gyalogosan a
sötétben, fényvisszaverő mellényben.
- Csak az jelent
némi
nehézséget,
hogy hólyagos a lábam - tette hozzá az
elszánt apa.
B.K.A.

A többség a magas fizetés miatt vállalna munkát egy luxushajón
Sok szegedi vállalna külföldön munkát óceánjárókon és folyami hajókon. Fontos a
szakmai képzettség, de az idegen nyelv(ek)
ismerete elengedhetetlen. A többség azonban a magyaron kívül nem beszél más
nyelvet.
Sokan jelentkeznek külföldi munkára a szegedi irodákban ahol munkaajánlatok széles
választéka várja az érdeklődőket. Legvonzóbbak a luxus-, és folyami hajókra szóló állásajánlatok. A hatalmas kereset és az egzotikus
országok megismerése nagy vonzerőt jelent.
De ahhoz, hogy eljusson valaki egy ilyen
„úszó városba", számtalan követelménynek
kell megfelelni.
- Egy Karib-tengeri óceánjárón három-négy
ezer ember utazik. Ellátásukról közel 1500
fős személyzet gondoskodik. Mivel a vendégekkel napi kapcsolatban kell állni, a nyelvtudás és a szakmai képzettség előfeltétel mondja Lajkóné Takács Ibolya, a Discos Eurogold Kft. ügyintézője. Az iroda pár hónapja
foglalkozik munkaerő-közvetítéssel - luxus-,
és óceánjárókra. A vendéglátás területére keresnek embereket. Érdeklődőkből nincs hiány, a szerződés aláírásáig azonban csak kevesen jutnak el.

Fotó: DM/DV

- A legnagyobb probléma a nyelvtudás hiánya. Folyami hajókon - amelyek főleg a Rajna-Majna-Szajna vizén futnak - a francia és
a német, az óceánjárókon az angol és a német nyelv ismerete az alapfeltétel. Idegennyelvtudással azonban a jelentkezők mindössze tíz százaléka rendelkezik - mesél a tapasztalatokról Takács Ibolya. A jelentkezőt
először egy nyelvi szintfelmérővel tesztelik,
alkalmas-e a feladatra. Ha megfelelt, Budapestre kell utaznia, ahol a hajós cégek képviselői beszélgetnek el vele. Itt szakmai tapasztalatára is fény derül: egy-egy munkafolyamatról idegen nyelven kell beszámolnia. A
szerződés aláírása után - amit hat-nyolc hónapra kötnek - a munkavállaló néhány héten
belül a luxushajón lehet.

rült a sor, nem kaptam semmit. Bízom abban, ez egy luxushajón nem történhet meg mesél eddigi rossz külföldi tapasztalatáról.
Ha a honvágy és a barátok hiánya nem
emészti fel az embert, szép summával térhet
haza. A fizetés havi kétszázezer forinttól kezdődik és egyre jobb nyelvtudásra tehet szert a
munkavállaló. De mint mindennek, ennek
is megvannak a hátulütői: napi 16-18 órában
kell a vendégek rendelkezésére állni. Akivel
pedig elégedetlenek, az a következő kikötő-

A huszonhárom éves Forrai Gábor zsebében már ott pihen egy ilyen szerződés: a pizzériában dolgozó fiatalember március végén
a Rhone folyón egy luxushajón kezdi meg
nyolc hónapos szolgálatát konyhai kisegítőként. Gábornak, akit elsősorban a magas kereseti lehetőség motivál, nem ez lesz az első
külföldi munkája. - Olaszországban dolgoztam egy pizzériában, de csak tíz napot töltöttem ott. A hely piszkos volt, engem pedig kihasznált a tulajdonos. Amikor fizetésre ke-

A szegedi irodában tizenötezer forintba Kerül a
tanácsadói díj, ami visszajár, ha az iroda öt hónapon belül nem talál állást a jelentkezőnek. A munkavállalás költsége azonban közel 150 ezer forintot emészt fel: tartalmazza a különböző védőoltásokat, a hajóskönyv kiváltását és az elsősegély
gyakorlatok árát. Utóbbiból a hajón folyamatos
képzéseket tartanak, amit a 16-18 órás szolgálat
után kell teljesíteni. A munkahelyre való utazás
költségét a munkáltató hitelezi, amit később a
munkavállaló első fizetéséből vonnak le.

ben h a m a r parton találhatja magát. A haza-

jutást is neki kell megoldania.
K. G. G.
AZ OCEAN ARA

Szegedi házi kedvenc kapta a nemzetközi első díjat

Görénytalálkozók a ligetben
Szegedi vadászgörény vitte el a pálmát az I. közép-európai vadászgörény-fesztiválon, albínó kategóriában. A Budapesten tartott
rendezvényre a környező országokból is jöttek görénytartók állatkáikkal együtt.
Ú j házi kedvenc hódít a fiatalok
körében: a vadászgörény. Már
klub is létrejött Szegeden; görények és görénytartók az új szegedi ligetben találkoznak, ahol
a tartók kicserélik tapasztalataikat a kedvencekkel kapcsolatban, az állatok pedig kihancúrozzák magukat. A Kárász utcán pedig, estefelé, mind gyak-

rabban látni hófehér vagy „hagyományos", görényszínű görényüket pórázon sétáltató tizen-huszonéveseket. Mint Bakos Zsolt, a Szegedi Vadászgörényklub alapítója mondja: a
klub harminc-negyven tagot
számlál, s két-háromszor ennyi
állatkát, mert van, aki többet is
tart.

Pálik Nóra - szintén alapító tag
- négy hófehér, piros szemű vadászgörényt gondoz otthon. A
rendkívül tiszta, szagtalan házi
kedvencek közül hármat Angliában „vett magához", amikor ott
dolgozott - Nagy-Britanniában
rengetegen tartanak görényt - , a
negyedikhez itthon jutott hozzá.
Övé a Budapesten megrendezett
nemzetközi verseny első helyezettje is. Görénymentéssel is foglalkoznak Pálik Nóráék, időnként egy-egy örökbe fogadható
állat is felbukkan náluk. Csak

olyan embernek adják őket, akiről tudják, jó helye lesz az állatnak.
- A görény nem játékszer, hanem élőlény. Sokkal több törődést igényel, mint például egy
kutya vagy egy macska - figyelmeztetik a leendő görénytartókat
a klub alapítói. Kizárólag annak
javasolt a vadászgörénytartás,
aki napi három-négy órát rá tud
szánni, hogy foglalkozzék a társaságkedvelő, játékos házi kedvenccel.
F.CS.
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GYOGYSZERKUTATASOK ES A SZEMELYRE SZABOTT GYÓGYULÁS

Álkulccsal az egészségért
Mindinkább a személyre szabott - s ami ezzel jár, mel-

lékhatásmentes - gyógyszerek

létrehozása felé fejlődik az orvostudomány. Nemsokára lehetővé válhat, hogy nem kell

hosszasan kísérletezni gyógyszerek kóriiázi „beállításá-

val": egyetlen vérvétellel ki-

deríthető, bizonyos gyógyszerből mennyit igényel a beteg.

Egyénenként másképp reagál a
szervezet a különböző hatóanyagokra. Ezért igényel időt a
gyógyszerek kórházi „beállítása": minden ember esetében
külön-külön ki kell deríteni,
mekkora az a mennyiség, ami
megfelelő számára. Tehát ami
nem annyira kevés, hogy hatástalan legyen, de nem is anynyira sok, hogy mellékhatások
is jelentkezzenek.

Káros mellékhatások
- A helyzet egyre javul: mind
több, olyan gyógyszert sikerül
kifejleszteni, aminek, személyre szabott alkalmazás
esetén, nincs mellékhatása,
vagy ha van is, nagyon kevés m o n d j a Falkay György professzor, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani
és Biofarmáciai Intézetének
vezetője. Ma már például a
korábbi „néma gyilkost", a
magasvérnyomás-betegséget
nagyon jól lehet kezelni. Korábban csak olyan gyógyszerek álltak rendelkezésre e területen, amelyek a vérnyomást ugyan csökkentették, de
iszonyatos mellékhatásai voltak. Másik példa: a koleszterinszint-csökkentésre nemrég
új gyógyszercsaládot kísérleteztek ki, mely egyetlen eni

—
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FOGPOTLASOK
tömések a legolcsóbbak!ól
a legjobbakig,
KAMATMENTES

Bizonyos véralvadásgátló
szükséges a kezeléshez

gyógyszerek esetében máris meg tudják állapítani,

zimet bénít, azt, amely különösen fontos szerepet játszik a koleszterin-létrehozásban; a szervezet működésébe
tehát másutt nem avatkozik
bele. A korábban használt koleszterinszint-csökkentők beavatkoztak, s mellékhatásként
súlyos gyomor-bélproblémákat okoztak. További példa: a
krónikus ízületi gyulladás is
kezelhető ma már mellékhatások nélkül; nemrég még
csak olyan készítmény állt
rendelkezésre, amely gyomorfekélyt okozott. A betegnek
ugyan csökkentek az ízületi
gyulladásos tünetei, viszont
közben
kilyukadhatott
a
gyomra.

A tudomány útjai
A kutatások folynak tovább a
szelektív, s egyénre szabotthoz
közelítő terápiák kidolgozásáért. A szervezetben lévő, úgynevezett receptorok fölfedezése rávilágított, miként is hatnak
a gyógyszerek, és hogyan érhe-

^

VISSZÉRKEZELÉS
és

EPILéLéS
tartós szőrtelenítő módszer

során

különösen

fontos,

hogy

ugyanis a szervezet „ s a j á t sejtjei", é s a h a t ó a n y a g n e m mindig
m o n d j a Falkay professzor. D e m a m á r létezik olyan szer, a m e l y
c s a k a ráksejtekben lévő, bizonyos fehérjét keresi, s c s a k arra
hat. A gond az, hogy a ráksejt egy idő után olyan szállítófehérjét
hozhat létre, mely eltávolítja a s e j t b e került gyógyszert. Az
egyetemen

jelenleg

épp

e

témakörben

folyik

kutatás,

kozmetikai és testtetoválás
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S Z B K - v a l együttműködve.
M á s i k l e h e t ő s é g á rák elleni v é d e k e z é s b e n : azt kell megakadályozni,

hogy

a

szervezetben

létrejöjjenek

a

ráksejtek

t á p l á l á s á h o z szükséges új erek. A kísérletek mindkét e s e t b e n
azt igyekeznek elérni, hogy az e g é s z s é g e s sejtekre ne terjedjen
ki

a

rák

visszaszorítását

célzó

hatás

-

a

szer

a

lehető

legszelektívebb legyen.

a neurobik, azaz a memoria-

Azaz főképp csak voltak: egyre
szelektívebb, csak egy-egyféle
receptorra
ható gyógyszerek
kerülnek forgalomba.
A h u m á n genom, az emberi
génkészlet történt feltérképezése is óriási lehetőségek elé
állítja a kutatást. A jelenlegi
gyógyszerkincs
segítségével
mintegy ötszázféle receptorra,
enzimre, fehérjére lehet - az
említett kulcs-álkulcs-zár modell segítségével - hatni. A hum á n genom program kiderítette, a DNS befolyásolta fehérjék száma legalább 60-70
ezer, s ha megfigyeljük, egy
adott betegség mely fehérjék
számának emelkedésével vagy
csökkenésével jár, azt is tudni
fogjuk, hogy milyen fehérjéket
gátló vagy stimuláló gyógyszert kell fejleszteni - olyat,
ami a többire n e m hat.

Elég a vérvétel
A beteg - teljesen egyéni reakciókészsége is megjósolható a gyógyszert lebontó enzim vizsgálatával - s nem kell
hosszasan
kísérletezni
a
gyógyszer beállításával, elég
egy vérvétel. Ha az enzim az
átlaghoz képest jobban vagy
kevésbé bontja az adott szert,
az eltérésnek megfelelően kell
módosítani
a
hatóanyagmennyiségen. Magyarországon - például éppen bizonyos
véralvadásgátló gyógyszerek
esetében - máris meg tudják
állapítani ilyen m ó d o n , mekkora adag szükséges a kezeléshez, mi az a mennyiség,
ami kellőképp gátolja a véralvadást - s így a vérrögképződést is - , viszont még n e m
vezet vérzésekhez. Ez már
egyénre szabott, mellékhatásmentes terápia.
F.CS.

PRAXIS
DR. OCSKÓ MARICA
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos, a k u p u n k t ő r
BEMER 3000 (bio-elektro-mágneses energia reguláció) terápia
R e n d e l : S z e g e d , B o c s k a i u . 4 . H é t f ő n és c s ü t ö r t ö k ö n 1 7 - 1 9 ó r á i g

Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.

GYÓGY-PALOTA

TETOVÁLÁSELTÁVOLÍTÁS

a

tud különbséget tenni a rákos é s n e m rákos sejtek között -

• Mugyókér-beultetés

Szeged. Bárka u. 1.

rák elleni v é d e k e z é s

egészségeseket ne b á n t s a . Ezt n e m könnyű elérni, a ráksejtek

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás
•Tomesek és pótlások minden fajtája
• 0PT (panoráma) es helyi fogróntgen

Rendelesi idő:
héttön. szerdán 8.00-12.00.
kedden, csütörtökön 14.00-18.00 óráig. r
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

BÖRFIflTflLÍTÁS

A

h a t ó a n y a g c s a k a ráksejtekkel s z e m b e n fejtse ki h a t á s á t , s az

8000

dr. Moldovay Gáza fogszakorvos
Szeged, Vitéz u. S.
Tel.: 30/9357 841

LÉZERES

Rákkutatás

b S f e rendelő

RÉSZLETRE IS!

adag

mel, „álkulccsal" kell helyettesíteni. Az álkulcs éppúgy nyitja
a zárat, mint az igazi, vagy épp
- ha az szükséges a gyógyuláshoz - elzárja az utat a kulcs elől.
Gond akkor van, ha egymáshoz
hasonlító receptorok, „zárak"
több szervben is föllelhetők.

tő el: egy-egy készítménynek
lehetőleg csak egyféle hatása
legyen, az, ami a gyógyuláshoz
keli. A receptor olyan „zár",
amelyhez egy, szervezet termelte anyag a „kulcs". Ha ebből
az anyagból a szervezet keveset, vagy éppen túl sokat ter-

Fogorvosi

• Professzionális fogfehérítés 1 óra alatt

mekkora

ILLUSZTRÁCIÓ: TÉSIK ATTILA

Az egészségre, frttségre vá-

gyók új kedvence Amerikában

S z e g e d , S z e n t F e r e n c u. 8. T e l . / f a x : 6 2 / 5 5 0 - 7 9 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrahangvizsgálat
Belgyógyaszat-gastroenterológia
Homeopátia
Fül-orr-gégészet
Sebészet
Urológia
Ortopédia
Reumatológia - flzioterápia
Masszázs (gyógy, svéd, köpöly), testszinergia
Bőrgyógyászat, lezeres tartós szőrtelenítés
Intimtorna

Or. Kiss József
Dr. Farkas Mária
Dr. Hartai Tamás
Dr Pécsek Mária
Dr Kiss Attila
Dr. Mécs László
Dr. Szabó Endre
Teknős Zsuzsanna
Dr Kuhnyár Ágnes

VÉRVÉTELI LEHETŐSÉG MINDEN SZERDÁN 7-9 ÓRÁIG, BEUTALÓVAL!
Bejelentkezés a diszpécsernél 8-18 óráig: 62/550-797-es telefonszámon!

aerobik, az agyfitnesz. A sa-

játos szellemi edzéssel a kis

szürke sejteket dolgoztatják,

az agy észlelési, reagálási képességeit erősítik.

A megszokottól való eltérés, a
hagyományos helyett valami új,
az emberi agyat „figyelmesebbé", élénkebbé, könnyebben
reagálóvá teszi, fejleszti a gondolkodási készséget. Az agykutatók eme felismerését, az új,
meg újabb, az eddigiektől eltérő ingerek bevetését alkalmazzák a legújabb fitnesztrend követői. A neurobik arra alapoz,
hogy a szokásostól való eltéréssel, változtatásokkal az agy jobb
féltekéjét is munkára serkentsék, az új mozdulatokra, illatokra, helyzetekre való reagálásra
kényszerítéssel hatékonyabbá
tegyék az agymunkát.
A neurobik hirdetői arra biztatnak, hogy „váratlanságokkal" edzzük agyunkat. A rutinná vált mozdulatsorokat változtassuk meg: például az
ügyetlenebb kezünkkel fésülködjünk, vagy abba fogjuk a teáscsészét. Próbáljunk elszakadni a vizualitástól, egyszerűbb tennivalókat végezzünk
behunyt szemmel. Evés közben ne olvassunk újságot, ne
tévézzünk, rádiózzunk, h a n e m
koncentráljunk az ízekre. Behunyt szemmel, mélyen szívjunk be különféle illatokat. Néha vegyük le a hangot a tévéről,
s nézzük úgy a filmet vagy a
színházi közvetítést, „kitalálva",
mit mondanak a szereplők.
Nézzünk olyan sportágak közvetítéseit, amiket nem ismerünk. Az idősebbek is bátran
üljenek neki a számítógépes és
videojátékoknak. A főzésnél a
megszokott ízek mellé vállaljanak be új receptúrájú ételeket.
SZABÓ MAGDOLNA

SZEMESZETI
SZAKRENDELÉS
felnőtteknek, gyermekeknek.

• Számítógépes munkahelyen dolgozók kötelező
vizsgálata
- tanúsítvánnyal intézmények részére,
csoportos szűrővizsgálatoknál kedvezménnyel!
> kontaktlencse-kipróbálási akció!
»szemüvegkészítés rövid határidőre, garanciával

Kedvező árak,
vásárlói
kedvezmények,
folyamatos
akciók!

C S Z I K

OPTIKA

S z e g e d , T i s z a L. krt. 75. »Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 4 2

GYÓGY-ÍR

Kedd, 2 0 0 6 . február 21.

Vitamin ABC állattartóknak
A vitaminokat állataink sem nélkülözhetik. Amíg tart a tél, és a
természetes vitaminforrások többnyire csak üvegházi változatban kaphatók, számításba kell venni kedvenceink étrendjének összeállításakor, hogy milyen problémákat okozhat a a
különféle vitaminok hiánya, esetleg túlzott bevitele.
MTI

A vitaminokat alapvetően két csoportba oszthatc
- .
juk: egyik részük vízben,
másik részük zsírban oldódódik. Az előbbiek közé
tartoznak a lefgfontosabbak közül a B1-, B2-, B6-,
B12-, C-vitaminok, az
utóbbiak közé pedig az A-,
D-, E- és K-vitaminok.
Megkülönböztetésükre azért van szükség, mert oldhatóságuktól függ,
hogy a a szervezet képes-e raktározni őket. A feleslegben felvett B-vitaminok a szervezetbői a vizelet révén távoznak (ezért lesz ilyenkor a
vizelet erősen sötétsárga színű). Az A-vitamin viszont zsírban oldódik,
a többlet a májban raktározódik. A kutyák, s kivált a macskák étrendjében a máj csemegeként jön szóba, a macskáknál még a függőség
kialakulása sem ritka. A macska ilyenkor a májon kívül semmit nem
hajlandó magához venni, és ha megvonjuk tőle kedvenc eledelét, képes éhezni, majd ennek következtében besárgulni.
A sok A-vitamin azonban a gerincoszlop összecsontosodását
hozhatja létre. Ilyenkor a gerincoszlop nem úgy hajlik, mint a
bambusz, hanem olyan merev lesz, mint a seprűnyél, ami nagy
fájdalmakhoz, és kifejezett mozgászavarhoz vezet. Ezen az állapoton pedig már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak
teljes mértékben segíteni. A nyers máj fogyasztásának hátránya az
is, hogy nagyobb mennyiségben hasmenést okozhat, míg a főtt máj
éppen ellenkező hatást, azaz szorulást válthat ki.
A D-vitamin befolyásolja a csontképződést Eiővitaminja a szervezetben megtalálható, és a napsugárzás hatására alakul át Hiányát
súlyos betegségek - fiatalkorban angolkór, felnőttkorban csontlágyulás-jelzik.
Az E-vitamin a szaporodásbiológiai folyamatokban, a K-vitamin pedig a véralvadási folyamatokban játszik fontos szerepet Túlzott mértékű nyers hal etetése idegrendszeri tünetekhez vezet mivel a nyers
hai tiamináz nevű enzimet tartalmaz, amely elbontja a B-vitamint A
tojás sárgájában található meg a H-vitamin (biotin), amely a csillogó
szőrzet kialakulásához kell. A tojás fehérjében viszont avidin nevű
anyag van, amely megköti a biotint, és annak felszívódását így megakadályozza. A C-vitamin táplálékkai történő felvétele csak az ember,
a tengerimalac, és a majom számára nélkülözhetetlen, a többi állatfaj egyedei szintetizálni tudják.

GONDOK VANNAK A HALLASAVAL?

9

Gyógyító erejű ásványok
szkeptikusak ezzel a módszerrel szemben is: hogyan lehet
egy kő hatással a szervezetre.
- A titok a kristályszerkezet,
a szín és az ásványi elem
együttes rezgéses energiájában rejlik - m o n d t a Éva. - A
betegség n e m más, mint harmóniaváltozás. A kő viszont
soha n e m változik, így képes
helyreállítani a normális rezgést. Ékszerként viselve a bőr
idegvégződésein keresztül juttatja el az energiát, adott testrészre helyezve lokálisan fejti
ki hatását, de vízbe téve szérumként is alkalmazható.

Gyógyszer helyett esztétikus
ásvány - a természetgyó-

gyászok ismét kezdik felfedezni ezt a több ezer éves gyógymódot. Az indiai csakratanra

épülő módszer szerint minden
betegségnek megvan az a köve, mely a létrejött rendelle-

nes rezgést visszaállítja a normálisra. Egyre többen állítják

is: egy-egy szép, ásványokból
készült ékszer viselésétől elmúltak korábbi panaszaik.

Egy több ezer éves gyógymód
újrafelfedezéséről beszélnek
azok, akik hisznek az ásványok gyógyító erejében. Bár
úgy tűnik, a természetgyógyászat és ezoterika iránt fogékony emberek még csak
most kezdik felismerni: nincs
feltétlenül szükségük mesterségesen előállított pirulákra
ahhoz, hogy egy-egy bajukból
kikúrálják magukat, a téma
egyik nagy szakértője - akit
sokan csak „köves Évinek" becéznek - azt mondja: csupán
elfelejtettük azt a tudást, ami
őseinknek már régen a birtokában volt.
Szikóiné Kánya Éva saját tapasztalatai alapján gyógyít ásványokkal. A színes kövek
iránti szeretete 25 évvel ezelőtt kezdődött, akkor még
csak gyűjtötte őket. Aztán élete úgy alakult, hogy fia megszületése után rengeteg betegséggel kellett szembenéznie: depressziós, vesebeteg és
magas vérnyomásos lett.
- Mivel mindig is érdekeltek

Minden betegségnek megvan az a köve, mely a létrejött rendellenes
rezgést visszaállítja a normálisra
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Minden betegségnek megvan a maga köve. Migrénre
ametisztet, gyakori vizelési ingerre jáspist, fájdalomra fluoritot, magas vérnyomásra lapis lazulit ajánl a szakértő hogy csak néhány példát említsünk. A színeknek is megvan
a maguk jelentőssége: a narancs erősíti a szexualitást, a
zöld támogatja a keringést, a
sötétkék pedig nyugtat. De aki
egészséges, az is találhat hasznos hatással bíró ásványt magának: a rózsakvarc például
monitor elé helyezve kivédi a
káros sugárzást.

a kövek, amit csak lehetett,
elolvastam a témáról. így kerültek a kezembe olyan külföldi művek, melyek az ásványok gyógyító erejéről szóltak. Úgy döntöttem, mit veszíthetek, kipróbálom a hagyományos orvoslás mellett
ezt a módszert is - mesélt a
kezdetekről.
Az asszony maga is meglepve
tapasztalta, hogy a kövek haté-

- A kézzel fogható valóság és
annak tapasztalt jótékony hatása azokat is h a m a r meggyőzi, akik n e m hisznek a természetgyógyászatban
m o n d t a el tapasztalatait a kőspecialista. - Ennek a gyógymódnak, mely egyébként az
indiai csakratanra épül, nincs
mellékhatása, ráadásul az ásványok esztétikai élménynek
sem utolsók.
T. K.

konyak. Hamarosan már másoknak is ajánlotta azokat, melyeket így megismert, közben
pedig újabbakat és újabbakat
fedezett fel. Rájött arra is, hogy
a külföldi szakirodalomra nem
lehet teljes egészében támaszkodni, hiszen az ásványok hatása minden országban egy kicsit más.
Akik n e m hisznek a természetgyógyászatban,
nyilván

PRAXIS

ÚJ HALLÁS. ÚJ ÉLET!
Ingyenes hallásvizsgálat díjmentes beteg
szállítással! Vidékiek útiköltségét
megtérítjük!
T b - t á m o g a t á s s a l , közgyógyosoknak. T e m p ó é s MÁV E g é s z s é g p é n z t á r
t a g j a i n a k a l e g k o r s z e r ű b b h a l l á s j a v í t ó k é s z ü l é k e k , fül mögöttitói
mély hallójáratig. Elemek, j e l z ő r e n d s z e r e k , m o b i l t e l e f o n h o z i n d u k t í v
h u r o k , egyéni u s z o d a i fülilleszték, zajvédő.

GYOGYIMOVEIUYÉS R E F O R M H Á Z

DR. MADANI SHAHRAM IdApat-egyextetés: 2 0 / 2 5 5 - 3 8 9 3
Park Medical Center, Mega Kft.. Szeged, Stefánia 9.
Keressen bennünket bizalommal!

T A V A S Z R A KESZULVE:
DR. KRIZSA J U D I T

bórgyfayász és kozmetológus szakorvos
SZENT ISTVÁN

TÉRI

LÉZERCENTRUM
m

r

m

m

A

y

g y á s z A T

•ff??£%jkezelésck
ZÉÚITELENÍTÉS

i

ERKONTROLL
ERSZUKÜLET-, VISSZERBETEGSÉG-SZŰRÉS, -KEZELÉS,
TERÁPIÁS TANÁCSADÁS

o

|
I

f i l l p t f r á k , szemölcsöké
a n y l j c g y e k eltávolítása

Bejelentkezés, időpont egyeztetése:
62/425-05*
(9-12,14-18(1)
Rendelő: Szeged, Szent István tér 12-13.

DR. SIPKA

RÓBERT

egyetemi adjunktus,
érsebesz

SZERDA 16.00-18.00
SZEGED, ZÁSZLÓ U. 4/A^t/B
BEJELENTKEZÉS
H É T K Ö Z N A P 16-18-IG
T E L . : 06-2W583-9117

a legúji

[ trend szerint,

MUTEl NÉLKÜL

ÚJÉVI

FOGAMWM

699

4 Mini kölnivizek szórófejes üvegben (többféle)

Ft

Szeged, Feketesas u. 27.

Tartósan kedvező árak |
Exkluzív környezet,
|
megbízhatóság, minőség
átlagos
budapesti ár

McdiFat*
Szépségklinika árai

HÓNALJ SZŐRTF.I.ENÍTÉSE
10-20 000 Ft helyen 7500 Ft

MediFáttWraer

• Melkfett soft krém 20 ml és 150 ml (gazdagon ápoló krém, a bőr
mélyebb rétegeibe szívódva fejti ki hatását)
4 Olívaolajos arckrém 50 ml (száraz, érzékeny bőrre)

599 Ft

500 g-os új krém termékcsaládunk:

599 F t

4 gyógynövényes (fájdalomcsillapító, bőr nedvességtartalmát szabályozó)
4 olívaolajos (a bőr rugalmasságáért, vízmegkötő tulajdonságú)
4 aloé verás (gyulladáscsökkentő, bőrpuhító)
4 körömvirágos (bőrnyugtató, bőrápoló, gyulladáscsökkentő)
4 Algakivonatos sampon, tusfürdő 750 ml (frissíti a bőrt, haja könnyen
fésülhető, bársonyos lesz, B- és E-vitamin-tartalmú)

349 Ft

Akciós teáink:

4 30-féle ízesítésű szálas tea

(zöld, rooibos, gyümölcs- és fekete tea)

4 Rádiós ébresztőóra

(digitális kijelzésű, hálózatról is működtethető)

149 Ft
2699 Ft

Illat- és színezőanyag-mentes natúr kozmetikumok
bemutatása, vására
FEBRUÁR 22-ÉN, 10-14 óráig
a Kálvin téri üzletünkben.
Vásárlását ajándékokkal jutalmazzák. Jöjjön, próbálja ki Ö n is!

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

• Celjumisz tízelés
Orvosi segítség annak,
akimnflikati
gondolja.

az Andrássy út 1. alatt találhatók!

I Or. B o l y a László

30/218-5701

^yuxujoí
>111»!!, • ÍM!
-::.: 62 +52- -I

é s leendő ói vendégeimet

D o b ó n é Péier E r i k a •uodtrciiii tnesfei
Szeged, Szent-Györgyi ftlbert u. 23.
Bejelentkezés: 20/9-884-997
Ryitva: mindennap: 13 22 ig * (Kezelések csak előre egyeztetett időpontban)

MÉ
IRT HALUKK MEG
H SAKKAL HAMARABB,
PfilBi MK
I ? KELLEKE?
••HHIHVMM
3j|g|pff||jf

omi«»»

Őr. Lenkei Gábor:
C E N Z Ú R Á Z O T T E G É S Z S É G c.

könyvében feltárja előttünk az igazságot.
El

*•* '

•

J

•

Orvos ilyen őszintén talán még sohasem beszélt.

• Miért csak a civilizálatlan

OLVASSA EL ÉS TUDJA MEG, HOGY:

népek élhetnek

100 évig?

• Kik é s hogyan akadályozzák meg azt, hogy ön egészséges
a

lehessen?

betegségeket?

• Kik és miért süllyesztették

el a rák hatékony

gyógymódját?

• Hogyan lehet sok pénzt keresni a gyerekeken egy kitalált
• Mik a hízás leggyakoribb

a CORA Áruházban és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,

f

é s m á s szolgáltatásaival szeretettel v á r o m régi

• Kik és hogyan gyártják

• Testfpwasaras

4

* Svéd frissítő. Kondicionáló masszázs

• Kézkrém 5 0 ml (virágillata és értékes hatóanyagai kényeztetik) 2 9 9 F t

Szegeden, a S A S Patika mellett (62/424-993),

30/903*6886

* Cellulitfíezelés infraszaunával

79 és 349 Ft

• Elektro/ipoímjC

Dr. G a j d á c ¡ Á g n e s

a Kleopátra masszázsszalonban!
»Tradicionális fhai-masszázs
|

4 Wellness aroma-fürdőolaj 125 ml (a citrusok erejével)

4 árnika (fájdalomcsillapító, regeneráló, tápláló hatású)

LÉZERALAPÚ TARTÓS
SZŐRTELENÍTÉS
MediFaU
Szépségklinikán
ZSIRB0NT0
PLASZTIKAI ELJÁRÁS

• 10-féie parfüm 100 ml (illatuk meghazudtolja az árát!)

betegséggel?

okai?

Hogyan növelhető nagyon egyszerűen a fizikai és szellemi teljesítőképességünk?
TUDJA MEG, MILYEN EGYSZERŰ
LENNE EGÉSZSEGESNEK MARADNI!
VEGYE M E G A
A könyvet Szegeden a Jó Közérzet
Központ
forgalmazza

Szövetkezeti

(a Nagyállomás
A könyv

út 2 6 . s z á m alatt
mögött).

ára: 2500 Ft + postaköltség
Nyitva

tartás: h.~p.:

utánvétel

9.30-17.30-ig.

Jó Közérzet Központ
6725 Szegixt SaövetkrxeXi út 26.
Telefon; +3662 41+679

e n i x i pkreeraetknzpúntúi/tnviteUiu

esetén.

«CENZÚRÁZOTT

,

EGÉSZSÉG"

1

c . KÖNYVET
ÉS OLVASSA EL!

1
«

)
a 62/444-679
;v»«; 30/338-1514«;
; »Helonsiámot mos» '

10

•

• K A P C S O L A T O K "
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KEDD, 2006. FEBRUÁR 21.

CSOROG A TELEFON

Jár-e moziba ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
SZABALYTALANKODOK
A 30/479-4318-ról szentesi olvasónk úgy véli, hogy nem mindig
az autósokat kell hibáztatni a
balesetekért. Sok kerékpáros és
gyalogos ugyanis nem ismeri a
KRESZ-t, és ha hibáznak, az autós nem mindig tudja azt kivédeni. Szentesen például a kerékpárutakat sem használják rendeltetésszerűen.

TOROKCSABA
géplakatos:
- Nem járok moziba, inkább tévét nézek otthon. Legtöbbször
kölcsönzőből vesszük ki DVD-n
a filmeket. Moziba nincs időm
járni, bár egyébként nem tartom
drágának a belépők árát. Bármilyen témájú filmet szívesen megnézek, igazából nincs különösebb kedvencem.

H0R0SZK0P
KOS: Ki mint vet, úgy arat. Szorgal-

A

I ma, munkaszeretete ne lankadjon.

Esténként menjen el egy jó moziba vagy
színházba, ahol feltöltődhet.
^p»
•

BIKA: A gyermekeknek ma szentelI jen kiemelt figyelmet. Szervezzen

nekik közös programot! Legyen velük következetes!
f * }

IKREK: Vigyázzon testi épségére. A

bolygóállásból ma jelentős lehet a

BÖRCSÖK MÓNIKA
kismama:
- Sajnos ritkán tudunk eljutni
moziba, ha elmegyünk, akkor itt
a makói moziban nézünk meg
egy-egy filmet. Sajnos, ráférne az
épületre egy alapos fejlesztés.
Szerintem többen járnának ide,
ha felújítanák, mert a mozi varázsát nem lehet az otthoni
DVD-vel összehasonlítani.

DÖMÖTÖR TÜNDE
tanuló:
- Makón és Szegeden is gyakran
járunk moziba, általában kisebb
baráti társasággal együtt megyünk. Legutóbb a Narnija krónikáját néztük meg. Azért szeretjük mindannyian a mozit,
mert ott többen vannak, jobb a
hangulat és szerintem a belépőjegy sem túl drága.

IGAZ PETER
nyugdíjas:
- Moziba egyáltalán nem járunk,
én mindig találok otthon a tévében nézni valót. Szerintem a filmkínálat kielégítő, ha mégsem találok igazán érdekeset, akkor valamelyik sportcsatornára kapcsolok. Főleg a romantikus alkotások
tetszenek, háborús és horrorfilmeket egyáltalán nem nézek.

RÁK: Kitűnő hírek juthatnak fülébe

^ ^ ' magánéletét illetően. Ne igyon előre

a medve bőrére, azonnal keresse fel kedvesét!

A J

OROSZLÁN: KI kell állnia magáért!
\ Álljon a sarkára és hallassa a

hangját! Ellenségei, rosszakarói bizonyára

élvezik a helyzetet.
^ ^

SZŰZ: Nem szükséges mindent

ma elvégeznie! Ne bosszankodjon,

ha a betervezett dolgokat nem tudja befe-

jezni. Inkább élvezze a szabadidejét.
/0\

MÉRLEG: Hódoljon a komolyzené-

w W l n e k , ha szereti! Lepje meg magát
egy koncertjeggyel, csalja el kedvesét Is. A
hangulatos kávézók is elég hívogatóak.
W

SKORPIÓ: Több problémás dolog

¡foglalkoztathatja egyszerre. Azon-

ban egy időben csak egy ügyet tud megol-

dani! Ossza be erejét, szánjon időt szerette-

ire!

¿ s . NYILAS: Vigyázzon
egészségre,
r^Á I testi épségére! Kerülje a tömegközlekedési eszközöket. Ha teheti, maradjon
otthon a négy fal között!
^

BAK: Fortuna ma önre mosolyog!

T X U Fürgének kell lennie, hogy időben
megragadja a lehetőségeket! Probléma-

megoldó képessége kitűnő.

VÍZÖNTŐ: Ossza meg másokkal.
I ami nyomja a szívét! Ez magánéletére és munkájára egyaránt vonatkozik. Este meghitt beszélgetésekre számíthat.
^ f e 4 HALAK: Menjen bevásárlókörút^ ^ í r a ! Lepje meg családját pár aprósággal. Saját magáról se feledkezzen
meg!

TISZTELT OLVASÓINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja
a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem
feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal
fogadjuk. A lapban azon levelek, e-mail
üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói
nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk
vissza.

KEGYELETSÉRTÉS
A 233-851-ről vásárhelyi olvasónk panaszolta, hogy a Kincses
temetőben örök nyugalomra helyezett feleségének a koszorúra
erősített fényképét valaki leszedte. A gyászoló özvegyember reménykedik benne, hogy a kegyeletsértő személy visszajuttatja a
képet.

POSTABONTAS

Kaya Ibrahim Vásárhelyen i7
A hódmezővásárhelyi szalagtranszparensek kihelyezéséről tudjuk, hogy a reklámtáblákat egy, a bíróságon be nem jegyzett, üzeneteit nem azonosítható címről küldözgető fantomszervezet helyezte
ki, Kövér László akasztásos megjegyzését kissé félreértelmezve, kormánypárti politikusok képét erősítette lámpavasakhoz, kötéllel.
Azt is tudjuk, hogy az MSZP helyi szervezete szokásos határozottsággal a politikusok képeit a kötelekről majdnem levágta. Amit nem tudunk: valójában ki áll a fantomszervezet mögött, és ki biztosítja

számukra a transzparensek több millió forintos
költségét. Minderre magyarázatot adna persze, ha
kiderülne, hogy a fantomszervezet mögött Kaya Ibrahim, vagy Josip Tot áll.
A valódi kérdés azonban az, hogy mikor fog a vásárhelyi választási kampány a nyugdíjasokról, a lakótelepeken élőkről, a nehéz sorsú emberekről, az
iparfejlesztésről, Hódmezővásárhely és környéke
fejlődéséről, tehát a valóban fontos dolgokról szólni.
DR. H O R V Á T H LÁSZLÓ, H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y

balesetveszély. Kerülje a tömeget, és a tömegközlekedési eszközöket.

VIGYÁZAT!
Kovács István szegedi olvasónk
jelezte, hogy egy terhesnek látszó, jól öltözött fiatal nő ezer forintot meghaladó tételben vásárol, odaadja az aprót, majd azt állítja, hogy tízezrest is adott (mivel nem volt ezrese) és határozot-

tan követeli vissza a kilencezer
forintot. Az eset tanúja elmondta: a pénztárosnak most szerencséje volt, mert a pénztárban éppen nem volt egyetlen tízezres
sem. A pénzzel bánók figyeljenek, mert - mint kiderült - a nő
egy közeli üzletben hasonló trükkel próbálkozott.

kat, akiket saját kérésükre a város ingatlanhoz juttatott, és ezzel
esélyt adott számukra? Lehet,
hogy ön lebontatná 100 fiatal
család feje fölül a lakást pánikkeltésből?
Presztízsberuházásnak
tartja mindazt, ami fejlődés, a lakásépítést, a strandfelújítást, az
országos hírű lakóparkot, az ivóvízvezeték-cseréket, a csapadékvíz-elvezetést, vagy az útrekonstrukciót? Vagy „csak" a múzeumok, a holokausztmúzeum és az
Emlékpont zavarják? Miért fél attól, hogy a fiatalok megismerjék
az igazságot? Tartozunk nekik
annyival, hogy okulhassanak a
múlt eseményeiből. Ne féljünk
nekik megmutatni az igazságot,
hogy elkerülhessék elődeik hibáit. Tanárnak vallja magát, és épp
a tudásra fordított javakat tartja
fölösleges kiadásnak? Ön néhány
mondatban több ezer vásárhelyit
sértett, bántott meg. Felvetődik a
kérdés: kinek is „nyomasztó, emberi személyiséget megalázóak a
tirádái"?
Az igazság az, hogy közvetlen
haszonélvezői a térség lakói a megyeszerte, vagy országosan is ismert személyiségek támogatásának. így van ez a művészetek, a tudomány, vagy az oktatás területén. Példaként, szegedi orvosprofesszorok támogatásával lehetett
oktató kórházzá az Erzsébet-kórház, és ez biztosíték a térség lakóinak szakmailag
legmagasabb
színvonalú beteg ellátására. Az ön
által említett dr. Kékessy Dezső,
volt nagykövetként, mértékadó
politikusként és üzletemberként,
nagyon sokat tehet a térségért,
melyet jól ismer. (Ez utóbbiról vásárhelyi találkozásunk alkalmával
győzött meg.) Szerepelhettek volna e névsorban sokan mások is,
akik sokszor megfordultak váro-

moziba?

Következő

kérdésünk:

Hivta-e már
a 112-es
segélyhívó számot?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

Hirdetésen túl, az igazságon innen
Nem csak a harag, az irigység is
rossz tanácsadó! Nehéz volt eldönteni, hogy a hirdetés árát, vagy
a támogatókat irigyli jobban a lap
febniár 9-i számában megjelent
cikk írója, Bánfi Julianna. Az
azonban kiderült, hogy nem érti a
lényeget: mind a kettő érte van.
Felhívom a figyelmét arra, hogy az
ön által említett hirdetésben nem
dr. Lázár János ajánlja magát, hanem az ott szereplő befolyásos
személyek önt, mint választót tájékoztatják arról, hogy támogatják
városunk polgármesterét.
Kedves Bánfi lulianna nyugdíjas
tanár(nő)! Ön is bizonyára tudja,
hogy dr. Lázár János soha nem élne vissza köztiszteletben álló polgárok nevével, és támogatásukról
sem tájékoztatná a választókat, ha
ez nem egyezne azok szándékával!
Mi érdeke, hogy az ellenkezőjét
sugallja' Miért sugallja, hogy hiba
egy városvezető részéről, ha jó
kapcsolatot ápol a város prominenseivel, és miért akarja elhitetni a térség lakóival, hogy felesleges
számukra országosan ismert, és
befolyásos emberek támogatása?
Milyen jogon vádolja meg, sérti
meg személyében a város többtucatnyi, elismert orvosát, tanárát,
iskolaigazgatóját elvtelen támogatásukat feltételezve? Mi okból
érzi magát felhatalmazva, hogy a
minden eddiginél magasabb képzettségű, és többségében hivatása
magaslatán tevékenykedő köztisztviselői és közalkalmazotti
kart, (köztük az ön pedagógus
kollégáit is) „lezüllesztettnek" titulálja? Attól sem tartotta vissza
pedagógusi hivatás méltósága,
hogy rokoni kapcsolatokat hazudjon Hódmezővásárhely közgyűlésébe? Milyen felsőbbrendűség-tudat hatalmazza fel, hogy
„nyomorultaknak" nevezze azo-

J á r - e

sunkban az utóbbi években, és támogatásuk a városvezető személyén keresztül az egész városnak
szólt.
Kedves, hogy aggódik a kis településekért, szeretném megnyugtatni, hogy a kistérségi társulásban minden korábbinál előnyösebb ezek pozíciója. A politikai ellenérdeket nem keverném össze
az összeveszésekkel. A települések lakóinak pedig nincs szükségük fogadatlan prókátorra, maguk formálnak rövidesen véleményt. Választás előtt állunk,
fontos, hogy mi alapján döntünk!
Tisztelettel kérem, gondolja át,
mi a fontos szeretett városunknak! Szavazzon arra a jelöltre,
aki megvalósította választási
programját, akinek tudása, képessége, rátermettsége és városon belüli, valamint kívüli támogatottsága hasznunkra
válik
mind a kultúra, a tudományok,
az egészségügy, az oktatás, a vállalkozások, mind a napi élet
megannyi területén. Az ön szavaival élve: hallgasson a józan
eszére, szakadjon el a folyamatos
demagógiától,
hangulatkeltés
helyett racionálisan mérlegeljen.
Az ország sorsa a tét; hasznos-e a
vásárhelyieknek, a mindszentieknek, a székkutasiaknak, vagy a
mártélyiaknak, hogy 67 százalékkal emelkedett a gáz ára, még
többel a villamos energia, hogy
nem épül a 47-es út, hogy gyárak
zárták be kapuikat, hogy ugyanannyit adózik az, aki magára keres, mint aki 5 gyermeknek teremti elő a napi kenyérre valót.
Szabadon választhat, szabadon
írhat, hát tegye mindkettőt meggondoltan, s felelősséggel!
D R . HAVASI KATALIN,
Ö N K O R M Á N Y Z A T I KÉPVISELŐ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Az ügyvéd válaszol
Számos olyan levelet, telefonhívást kapunk olvasóinktól, melyben n e m c s a k egyszerűen megosztani szeretnék velünk ügyes-bajos gondjaikat, h a n e m segítséget, többnyire jogi tanácsot kérnek
tőlünk. Éppen ezért a Kapcsolatok oldalunkon elindítottuk Az ügyvéd válaszol című rovatunkat,
melyben dr. Juhász György heti rendszerességgel reagál olvasóink kérdéseire, felvetéseire, próbál
jogi megoldást kínálni problémás élethelyzeteikre. Leveleiket a szokásos módon postán vagy
e-mailen (kapcsolatok@delmagyar.hu) küldjék el szerkesztőségünkbe. Kérjük, a borítékra vagy
elektronikus levélre írják rá: Az ügyvéd válaszol.
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Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

TEMESVÁRI JANKA
Február 17., 13 óra 32 perc, 2940 g. Sz.:

' Február 20., 3 óra 14 perc, 2730 g. Sz.: Fekete Andrea és Váradi Albert (Szeged).

Hajdú Melinda és Temesvári János (Ásott-

VÁSÁRHELY

CSENKEY BENEDEK

Február 15., 7 óra 20 perc, 3170 g Sz.: Bozsó

halom).

VATA VIVIEN VERONIKA

Február 17., 20 óra 45 perc, 3120 g. Sz.:

Mónika és Vata Szabolcs (Hódmezővásárhely).

IÓ HUNOR

MAKÓ

Doktor Mónika és Csenkey Zoltán (Szeged).

Február 18., 11 óra 28 perc, 2570 g. Sz.:

STERCZ BRENDON

GÉGÉNY BOLDIZSÁR

Oláh Martina és Stercz Norbert (Maroslele).

Bán Roberta és Jó Gábor(Szeged).

Február 18., 14 óra 11 perc, 4060 g. Sz.:
Nógrádi Angéla és Gégény Ferenc (Szeged).

GYOVAI DENISZ

Február 18., 18 óra 55 perc, 3260 g. Sz.:

Február 19., 12 óra 55 perc, 3100 g. Sz.:

SZENTES

KEREKES KRISZTINA
Február 18., 5 óra 13 perc, 3130 g. Sz.: Ko-

Czinege Klaudia és Gyoval Csaba (Szeged).

csis Krisztina és Kerekes Csaba (Nagymá-

TAMÁS ANTÓNIA
ESZTER

gocs).

Február 18., 12 óra 5 perc, 3430 g. Sz.: Pé-

Február 18., 16 óra 46 perc, 4080 g. Sz.:

PÁSZTOR JOEL DÁNIEL

ter Szabó Csilla és Tamás Attila (Szeged)

Rabi Ildikó Ilona és Pásztor Antal (Szentes).

HEGEDŰS NATÁLIA KATALIN

MACZIK CSENGE

Február 17., 23 óra 45 perc, 3740 g. Sz.:

Február 20., 4 óra 5 perc, 3200 g. Sz.: Cse-

Bieniek Katalin és Hegedűs János (Szeged).

kő Anna és Maczik Szilárd (Kondoros).

VÁRADI GELLÉRT

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészei (nem baleset!!) felvételi ügyeletet a
sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a sürgős
ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti
sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

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
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET

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

s. o. s.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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Albérletet kínál
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Állást kínál

Állást keres
Állást kínál
Autó
Egészségügy
Földterület

Gépjárművezető-képzés

Haszonállat

É

Könyv
Közlemény
Mezőgazdasági szolgáltatás

Növény
Oktatást vállal

Q

Pénz, értékpapír

—

Régiségek

Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépítésű lakás
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség

1

(52060606)

2

szegedi
márkaképviselete
dinamikusan fejlődő
csapatába keres:

- karosszériamunkafelvevő
- szervizmunkafelvevő
- autószerelő
- autóápoló
munkatársat.
Amit biztosítunk:
• versenyképes jövedelem
• folyamatos fejlődés
• jó csapat
Önéletrajzukat kérjük
a következő címre

küldeni:

Hovány Szeged Kft.
6721 Szeged,
|
Berlini krt. 4/9.,
|
Ifkovics Zoltán

A l b é r l e t e t kínál

• BUDAPEST, VII. kerületi.
Rottenbiller utcai, 30 nm-es,
földszinti garzonlakás albérletbe kiadó. A lakás teljesen
felújított, galériázott, igény
szerint bútorozott és gépesített. Internet, kábeltévé
van. A ház felújított, csendes. tiszta. Troli a ház sarkán. Ideális fiatal párnak,
egyetemistának. Ár: 50.000
Ft + rezsi/hó. 30/336-3515.

Állást k e r e s

• KŐMŰVES mellé munkát
keresek anyagbeszerzőként
(Hyundai, zárt egyterű), segédmunkásként vagy mindkettő. Tel.: 06-30/638-1063. (52061107)

• KÖZÉPKORÚ hölgy kereskedelmi
végzettséggel,
10 éves piaci eladói múlttal
munkát keres. Tel.: 30/3397189. (52061105)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna

62/591-080,
06-20-262-1277.
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SZERDA, 2006. FEBRUÁR 22.

TRUKT
Korszerű technológiát
alkalmazó építőipari társaság
acélszerkezet-gyártó üzemébe
keres

HEGESZTŐ

munkatársat.
Elvárások: • fémipari jellegű
szakmunkás vagy
szakközépiskolai végzettség
• hegesztő és lángvágó ismeret.
• elkötelezettség a minőségi
munkavégzés iránt
Minősített hegesztői végzettség
előny.
Amit kínálunk: versenyképes
juttatási rendszer, szakmai
fejlődési lehetőség.
t;
Amennyiben felkeltettük
§
érdeklődését, várjuk
§
jelentkezését.
Józsa Ernő
Alukonstrukt Kft.
6728 Szeged, Budapesti út 8.

• BEDOLGOZÁS: otthonában végezhető, összerakós
jellegű munkalehetőségek.
Kérje ingyenes tájékoztatónkat postán. SMS: 70/
526-19-13. (52060674)

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

• ATI C S Á S Z Á R N É Bt
Moped,
Motorkerékpár,
Személy, Teher, Nehézpótkocsi, Autóbusz, EU-konform fuvarozó, Személyszállító-vállalkozó, Taxi, Könynyúgép, Nehézgép, Targonca, ADR (anfolyamokat
indít. Tandí| 30%-a, max. 60
E Ft a vonatkozó jogszabályok értelmében ADÓKEDVEZMÉNYKÉNT igénybe
vehető. Tsz.: 06-0056-02.
Szeged. Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240 vagy 06-20/
943-1444. (51453000)

is)

Apróbörze
A p r ó h i r d e t é s e +80 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! w w w . d e l m a g y a r . h u
• A M E R I K A I stílusú, új • MENEDZSER EPITESZ
dance
bárba,
casinóval MÉRNÖKÖT keres építőipari
egybekötve
megbízható kft. kivitelező építőiparban
pultost, nyerőgépkezelőket min. 5 éves gyakorlattal.
magas fizetéssel felveszünk Jelentkezéseket fényképes
jó csapatba, exkluzív kör- önéletrajzzal, fizetési igény
nyezetbe.
Jelentkezéshez megjelölésével "Vezető beszükséges: kézzel írott csa- osztás 051959831" jeligére,
Sajtóházba
kérjük.
ládi + szakmai önéletrajz: a
erkölcsi bizonyítvány; angol- (51959831)
nyelv-tudás társalgási szin• NAGYFAI Országos BúnJen; életkor 25-30 éves kotetés-végrehajtási
Intézet
rig; szakirányú egyéb végfelvételre keres tiszthelyetzettség, pénzkezelési gyatesi állományba 35 év alatti,
korlat. Érd.: 30/998-3480,
sorkatonai szolgálatot letöl20/427-5333, 62/311-187.
tött, érettségivel rendelke(52060850)
zőket felügyelői beosztásba.
62/620-800/
• GYŐRI székhelyű, íves Jelentkezés:
nyomdaipari
vállalkozás 121-es telefonon. (52060658)
könyvkötészetébe ragasztókötésben és keménytáblás • NEMZETKÖZI nagyvállakötészetben jártas kötészeti lat új termékcsalád bevezemunkatársakat keres. A fel- téséhez munkatársakat kevett dolgozók számára szál- res. Felveszünk: csoportvelást biztosítunk. Fényképes zetői koordinátor, hosztesz
pályázatokat: Arrabona Print állásokba hölgyeket és ura& Partner Kft. Győr, Bagoly kat. Tel.: 06-30/958-38-97.
u. 7. 9028 címre várjuk. (52060672)
(52161130)
• NYUGATI gyártmányú
• KERTÉPÍTŐ cég kertter- mezőgazdasági gépek (pl.
Deutz-Fahr,
vezőt vagy kertészmérnököt Pöttinger,
és
öntözőrendszer-szere- Schaffer, Hauer, Pronar)
lésben jártas szakembert forgalmazásában nagy gyakeres. Keczán József, 30/ korlattal rendelkező üzletkötőket keresünk kiemelten
257-0860. (52060709)
magas jövedelmezési lehe• KFT. keres munkaügyi tőséggel! Érdeklődni: 06-30/
végzettséggel
rendelkező 996-2731
telefonon.
munkatársat.
Nyelvtudás,
jogosítvány előny. Számító• ORSZÁGOS hálózattal bígépes ismeret feltétel. Tel.:
ró ingatlaniroda területi kép70-451-4010. (52060131)
viselőket keres betanítással.
• KÖTETLENSÉGET, uta- Érdeklődni telefonon: 1/219zást kedvelő, exkluzív meg- 09-72, 219-59-90. (51959498)
jelenésű,
tárgyalni
tudó
munkatársakat
keresünk • ORSZÁGOS ingatlaniroda
Szeged körzetéből. Fix + helyi képviseletei megnyijutalék. Jelentkezni fényké- tására vezetőket keres átpes önéletrajzzal 4400 Nyí- képzéssel! Tel.: 1/210-4673.
regyháza, Epreskert u. 37. (52060350)
06-30/6333-242. (52061081)
• ORSZÁGOS ingatlaniroda
• KÜLFÖLDI munkalehető- területi képviselőket keres
ségek Európai Unióban. 70/ átképzéssel! Tel.: 70/3349537-5584. (52060132)
4 4 3 . (52060360)

• OSZTÁLYVEZETŐ ápolónőt keresünk felvételre felsőfokú végzettséggel, 62/

8

3 2 1 - 7 0 0 . (52161155)

• SZAKKÉPZETT pultost
keresek. Érdeklődni: 06-30/
303-80-20. (52060663)
• ÜZEMORVOSI, háziorvosi
rendelőmbe nővért keresek.
Tel.: 30/9587-614. (52060949)
4

Szeged. Algyői út.

aCASABELLA
BÚTORÁRUHÁZBAN
• étkezők fából és fémből
• ülőgarnitúrák
• nappali- és hálőszoba:

garnitúrák
• nád Irattan) bútorok
• kiegészítők, d o h á n y z ó k
• kisbútorok
• lámpák

Szeged, Szotymazi u. 2/B
(az OBI mellett)

9

§

Tel.: 62/554-680

TELJES
KIÁRUSÍTÁS

Hódmezővásárhely.
Szántó K J

u 149

Tel.: 62/246-568,62/535-289

5

Egészségügy

hitelre is.
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K.J. u. 149/A
Tel.: 62/246-568,62/535-289

• PEUGEOT Partner 190C
HDI 2002. évi kisteherautó
extrákkal eladó. Érd.: 70/
541-7055. (51959543)

Gépjárművezető-képzés
•3 i f i U 3 Kft.

I

és ebből 3 0 % visszaigényelhető, a
A tandíj 28 elméleti és 29 gyakorlati
órái tartalmaz.
Szeged, L o n d o n i k r t . 1 0 . • 4 2 6 - 4 3 3
3 0 / 3 8 3 - 7 8 8 9 - AL-117. nyt. sz.

Hegedűs 8. Klára,

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
végrehajtás nem akadály. 3

40/820-009

Közlemény

A SZEGEDI TESTAMENTUM KFT.
VIRÁGÜZLETÉT 2 0 0 6 . április 1. napjától
B É R B E A D J A határozatlan

TÉLI AKCIÓJA

Telelőn: 06-20/447-8943
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1 4 Pénz, értékpapír

(profilkötötten)

Személygépkocsi-vezetői tandíj |

HIRDETÉSFELVÉTEL

• A HORVÁT Kisebbségi
Önkormányzat
Szegeden
horvátnyelv-oktatást
szervez. Érdeklődni a 20/4444204-es telefonon. (52061074)

Attila utcai kegyeleti szalonjához kapcsolódó

AUTÓSISKOLA

62 900 Ft-tól,

• GYÖKÉR makói, hosszú,
ömlesztve és ládázva, dughagyma makói I., II., III., IVes Zsika eladó. 06-30/9983-178. (52060638)

(52161153)

nék,
csak
vágásérettet!
LKT-vel rendelkező vállalkozót keresek. Érd.: 06-30/
940-8896. (52060363)

Daewoo Racer
akciós áron, §
550 000 Ft-tól, |

Növény

Könyv

• CANDIDA gomba kimuta- • HASZNÁLT k ö n y v e k ,
tása, terápiája Gyógyköz- könyvhagyatékok, magánpontban:
62/431-422. könyvtárak folyamatos fel(51858206)
vásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 59. 30/955• DEPRESSZIÓ, pánik,
8979, 62/315-322. (51857963)
szorongás alternatív kezelése: 62/431-422. (51453097)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
6
Földterület
MÁRVÁNY Kft.
• NYÁRFAERDÖT vásárol- Temető sor 1. 62/597-360.

7

12

• ÉRINTÉSVÉDELEM f e lúlvizsgálója tanfolyam indul
márciusban Szegeden, a
• A N T I K V Á R I U M U N K Megamos Kft. (nysz.: 03készpénzért vásárol köny- 0004-04. AL0559) szerveveket,
könyvhagyatékot, zésében. Tel.: Gyúrefiné,
magánkönyvtárat. Dekame- 20/3830-138, 72/324-842.
ron Antikvárium Szeged, (52060690)
Vitéz u. 13-15., 62/423-325.

hitelre is eladók.

ALFA AUTÓHÁZ

Autó

• FŰSZER erős paprika
termeltetési
szerződést
megkezdtük
Zákányszék
hűtőháznál. Érdeklődni: 70/
541-7055. (51959546)

1 3 Oktatást vállal

• HA jót akar ebédelni, jöjjön hozzánk csirkét, kacsát
venni Kúbekházára, a Majorba. Élve és felpucolva.
Érd.: 30/3455-460. (51959829)

DAEWOO NEXIAK
AKCIÓS ÁRON,
620 000 Ft-tól,

Haszonállat

1 1 Mezögazd. szolg.

időre, melyre pályázatot hirdet.
A pályázati csomag 2006. február 22-tól. 08.00-16.00
között Szeged. Attila u. 11. szám alatt
5000forint ellenében átvehető.
A helyiségeket és az elhelyezés körülményeit
2006. február 25-én, 9.00-11.00 óra között bemutatjuk.
Ezt követően az írásbeli ajánlatokat
március 10. napjáig. 16.00 óráig fogadjuk.
?
Az eredményhirdetés nyilvános,
időpontja, március 11. napja. 10.00 óra.

...én már ingyen telefonálok!* Es On?

•

•

•

a

Kábel-

• H I R D E T É S "
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1 4 Pénz, értékpapír
• SZEMÉLYI kölcsön közvetlenül a finanszírozótól.
CC Credit Zrt Szeged, Mérey utca 6/B
(SZEPARK
mellett) Tel.: 06-62-541766. (51858516)

1 5 Régiségek

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel
Tel.:
62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (51756978)
• L A K S P E D ! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás g a ranciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (51452462)

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(51867970)

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERET E Z É S ! S Z I L Á N K * Szeged,
Pulz u. 46.1:62/425-555.

• NÍVÓS FESTMÉNYEKET
hagyatékot készpénzért vásárolok.
20/994-80-82,
www.barabasantik.hu.
(51757147)

• GYÓGYMASSZÖR OKJ-S
képzés indul március 3-án,
Szegeden.
Jegyzetekkel,
részletfizetéssel 190.000 Ft.
Kapós Kft. Tel.: 30/3232920. (52060589)

1 6 | Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged, 485-774. [32526859)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, mindennap. Erd.:

06-30/9457-577, 06-62/533999. Szász Péter. (5i352j4»i
• FORDÍTÁS TOLMÁCSO
LÁS gyorsan, pontosan és
olcsón. Lingvaport Fordítóiroda Szeged, Klauzál tér
(Wagner-udvar),
424-919,
20/31-77-316
forditas@lingvaport.hu.
(81959466)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK SZervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114. Szeged. (51857594)

• MAGÁNNYOMOZÓI tanfolyam indul április 8-án, a
Latencía
Oktatási
Stúdió
szervezésében, hétvégi elfoglaltsággal.
Információ:
06-20/9721-847,
Szeged.
(52060990)

• AKÁC tűzifa szállítással
megrendelhető Tel.: 06-30/
517-6674. (52061098)

20

• TÁRSASHÁZKEZELÖ, ingatlanközvetítő tanfolyamaink elkezdődtek. Korlátozott
mértékben még jelentkezőket elfogadunk. Fúti Omega
Ingatlaniskola Szeged, Horváth M u. 3. Tel.: 62/424974. (52061072)

• NÉMET-OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 061-210-4904. (51959067)

• INGATLANVAGYON ÉRTÉKELŐ és közvetítő szakképzés (emelt szintű) indul
a Fűti Omega Szegedi Ingatlaniskolájában 2006. 03.
02-vel Jelentkezni személyesen Szeged, Horváth M
u. 3. alatt. Tájékoztatás telefonon: 62/424-974, vagy
e-mailen:
ingatlanisk.szeged@invitel.hu. (52061061)

Üzlethelyiség

• SZEGEDI intézményben
üzemelő büfé bérleti joga
eladó. Ár: 2,4 M Ft. Érd.:
30/239-1053. (52061066)

A *

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:

Proko Travel Sieged, Kígyó u. 3.

Tel./fax: 62/486-283, 62/484-225.
Sxeged, Hérey u. 6/B, IV. 404.
Tel./fax: 62/422-269.

Magyar Hirdet* Iroda
Sxeged, Tixxa L. krt. 83. Tel./fax: 62/474-557.

• K E R E S K E D Ő vállalkozó
és vendéglátó OKJ-s képzések indulnak Szegeden.
Részletfizetéssel 65.000 Ft.
Kapós Kft. 30/367-9217.
www.alfakapos.hu. (51959576)

18

Téglaépítésü lakás

w

• SZEMÉLY- és vagyonőrtanfolyam.
55.000,-.
30/
310-8934. (52060729)

Szeged-Felsőváros, Malom u. 10. alatt
[2006. áprilisi átadással kulcsrakész, II. emeleti,
71 és 76 nm-es és III. emeleti, 84 nm-es

LAKÁSOK BRUTTÓ 199 000 Ft/m2-től E L A D Ó K

SZEGED
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. S A M U
BÁLINTNÉ
BAGI T E R É Z I A
93 éves korában elhunyt. Temetése 2006. február 24-én, 14 órakor lesz a Csengelei temetőben.
52i6i 140
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
Ö Z V KIRI I S T V Á N N É
VÉR KRISZTINA
(volt Mórahalom, VI. kerület 62.
szám alatti lakos) életének 91.
évében csendben elhunyt. Búcsúztatása 2006. február 24-én,
14.00-kor lesz a Domaszéki
temető ravatalozójából. Előtte
gyászmise az új templomban.
Gyászoló család
Külön értesítés helyett
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
Ö Z V SZÁZ L Á S Z L Ó N É
BARTA MÁRIA
86 éves korában, rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése
február 22-én, 13 órakor lesz a
Deszki temetőben.
Gyászoló család: Száz család,
Deszk és Újszentiván
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
S Z A B Ó LAJOSNÉ
Hl KA E R Z S É B E T
81 éves korában elhunyt. Temetése február 24-én, 11-kor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló családja
KI I¿1 I J U

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TARI F E R E N C N É
Z S E M B E R I ROZÁLIA
75 éves korában elhunyt. Temetése 2006. február 23-án, 11 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
52i6ii95
Sándorfalva

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BARANCSI ZOLTÁN
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak,
x,„„,«4
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Ambrus József, 6762 Sándortalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Má|us 1. u. 31 Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged. Széksósl út 6.
Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel: 62/285-197 Márvány Kft. 6760 Kistelek. Temető
sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas
Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged. Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás. 6724 Szeged. Pulz u. 2/A. Tel : 62/425-864 6722 Szeged. Törők u. 9/B. Tel: 62/420-414
Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged. Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési
Iroda Szeged. Török u. 11/8 Tel.; 62/425-847 Gyeviép Kht Algyó. Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

Tisztelt Hirdetőink! Gyosiköilemenyeket a megjelenés előtti munkanapon 9 őrőig Hidunk elfogadni.
Gyászkőxlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! KöszönjükI

SZENTES

MEGEMLEKEZES

. JlSlJ

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
RÁDAY I S T V Á N N É
CSÁSZÁR M A R G I T
(HORNYAI T I B O R N É )
84. évében elhunyt. Temetése
2006. február 24-én, 14 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
SIV5986I
Gyászoló család

Szép, derűs vasárnapokat

Érd.: Edo-Hungary Kft. • 62/431-215, 30/9-431-392

Gyászközlemények

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
CHRENKÓ
ZOLTÁNNÉ
BERTA G I Z E L L A
PIROSKA
51 éves korában, hosszan tartó
betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2006. február 24-én, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
520609VI
Gyászoló család

DÉLMAGYARORSZÁG

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!

• SZEGEDEN belvárosi,
126 nm-es, első emeleti,
polgári öröklakás egyedi fűtéssel. téglaházban, sürgősen, áron alul eladó. 06-20/
227-3-999. (52161147)

• GÖRÖG nyelvórák a Görög
Kulturális
Egyesület
szervezésében. 06-30/34957-78 (Szeged). (52060517)

Vasárnapi

• KIADÓ ÜZLETHELYISÉG E T K E R E S Ü N K HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, 300
nm-töl. Tel.: 30/471-6523.
(52060130)
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„A múltba visszanézve valami fáj, akit keresünk,
nincs már."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,
HAJÓS J Á N O S N É
BALOGH Z S U Z S A N N A
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja

„Emlékedet megőrizzük, míg
élünk."

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZÉP FERENC
(ÖCSI),
Szegvár, Kossuth u. 3. szám
alatti lakos 61 éves korában
elhunyt. Temetése február 21én, kedden, 10 órakor lesz a
szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló családja
STSMS

JUHASZ I M R E
kőművesmester
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
MIHÁLY
FERENC,
volt derekegyházi lakos 66 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása febmár 24én, pénteken, 14 órakor lesz a
Derekegyházi temetőben.
Gyászoló családja

halálának 2. évfordulóján.
52061,09

S Z e r e t t e Í

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a
halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben
él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed
érezzük. Könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÉGETŐ MIHÁLYNÉ
NAGY MÁRIA
vendéglátós,
(Roki söröző) - Égető vendéglő, Panzió Tarján vendéglő és a Csengődi (Stadion vendéglő) tulajdonosa és volt üzletvezetője, Szabadság tér 18. szám alatti lakos 53 éves korában elhunyt. Temetése febmár 22-én, 13 órakor a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család

s

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KISS IMRE,
Gellért u. 46. szám alatti lakos 60
éves korában elhunyt. Búcsúztatása február 23-án, 13 órakor a
Diliinka temetőben lesz.
4,™*™
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KNAPECZ JÁNOSNÉ
KIS ESZTER,
Hódmezővásárhely, Imre u. 6.
szám alatti lakos életének 89.
évében elhunyt. Temetése február 23-án, fél 3 órakor lesz a
vásárhelyi római katolikus temetőben.
521611.12 Gyászoló gondviselői

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk a közeli és
távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak, akik
SZÉL IMRE
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
.62060.146
Gyászoló család
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 62/534-985. 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel,: 63/400-162

„Segítő szavad örökké halljuk,
dolgos kezed mindig érezzük,
könnyes szemmel már csak a |
sírodat nézzük."
Mély fájdalommal és megtört (
szívvel tudatjuk, hogy
CZAKO LÁSZLÓ,
I Fábiánsebestyén, Mátyás király j
| u. 11. szám alatti lakos 84 éves
korában, méltósággal viselt,
I hosszan tartó szenvedés után f
| örökre megpihent. Temetése
febmár 22-án, szerdán, 14 óraI kor lesz a Fábiánsebestyéni |
I temetőben.
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
„Két fáradt kezét a munka
megtörte, az élet minden vihara gyötörte, de ó sohasem
panaszkodott, csak kedvesen
mosolygott."
Fájó szívvel emlékezünk
SZŰCS IMRÉNÉ
FÖLDI M Á R I A
halálának 1. évfordulóján.
Fia és családja
b)ii)»lElEl»)ETsT

MAK0
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BÓDI GYULÁNÉ
GÖRBE IRÉN,
makói lakos 54 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése febmár
23-án, csütörtökön, 13 órakor
lesz a makói Újvárosi református
temetőben.
Gyászoló család,
Makó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
DINNYÉS ANDRÁS
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönjük a táviratokat, a
háziorvosa odaadó gyógyító munkáját.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. VÖRÖS JÁNOS,
volt gépgyári dolgozó, makói
lakos 85 éves korában hirtelen
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása íebmár 23-án, 10 órakor lesz a Makói római katolikus
temetőben.
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,
Május 1.u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti K f t . 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó,
Megyeház u.1. Tel: 211-347
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
Kórházu. 13. Tel : 62/213-514
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PROGRAM
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E-mail címünk: ajanlolí' delmagyar.hu

SZÍNFJÁZ
KISSZINHAZ
14 óra: Szindbád. Zenés
mesejáték. Vidor-bérlet;
18 óra: Szindbád. Zenés
mesejáték. Tömörkény Istvánbérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Misi mókus. Hapci-bérlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Í4.15 és 16.30 óra: Rokonok;
18.45 és 20.45 óra: Kútfejek.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15 óra: Sophie Scholl - Aki
szembeszállt Hitlerrel;
18.30 óra: Filmszemlemorzsák
sorozatban bemutatják: Hajdú
Szabolcs Fehér tenyér című
filmjét, utána beszélgetés lesz.
Moderátor: Hegedűs Claudia.
20.45 óra: Sophie Scholl - Aki
szembeszállt Hitlerrel.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16 óra: Élotel Ruanda;
18.15 óra: Kívül tágasabb;
20.30 óra: Rokonok.
GRAND CAFÉ
17 óra: YoungAdam.
Francia-angol film;
19 óra: A vándorló palota. Japán
film;
21 óra: Apokalipszis most.
Amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Nanny McPhee - A varázsdada:
14.15, 16.15, 18.15 óra."
Kútfejek: 14.15, 16.15, 18.15,
20.15 óra.
Első a szerelem: 17.30, 19.45
óra.
Bambi 2. - Bambi és az erdő
hercege: 13.30, 15.15, 17 és
18.30 óra.
Rokonok: 13.30, 15.45, 20.15
óra.
Zathura - Az űrfogócska: 13,
15.15, 17.30 óra.
Azt beszélik: 18 és 20.15 óra.
Büszkeség és balítélet: 14.45,
17.15, 19.45 óra.
Tibor vagyok, de hódítani akarok:
14, 16, 18, 20 óra.
A köd: 20 óra.
München: 14.45 óra.
Üvegtigris 2: 17.45 és 20 óra.
Narnia krónikái - az oroszlán, a
boszorkány és a ruhásszekrény:
14.45 óra.
Csak szex és más semmi: 19.45
óra.

GO

n r

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 és 20 óra: Tibor vagyok, de
hódítani akarok. Magyar vígjáték.
SZENTES
15.30 óra: Nesze neked, Pete
Tong! Angol-kanadai vígjáték;
17.30 óra: Csodacsibe. Amerikai
film;
20 óra: Ütközések.
Amerikai-német film.
CSONGRÁD
18 és 20 óra: Csak szex és más
semmi.

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 12
órakor: Filharmónia előadássorozat iskolásoknak. Kodály
Zoltán: Háry János című daljáték;
14 órakor: ezüstkalászos
gazdatanfolyam; 17 órakor:
Hagyományőrző Együttes (Eke
József); 18 órakor: Algyői
Citerazenekar (Süli Tibor).

KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 9 órától:
baba-mama torna. Vezeti: Reigl
lmok; 12 órától: ingyenes
számítógép-használat
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.

KONCERT
A fATE-klubban 20 órakor
Tribute Night-koncert.

A Százszorszép
Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 9 órától 12 óráig:
játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,512 éves korú gyerekeket.
A nemzetiségek házában 13
órakor német, 14 órakor görög
nyelvórák; 18 órakor:
Anyanyelvek napja. Nemzetiségi
irodalmi est, és farsangi
édességbemutató.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.] 18 órakor: az
Antologia del cinema italiano
filmvetítés-sorozat keretében a
Nyári történetek című filmet
vetítik.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.|
délután diaporáma fesztivál.
A Csongrádi sgt. 81. szám alatti
rendelőben 16 órátpl: Fogantatásra felkészítő és meddőséggel
kapcsolatos tanácsadás. Telefon:
06-30-510-8224.
A közéleti kávéház rendezvénye
az MTESZ-székházban
17
órakor: Szerelmetes barátaim.
Vendég: Szuromi Pál
művészettörténész. Házigazda: v.
Szilágyi Árpád városvédő polgár.
Sándorfalván, a Petőfi
Emlékkönyvtárban (Dózsa Gy. u.
2.| 18 órakor: Magyar történelmi
arcképcsarnok címmel tart
előadást Koller Zsolt író,
történelmi előadó.

VÁSÁRHELY
A Petőfi Művelődési Központban
14.30 órától: tűzzománc szakkör.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központ (Vörösmarty u. 3.) B
Galériájában Lajos Sándor
fotóklub kiállítása megtekinthető
március 17-éig munkanapokon.
A SZTE JGYTFK Rajz Tanszék
Fischer Termében (Brüsszeli krt.
37.) 17 órakor Gerzson Pál
festőművész Munkácsy-díjas
érdemes művész kiállítása.
Megtekinthető március 12-éig
naponta 10-18 óra között.
A Somogyi-könyvtárban (Dóm tér
1-3.) az alábbi kiállítások nyíltak:
alagsor: Utazás az életem - Eltér
Károly fotókiállítása.
Megtekinthető: február 24-éig;
földszint: A hónap könyve: 1001
természeti csoda, amit látnod kell
mielőtt meghalsz, valamint
Makótól Detroitig - 125 éve
született Galamb József
gépészmérnök; 145 éve született
Ambrus Zoltán író, műfordító
kritikus. Mindkét tárlat nyitva:
március 8-áig; I. emelet: 95 éve
hunyt el Gustav Mahler. Látható:
február 28-áig; Mednyánszky
László életműve a Somogyikönyvtár dokumentumai
tükrében. Látható: február 25-éig;
A Somogyi-könyvtár Csillag téri
fiókkönyvtár (Kereszttöltés u. 29.)
Bartók Béla élete képekben című
kiállítás február 28-áig.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) látható:
Vinkler világa V: Vónalvarázs Vinkler László festőművész
életművét bemutató sorozat.
Látható: április 16-áig, valamint
Mednyánszky László festőművész
kiállítása. A tárlat március 26-áig
tekinthető meg. Hétfő szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt:
Feltámadt barokk szobrok - az
Alsóvárosi Mária-oszlop összes
restaurált szobrának bemutatása.
Megtekinthető: március 12-éig.
Hétfőn szünnap.

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOI. A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES RÁADÁS

VAN!

Aszlatfitçklàs:

(62)

422-157

Délmagyarország

I K V BT.
I N C Á I L L N K I Z I I Ő

K

RT.

FELHÍVÁS

KIEGÉSZÍTÉS

Műveltségi kvíz

Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. által

KRESZ-tesztek

egyetemi, főiskolai hallgatók részére
2 üres garzonlakás bérbeadására vonatkozó,
2006. február 11. és 2006. február 14. napján megjelent
pályázati hirdetménnyel kapcsolatban.

A Szeged, Tápai u. 5. tetőtér 3. és tetőtér 6. szám alatti
lakásokat az alábbi újabb i d ő p o n t b a n is m e g lehet
tekinteni:
2006. f e b r u á r 22. napján 10.00 órától 11.00 óráig,
16.00 órától 17.00 óráig.
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Mindenki haszonnal forgatja!

6.00 Laktérítő. Otthonteremtő magazinműsor 6.25 ények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora 9.05 Szóda. Telefonos játék
10.05 Teleshop 11.40 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 7.
12.45 Játékidő. Telefonos vetélkedő
13.45 Trója - Háború egy asszony
szerelméért. Amerikai-görög kalandfilm, 2/1. (12] 15.30 Anita, a
bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat, 145. 16.00 Knight
Rider Amerikai akciófilm-sorozat,
38. Élethalálharc [12] 17.00 Hetedik mennyország Amerikai filmsorozat, 120. Odafigyelés 18.00 Lisa
csak egy van Német filmsorozat,
22. 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 252.
19.30 Aktív A TV 2 magazinja [12]
20.10 Áll az alku Szórakoztató
vetélkedő
21.10 Nem a l t napod!
Szórakoztató show-műsor
(12]
21.45 Az utolsó erőd
Amerikai akciófilm [16]
Közben: kenósorsolás
0.25 Moziverzum
A mozimagazin [12]
0.55 Tények este
1.25 Hack - Mindörökké zsaru
Amerikai krimisorozat, 21.
Szorul a hurok, 2/1. 116)
2.10 Eddie, a hóbortos hekus
Amerikai akcióvígjátéksorozat, 3. Achtung, Baby!
[12]
3.00 Aktív A TV 2 magazinja
[12] (ism.)

i „AAJDH

ÉJ

V A C Y O N C A Z D Á L K O D Ó

PALYAZATI

ONLINE

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Max, a
zsaru. Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat, 61. Hűség 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik. Benne: 11.28
Mit főzzünk ma? 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00
Srpski Ekran. Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Unser
Bildschirm. Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.00 TS - XX. téli olimpia Északi összetett. Biatlon.
Közvetítés Torinóból 14.50 Kalandos nyár Túl sok boldogság. Francia tévéfilmsorozat [16] 15.45 Híradó 15.50 Kormányváró 16.15 Bartók 125 16.20 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 16.30 TS - XX. téli olimpia Kanada-Csehország jégkorongmérkőzés. Összefoglaló a nap
eseményeiről. Közvetítés Torinóból
18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 TS -XX. téli olimpia Műkorcsolya, női rövid program. Összefoglaló a nap eseményeiről. Közvetítés Torinóból
23.00 Kedd este
23.45 Híradó Benne: időjárás-jelentés
23.50 Sporthírek
23.55 TS - XX. téli olimpia Amerikai Egyesült Államok-Oroszország jégkorongmérkőzés. Összefoglaló a nap eseményeiről. Közvetítés Torinóból
1.40-1.50 Kárpáti krónika

1

L.

U

köszönhetően csapdába kerülnek, és
végül kíméletlenül lelövik őket.
1.00 Találkozások - este
Sztármagazin [12)
1.15 Zsaru az űrből
Veszélyes játék, 2/1.
2.00 Fókusz (ism.) [12]
DUNA
5.30 Híradó, sport, időjárás-jelentés 5.40 Gazdakör 6.00 Reggel 8.00
Kikötő 8.30 Isten kezében 9.00
Szükséghelyzet 9.10 Bevarrva Angol tévéfilmsorozat 9.40 Berlini ügyvéd Német tévéfilmsorozat 10.25
Bagatell, avagy miként kezdik s végzik a napot a dámák 10.30 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat 11.30 Kívánságkosár Benne: híradó, időjárásjelentés, déli harangszó, vers 14.00
Talpalatnyi zöld 14.30 Az Occidens
gazdaságfilozófiai dilemmái 15.25
A Kárpát-medence vadvilága 15.40
Utazás a Csendes-óceán körül
16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat
20.00 A részleg Magyar játékfilm
21.25 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.50 Közbeszéd
22.10 Mindentudás Egyeteme
23.10 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat
23.55 Szolgálók
Angol tévéfilmsorozat
0.50 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.25
Mese 1.35 Sári bíró Magyar játékfilm 2.45 Pető Intézet Uj-Zélandon 2.55 Mindentudás Egyeteme
3.55 Világunk 4.55 Közbeszéd 5.15
Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 'Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00-16.00
Közvetítés a parlament üléséről
16.00 Napnyugta 18.30 Kultúrház 19.25 Esti mese Mirr-Murr, a
kandúr kalandjai. Magyar bábfilmsorozat. Tengerparti napsütés.
Gryllus Vilmos daloskönyve. Gólya - Buda Ferenc verse
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 TS - XX. téli olimpia
Svédország-Szlovákia
jégkorongmérkőzés.
23.05 Záróra
23.55 Bartók 125
0.00 Dervis Török-olasz film [16]
2.00 Membrán 2.20 Századunk Ötven éve történt Bokor Péter és
Hanák Gábor dokumentumsorozata 2.50 Magyar ház Palakposta 3.25
Válaszd a tudást! - Jobbulást! 3.55
Beethoven: I. C-dúr zongoraverseny,
op. 15. 4.30-5.24 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 50. [16]

TELIN TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.15-18.35 Hangos képújság
18.35 Kupa Mihály a Centrumról
19.00
Deszki
magazin
Falukrónika

19.30 Pályairány —

Ingyenes felnőttképzési program
20.00 Miénk a város - előzetes
20.10 Diagnózis - a stressz és pánikbetegség kezelése, csontritkulás
21.10 Szó-tér 21.40 Anekdoták Történetek emberekről, Szegedről,
a Szt. István térről
v Ainsi mtvt/to
SZEGED

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Aréna (ism.) 8.25 Vadak
közelében, 6. rész (ism.) Tölcsérhálós pókok 15.00 Csacska
angyal, 130. rész. Argentin filmsorozat 16.00 Pénzhalász 17.00
Mester - emberek. Dokumentumfilm-sorozat 17.30 Pörgés (ism.)
17.45 Vásárlási Műsorablak 18.00
Aréna (ism.) 18.30 Vadak közelében
6. rész (ism.) - Tölcsérhálós pókok
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Verseny (ism.) 20.00
Szemeszter 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Octopus 2.
Amerikai katasztrófafilm 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

7.00 Főcím 7.01 Műsorajánló 7.02
Reklám 7.05 Híradó 7.15 MNB
film (1. rész) 7.20 Újévi koncert
(ism.) 8.20 Reklám 8.25 Híradó
8.35 Újévi koncert extra - Janza
Kata, Molnár László 9.10 Képújság
17.00 Mester - emberek 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 MNB film (2. rész)
18.45 Kistérségi Magazin - Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar
19.00 Reklám 19.05 Híradó 19.15
Fókusz: Kovács Mária falugazdász
(ism.) 19.45 Kisfilmek 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Octopus 2. Amerikai katasztrófa
film
•
T V
tkíMív vwost ifirn'G

16.00 Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város kb.: 18.30 Híradó 18.45
Nap kérdése 19.00 Őrszoba rendőrségi
magazin
19.15
Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.35 A Tiszta
Szívvel Égyesület jótékonysági
műsora a Fekete Sasban (1. rész)
22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése
22.50 Őrszoba - rendőrségi magazin (ism.) 23.00 Fekete gyöngy
(ism). Argentin filmsorozat 0.00
Képújság

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 13.00 Teleshop
14.00 Szemeszter 14.30 Infománia
- Multimédia magazin 15.00
Csacska angyal, 130. Argentin
sorozat 16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17.00
Mesteremberek - dokumentumfilm, sorozat a hiányszakmákról
17.30 Képújság 19.00 Magazin
19.30 Képújság 20.00 Magazin
(ism.) 20.30 Hírháló 21.00 Octopus
2. Amerikai katasztrófafilm 23.00
Bencze-show 23.30 Csillagszem

B

6.00 Reggeli - Süss fel nap!
Ébresztőshow 8.35 Találkozások reggel 9.00 Receptklub (ism.) 9.15
Topshop 10.15 Delelő - Fényes nap.
Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45 06-81/603-000.
Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.40
Kíméletlen kaméleon Amerikai akcióvígjáték [12] 15.05 Disney-rajzfilmsorozat Csipet csapat 15.35
Rejtélyek kalandorai Szemfényvesztés [12] 16.30 Balázs - A
szembesítőshow [12] 17.30 Mónika - A kibeszélőshow [12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
3287-3288. [12]
21.00 Bad BoysMire jók a rossz fiúk?
Amerikai akcióvígjáték [16]
23.20 Bonnié és Clyde Az igaz történet |18|
Az amerikai gazdasági válság idején
a megélhetés legnépszerűbb formája a bűnözés. Bonnié Parker (Tracey
Needham) és Clyde Barrow (Dana
Ashbrook) szerelemtől fűtve belevágnak életük legnagyobb és legmerészebb kalandjába. A páros
számtalan rablást követ el, mellyel
hihetetlen népszerűségre tesznek
szert, Amerika lakossága romantikus hősökként ünneph őket. A szerelmespár hamarosan csapattá bővül, s ezzel aláírják halálos ítéletüket. Az erőszakmentes rablásokból
gyilkosság lesz, tpajd egy árulásnak

FM95.4
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

HHi

(FM 89,9 MHz)
7.00 Reggel déíen (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 - D[ Megyeri & Sokol) 20.00 Betonkeverő
(metál Varga Balázzsal és Bátki
Balázzsal) 22.00 Éjszakai zene

telefon: 62/635-635; SMS:
3030-30-035
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Pluszkulcs - Bende Gábor és Vass
Imre 10.00 fuventus Plusz - Kis
Kata 14.00 Rádió Plusz Top 20
- Kis Kata 15.00 Sztereó, a kívánságshow - Molnár Balázs és Boki
19.00 Izirájder - JuhászTCund
20.00-24.00 Rádió Plusz At
Night - Boldizsár Kata

*vf~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 Kilátó - Pilán
Éva, Péter Árpád 22.00 Bár 88 Tamás Ákos (Puf) és vendégei
00.00-6.00 Csak zene

Rádió7„97,6
(Adástelefon: 62333-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hirekkel) 9.30-11.00 Napraforgó:
A stúdió vendége lesz Bán Sándor
úszóedző, főiskolai tanár, aki Délafrikai élményeiről számol be.
12.00-tól óránként hírek 14-19
óráig Valentin-nap a Rádió 7-tel.
Benne élő kívánságműsor a
Tartex Munkaruhakészítő és
Értékesítő Vállalkozás támogatásával, valamint női magazin, játék és sok-sok meglepetés
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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Pakkok

BAJNOKOK. ÉRMESEK
J !

f o n n o

Szkeleton. férfiak: 1. Duff Gibson

(kanadai) 1:55.88 perc (1. futam:
57.80 mp/2. futam: 58.08), 2. Jeff
Pain

(kanadai)

(57.98/58.16),

3. Gregor

1:56.14

2 Ü Ü B

MUNKATÁRSUNKTÓL

TM

Stahli

(svájci) 1:56.80 (58.39/58.41).

Alpesi sf, órias-mülesiklás, férfiak: 1. Benjámin Raich (osztrák)

2:35.00 perc, 2. ioel Chenal (fran-

cia) 2:35.07, 3. Hermann Maier
(osztrák) 2:35.16.

Alpesi sí. szuperóriás-mülesiklás,
nők:

1.

Michaela

Dorfmeister

(osztrák) 1:32.47 perc, 2. Janica

Kostelic (horvát) 1:32.74, 3. Ale-

xandra

1:33.06.

Meissnitzer

(osztrák)

Síugrás, csapatverseny: 1. Auszt-

ria (Thomas Morgenstern, Martin
Koch,

Andreas

Kofler,

Andreas

Marosi Attila 38. helyen végzett a férfi óriás-műlesiklásban

Dupláztak az osztrák síelők
Alpesi síben Michaela Dorfmeister lett az első duplázó a
torinói ötkarikás játékokon. Az
osztrák klasszis a lcsiklás után a
szupcróriás-műlcsiklásban is a
leggyorsabbnak bizonyult.

Widhoelzl) 984 ponttal, 2. Finnor-

szág (Janne Ahonen, Janne Happo-

nen, Matti Hautamaeki, Tami Kiu-

ru) 979,6, 3. Norvégia (Bjoern Einar

Romoeren,

Lars

Bystoel,

Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljoekelsoey) 950,1.

Csúszik
A csütörtöki 10 km-es viadal után elájuló Gyenesei Leila nem indul a női

sífutók holnapi egyéni sprintszámában
a torinói téli olimpián. A 19 éves te-

hetség az orvosok tanácsára hagyja ki

a számot, ugyanis a 2000 méteres

magasságban - ahol a tutamot ren-

dezik - a szakszerű ellátás ellenére is
csak nagyon nehezen lehet vissza-

nyerni az erőt. Gyenesei a csütörtöki

versenyt lelki erejének köszönhetően
fejezte be, kiszáradása és 34 Celsius-fokos testhőmérséklete ellenére

nem adta fel, végül a 72 induló közül
a 69. lett.

A sífutók sprintszámában így a magyarok
közül csak férfiversenyző, Tagscherer

Zoltán szerepel, aki reméli, bekerül a leg-

jobb ötven közé.

Az elmúlt napok erős havazásai
nem múltak el nyomtalanul,
ezért a versenybíróság úgy döntött, hogy a tegnapi férfi óriás-műlesiklás mindkét futamát
egy, míg a női szuper-óriásműlesikló viadalt mintegy három órával elhalasztja. A csúsztatás legkevésbé az osztrákokat zavarta
meg, lévén, hogy mindkét versenyszámban ők állhattak a dobogó legfelső fokára, sőt: az
aranyérmek mellett még egy-egy
bronzot is begyűjtöttek. A hölgyeknél kétség sem férhetett a
Torinóban már korábban is nyertes 32 éves Michaela Dorfmeister elsőségéhez. Ezt leginkább a
horvát klasszis, fanica Kostelic
bánta, hiszen amennyiben ő
nyer, sporttörténelmet írhatott
volna, ugyanis ó lehetett volna a
sportág első ötszörös olimpiai
bajnoka. Torino kombinációs
bajnoka nagyszerűen síelt, de ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.
A férfi óriás-műlesiklás első futamában - némi meglepetésre - a
kanadai Francois Borque volt a

Arany

Ezüst

Bronz

7

4

Ausztria

5

3

Egyesült Államok

4

3

Oroszország

2

5

Dél-Korea

3

1

Franciaország

1

2

Németország

_

Olaszország

—

Észtország

—
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Kanada

6

8
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DM-grafika

Forr.is: DM-gyujtés

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Remekül szerepeltek az ifjúsági
és junior atléták fedett pályás
bajnokságán a SZVSE sportolói:
két aranyat és egy ezüstöt nyertek a téli sátorban megrendezett viadalon.

—

í

Akárcsak a korábbi olimpiákon,
a mostanin is kiemelt figyelem
övezte a síugrók csapatversenyét.
Négy évvel ezelőtt Németország,
Finnország, Szlovénia volt az első
három sorrendje, a trióból egyedül a finnek őrizték meg a helyüket. Az osztrákok nyertek, a harmadikok a norvégok lettek.
A férfi curlingtornán kialakult
a holnapi elődöntő mezőnye:
Finnország
Nagy-Britanniával,
Kanada pedig az Egyesült Államokkal csap össze. A címvédő
Norvégia csak ötödik lett.

Mai program
Bob
Nők, 17.30: kettes, 3-4. futam (bajnokot

avatnak)

Curling
Férfiak, nők, 9,14,19: rájátszás.

Északi összetett
Férfiak, 11: sprint, ugrás, 14:7,5 km sífutás (bajnokot avatnak).

Gyorskorcsolya
Férfiak, 16:1500 m (bajnokot avatnak).

Jégkorong
Férfiak,11.30:

A Szegedi VSE serdülő atlétái a közelmúltban egy aranyat, egy ezüstöt és két negyedik helyezést szereztek a téli sátorban lebonyolított
bajnokságon. Az elmúlt hét végén
az ifjúságiakra és a juniorokra várt
a feladat, hogy az ifjabbakhoz hasonló sikereket érjenek el az ob-n.
A megmérettetésen Eperjesi László, Menyhárt Zoltán, valamint Ke-

szág-Németország, 16.30: Kanada-Cseh-

ország,

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 7. fogadási hét nyereményei a következők, 13 plusz egy találatos (*7 db) 1 millió 652 ezer 897,
13 találatos (25 db) 137 ezer 540, 12 találatos |730 db) 4522, 11 találatos (6985 db) 473, 10 találatos (37 ezer 660 db) 146 forint. A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt, a 4 találatosokra (9 db) 12 ezer
588 forintot fizetnek.
VÁRJUK

Műkorcsolya
Nők, 19: rövid program.

Sílövészet
A német Andre Lange (jobbról), Kevin Kuske duó nyerte a férfi
kettes bobosok versenyét
MTl-fotó

lemen Béla és Szabó Erzsébet tanítványai vettek részt. Eperjesi két
válogatottja,
Márton
Anita
(1989-es születésű, 12,78 métert
ért el) és Belovai Dániel (1987-es
születésű, 16,80 métert ért el)
súlylökésben nem talált legyőzőre,
míg Szlatárovics Orsolya (1990-es
születésű) 7.82 másodperces új
egyéni rekorddal - a győztessel
azonos idővel - a második helyen
végzett. Célfotó döntött.
Meg kell említeni, hogy Orsi
megérdemelne már egy bajnoki
aranyat - 2004-ben a serdülő ob-n
is így járt, hasonlóképpen csúszott
le a dobogó legfelső fokáról - , amit
jobb körülmények, edzéslehetőségek mellett el is érhetne.

A remekül hajrázó Kelet
nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) történetének 55. Ali Star-gáláját a

houstoni, 18 ezer 500 néző befogadására alkalmas
Toyota Centerben. A találkozó legjobbjává a 29 pontos clevelandi LeBron Ja-

Kérjük, írja meg nevét és lakhelyéi!

inegjflfiileljiik.'

V á r j u k k e d v e n c f o t ó i k a t rövid s z ö v e g g e l !

KÜLDJEK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

fah'irt Oiüíó! A megjtlwúlwi a beküldő egyelcrtiiert lililí a kepen felhaló uemeif itiÜHDaknil a lónányes képiistÍS) homisrulís« sriikségei.

11+4= 1 5

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt.

Ft-tal

olcsóbban tankolhat
mindenfajta üzemanyagot
10 liter feletti készpénzfizetési vásárlás eseten!

Férfiak, 12:4x7,5 km váltó (bajnokot avatnak).

I f j . Borbola Imre elsősége

Szabó válogatott
A Csepel SC nagyszabású országos felnőtt szabadfogású válogató birkózó-versenyt rendezett. A Szegcdi VSE versenyzői közül a junior korú Szabó Czibolya Gábor az 55 kilogrammos mezőnyben a második
lett. Gulyás István, a válogatott edzője is felfigyelt a tehetséges szegedi birkózóra, s meghívta a felnőtt keretbe. Klubtársa, Skribek Zsolt a
74 kg-osok között az ötödik lett. A két versenyző edzője a fogásnem
volt válogatottja, Kiss Károly.
Vácon pedig nemzetközi utánpótlás birkózó-versenyt rendeztek,
amelyen a 304 induló között ott volt a Szegedi VSE tehetsége, i f j . Borbola Imre is. Savanya Ferenc és Kiss Károly tanítványa 1 a diák II. korcsoport 31 kilogrammos mezőnyében lépett szőnyegre 36-tod magával. Horvát, román és szerb ellenfelet legyőzve végül az első helyen
végzett.
«
A Szegedi VSE birkózó szakosztálya felvételt hirdet 6 - 1 2 éves fiúk
részére. Jelentkezni lehet hétfőn, szerdán és pénteken 17.30 és 19 óra
között Szegeden a Szövetkezeti út 2-5. szám alatti edzőteremben.

mest választották, akinek
vezetésével a kéktrikós
csapat 21 pontos hátrányból fordított. A legeredményesebb játékos azonban a

06-30/30-30-443

I hgjiibhakal

AKCIÓ!

Svédország-Szlovákia,

Kelet nyerte az 55. NBA Ali Star-gálát

mms 9 delmagyar.hu

Március 5-én (vasárnap),
8 - 1 6 óráig a csanádpalotai benzinkúton

19.30:

20.30: Egyesült Államok-Oroszország.

A meccs legjobbjának a clevelandi LeBron Jamest választották

Totónyeremények

DtLMACYAM0KS2ÁC
DÉLVILÁG

Lettország-Kazahsztán,

12.30: Svájc-Olaszország, 15.30: Finnor-

Két arany, egy ezüst

4

Norvégia

leggyorsabb a francia foel Chenal
és a svéd Fredrik Nyberg előtt, ám
a két osztrák, Hermann Maier és
Benjámin Raich hátránya sem
volt ledolgozhatatlan. De még
mennyire nem! A Salt Laké Cityben két bronzérmet gyűjtő, kétszeres világbajnok, az összetett
Világkupát jelenleg vezető Raich
szenzációs idővel került az első
helyre - és ott is maradt. A második helyen Chenal, a harmadikon Maier végzett. Mi, magyarok, kellemesen csalódtunk Marosi Attilában, aki a 82 indulót
számláló mezőnyben 3:05.12
perces időeredménnyel a 38. helyen zárt. Az igazsághoz tartozik,
hogy a rengeteg kiesést követően
mindössze 41 -en fejezték be a viadalt értékelhető eredménnyel.

Férfi jégkorongban Svájc után
Finnország is 2-0-ra legyőzte a
címvédő, az olimpiai első számú
esélyesének titulált Kanadát. A
juharlevelesekkel legutóbb az
1984-es szarajevói ötkarikás játékokon esett meg ez a szégyen.
A nőknél tegnap a helyosztókkal befejeződött az olimpia. A 7.
helyért: Svájc-Olaszország 11-0;
az 5. helyért:
NémetországOroszország O-O, szétlövés után
2-0; a 3. helyért: Egyesült Államok-Finnország 4-0. A Kanada-Svédország döntőnek lapzártánk után lett vége.

Nyugatot erősítő, hazai
közönségkedvenc
Tracy
McGrady volt, 36 ponttal.
A látványos ám rendkívül
küzdelmes meccsen a ke-

A¿V¡

letiek megismételték tavalyi sikerüket.
Eredmény:
Kelet-Nyugat
122-120 (28-28, 25-42,
41-27, 28-23).

MILYEN
A g ^ E A L Q M ?
Legyen érzéki, erotikus, csábító, átlagon felüli, teljesítse minden vágyam,
kényeztessen, legyen menő.

AKKOR AZ Ö N TÁRSA

EGY CITROËN!
ÁFA? MOST 20% HELYETT 0%!

ZIXEM 2000 KFT.
Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/549-666
Az akció érvényes 2006 február 1 -jótól a készlet erejéig, de legkésőbb 2006. február 28-áig bezárólag
Az akciós ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatók össze! Az árak a regisztrációs adót ás az áfát
tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatnak: a változtatás jogát fenntartjuk. A kedvezmény merteké az aktuális árlista áraiból értendő Az áfa-kedvezmény a C1 és C6 modellekre, valamint az extra felszereltségre nem.érvényes.
oaoewes
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Lékó bombaformában
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Lékó Péter a második fordulóban is győzött a XXIII. linaresi
sakk szupertornán. A 26 éves magyar nagymester a világos bábukat
vezetve nyert az azeri Tejmur Radzsabov ellen. Internetes hírforrások
szerint a 45. lépésben késztette megadásra riválisát. Lékó a harmadik
fordulóban a szintén százszázalékos az orosz Peter Szvidlerrel játszik,
és a sötét bábukat vezeti majd. Érdekesség, hogy Szvidler a világbajnok, Vlagyimir Kramnyik szekundása volt Brissagóban, így Lékó akár
bosszút is állhat a svájci vereségért.
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Ma tárgyalja a fegyelmi bizottság Perunicsics kiállítását

Szóbeli dorgálást kapott

A XXIil. LINARES! SAKKTORNA MÁSODIK FORDULOJA
Eredmények, 2. forduló: Lékó Péter-Radzsabov (azeri) 1-0, Ivancsuk (ukrán)—Áronján (örmény) 1-0, Topalov (bolgár)—Bacrot (francia) döntetlen, Vallejo (spanyol)—Szvidler (orosz) 0-1.
Az állás: 1. Lékó és Szvidler 2 - 2 pont, 3. Ivancsuk 1,5, 4. Bacrot és Áronján
l - l , 6. Topalov 0,5,7. Radzsabov és Vallejo 0-0.

Szurkolói klub a Cocában

Gigászok csatája
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgás szerelmesei hetek
óta várják a mai, illetve a holnapi
napot. Várják, hiszen a téli pihenő
után megkezdődnek a küzdelmek
a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Rangadókkal. Az elmúlt időszakban eredményessé vált spanyol Reál Madrid az angol bajnokságban
vergődő, de mindenkire veszélyes
Arsenalt fogadja hazai pályán. Sokan a nap meccsének titulálják az
AC Milan-Bayern München találkozót. Van benne igazság. Az olaszok tavaly ezüstérmesek lettek a
BL-ben, míg a bajor alakulat hatalmas fölénnyel vezeti a Bundesligát. A nagy kérdés, hogy Olivér
Kahn pályára tud-e lépni, a német
válogatott kapus sérüléssel bajlódik, csak a meccs előtt dől el, hogy
ott lesz a nagy ütközeten. A másik
két összecsapás is rejtegethet izgalmakat, hiszen a holland PSV már

Perunicsicsnél a Csömör ellen elszakadt a cérna

rengeteg meglepetést okozott, míg
a portugál Benfica és az angol Liverpool meccse sem ígér sétagalopp kilencven percet.
Nyolcaddöntő, első mérkőzések: Real Madrid (spanyol|-Arsenal (angolj, Bayern München (német)-AC Milán (olasz), PSV (holland}—Lyon (francia), Benfica (portugálj-Liverpool (angol).
REAL-ARSENAL
A Délmagyarország, a Rádió 88 és

a szegedi Coco Club újból közös
szurkolói klubot szervez a labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzései-

re. Eddig a szegedi focibarátok
között hatalmas népszerűségnek
örvendett a rendezvény. Ma este a

Real Madrid-Arsenal meccset iz-

gulhatják végig a drukkerek. A Co-

co ajándéka sem marad el: az első

negyven szrukoló egy korsó Dreher sört kap ajándékba.

A Pick Szeged-Csömör bajnoki
mérkőzésen Nenad Perunicsicset piros lappal kiállították a
játékvezetők. Az idegenlégiós a
klubvezetéstől szóbeli dorgálásban részesült, ügyét a Magyar
Kézilabda-szövetség
fegyelmi
bizottsága ma tárgyalja.
A 17. percben Kovács Péter edző
úgy döntött, hogy az addig három
gólt szerző Ilyés Ferenc helyére
Nenad Pemrúcsicset küldi. A
szerb idegenlégióssal, már csak
mérete miatt is alig bírtak a csömöri védők. Az első félidőben egy
betöréses lövés közben visszarántották a sérült karját, s egy darabig
lent is maradt a padlón. A játékvezetők, mivel nem reagáltak az
esetre, úgy tűnt, nemigen akartak
tenni semmit, hogy megvédjék a
volt világválogatottat. A mérkőzés
további részében sem kímélték a
képzetlen csömöriek, de a játékvezetők sípja is általában néma ma-

radt. Perunicsicsnél a 49. percben
aztán betelt a pohár, a 21 -es számmal játszó Pál hátulról úgy rontott
neki, hogy közben tarkón vágta.
Nem is kellett más az utoljára a
Magdeburggal Bajnokok Ligáját
nyerő átlövőnek, szembe fordult a
szabálytalankodóval és arcul legyintette. Erre a vendégjátékos a
földre vetette magát, s ez még jobban felpaprikázta a pickes kézilabdást, s csak a társak akadályozták
meg a súlyosabb bántalmazást. A
játékvezetői jelentésbe az került,
hogy a csömöri játékos faultját követően a 9-es mezben játszó Perunicsics arcul legyintette a vétőt.
- Természetesen nem mentünk el szótlanul az eset mellett
- mondta Fele Ambrus, a Pick
szeged ügyvezető elnöke, majd
így folytatta: - Kovács Péter
edzővel beszéltünk Perunicsicscsel, s nyomatékosan felhívtuk a
figyelmét arra, hogy bármilyen
sérelem is éri, ilyen sportszerűt-

Fotó: Schmidt

Andrea

lenül a Pick színeiben nem lehet
viselkedni. Az önbíráskodás ebben a klubban soha nem volt
szokás. Ezért szóbeli dorgálásban
részesítettem a játékost.
Nenad Perunicsics azzal védekezett, hogy a játékvezetők
egyetlen ellene elkövetett sérelmet sem torolták meg kellő szigorral, s a sok kapott ütés miatt,
mert az ilyen eseteken a Bundesligában a játékvezetők nem léptek túl, már teljesen elveszítette
a fejét. Megbánta a cselekedetét,
s a jövőben jobban uralkodik
majd az indulatain.
Dobozi Iyán technikai vezető
pedig elmondta, hogy kedden
tárgyalja a piros lapos ügyeket a
szövetség fegyelmi bizottsága, de
nem várható súlyos ítélet, mivel
ez volt Perunicsicsnek az első
ilyen cselekedete, s a kiváltó
mégiscsak Pál nagyon durva
megmozdulása volt.
SÜLI JÓZSEF

Holnap 18 órakor: Szeviép-Szeged-Győr

Háztűznéző - meccstől meccsig Veszélyes ellenfél

A Csongrád megyei élvonalbeli csapatok közül
az e l m ú l t h é t e n csak h á r o m n a k volt valamilyen kötelezettsége, a H N K C SE, a Szeged Bet o n VE, a Legrand-Szentesi VK, a Hungerit-Szentesi VK és a Floratom-Szeged AC „pih e n t " . A Ferroép tekései 7: l-re nyerték a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsét
az Eszék ellen, a Pick kézilabdásai pedig a
C s ö m ö r t verték 4 1 - 1 9 - r e . A Szeviép kosarasai

HNKC SE

Az

NB

l-ben

7 3 - 6 3 - a s vereséget szenvedtek Szekszárdon,
de Russaiék m á r h o l n a p javíthatnak, o t t h o n a
Győr ellen.
A hét végén azonban mindegyik együttesre komoly feladatok várnak: a HNKC Békéscsabán, a
Pick Békésen vendégeskedik, a férfi vízilabdások
duplafordulót játszanak, a Hungerit pedig közel két
és fél hónapos szünet után vív újra tétmeccset, a
Ferroép tekéseire a BL után bajnoki vár.

SZEVIEP-SZEGED
szereplő

vásárhelyi'

Az Atomerőmű KSC Szekszárd visszavágott

kézilabdacsapatnak, a HNKC SE-nek az

a Szeviép női kosárlabdacsapatának a \

elmúlt héten nem kellett tétmeccsen pályára

Szegeden elszenvedett vereségért, Újhelyi

lépnie. A tréningek mellett mindössze egy edzőmérkőzés

Gábor edző tanítványai 73-63-ra nyertek. A

(a hódtóiban, a Szeged-Kiskundorozsma ellen, 29-31-

Tisza-partiak

es vereséggel) szerepelt a programban. Pénteken már egy

pillanatnyilag a tabella 7. helyét foglalják el az A

rendkívül fontos bajnoki vár a Buday-lányokra: 18 órakor

csoportban. Nem sokáig lógathatják az orrukat

7 győzelemmel

és

v

m y

Békéscsabán lépnek pályára, és elképzelhető, hogy ott

Mészárosék, mert holnap 18 órakor már a Győrt fogadják
az újszegedi sportcsarnokban.

SZEGED BETON VE

A szegedi férfi kézilabdások könnyedén
„átléptek" a Csömörön, llyésék 41-19- V
re múlták felül bajnokin ellenfelüket. A
találkozót megtekintette a gárda legfiatalabb
„szurkolója", Mllorad Krlvokaplcs januárban született
gyermeke - nyolc gólt kapott ajándékba a papától.
Kovács Péter legénysége legközelebb szombaton a Békés
vendégeként lép pályára (16 óra), az esélyek egyértelműek.

FERRÖÉP-SZEGED

/ £ X >

Az utóbbi években sikert sikerre halmozó ,
férfi tekéseket úgy tűnik a Bajnokok
/
Ligájában sem lehet megállítani. A sorozat
negyeddöntőjének első összecsapásán a
Ferroép-Szeged 7:l-re verte a Konlkom Eszéket, így
megnyugtató előnnyel utazhat a március 11-1 visszavágóra.
Szombaton azonban még bajnoki vár - a 12. forduló
keretében - Karsaiékra, 14 órától mérkőznek meg az
újszegedi teke- és bowlingcentrumban a Szolnokkal.

HUNGERIT-SZENTESI VK
Közel két és fél hónapos szünet után
szombaton Dunaújvárosban (16) folytatja
bajnoki szereplését a Hungerit-Top Cop
Securlty-Szentesi VK női pólócsapata. Szremkó Krisztlnáék
az elmúlt hétvégét a szerbla-montenegrói Becsén töltötték,

Jó hangulatban várja a hétvégi dupla bajnoki
fordulót a férfi vízilabda OB14. helyén álló
Szeged Beton VE. Az elmúlt Időszak jó
eredményei mellett a szatymazl 100 éves fogadóban
Körtvélyessy Péter elnök és Bálint József elnökségi tag által
prezentált disznótoros is fokozta a jó kedvet. Gyöngyösi
András edző tanítványai szombaton 17 órakor a Neptunt,
vasárnap 18 órakor pedig az Eger csapatát fogadják az
újszegedi sportuszodában. Hosnyánszky Norberték négy
ponttal szeretnének gazdagodni.

FLORATOM-SZEGED AC
Az extraligás férfi asztallteniszcsapatnak

(

az elmúlt héten nem volt feladata, Kristonék
„csak"

edzettek. Vasárnap

10 órakor

Szombathelyen játssza a soron következő bajnokit a gárda.

LEGRAND-SZENTESI VK
A szentesi férfipólósok a hét első két
napján a szerbia-montenegrói Becsén
az ottani első osztályú helyiekkel kétkapus
játékokkal készülnek a számukra rendkívül fontos hétvégi
két mérkőzésre. Szombaton 18 órakor az OSC-Kaposvárt
hazai medencében akarják legyőzni, majd másnap a

ahol négy mérkőzéssel hangolódtak az újvároslak ellen.

BVSC otthonából (17) is minimum egy ponttal

Csútörtökön a csapat felnőtt és ifjúsági válogatott

szeretnének távozni. A dupla ütközetben Berki András

kerettagjai a fővárosban gyakorolnak, egyébként a héten
napi egy edzéssel készülnek a Kurca-partiak.

edző már számíthat

Nincs hurráhangulat a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapatánál. Nincs, hiszen újabb nem várt vereséget szenvedett Zseljko
Dokics együttese, idegenben a Szekszárdtól kaptak ki 73-63-ra.
Holnap 18 órakor pedig újabb bajnoki következik, hazai környezetben
a Győrt fogadják a Tisza-partiak. Egy kellemetlen ellenfelet, hiszen a kisalföldiek újoncok, nagy céljaik az idei szezonban nem voltak, felszabadultan játszhatnak. Győrben is izgalmas csatát vívott egymással a két
együttes, igaz Mészárosék 71-63-ra nyertek. A győzelem most is kötelező, hiszen jóval jobb a játékosállománya a Szeviépnek. A nagy kérdés,
hogy a napok óta sérült Török Szilvia pályára tud-e lépni ?
- Én szeretnék - válaszolt a kérdésre az irányító - , már futottam, este
pedig már a dobásokkal is megpróbálkoztam, fői vagyok, igaz, a tíz nap
pihenő meglátszik rajtam, hiszen azért nem vagyok teljesen fitt.

10 vereséggel

lehet a kezdőben a lábadozó Sípos Krisztina is.

PICK SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

a Vasas elleni találkozón

szemsérülést szenvedett Vígh Róbertre.

Szombaton Dunaújvárosban kezd a Szentes

Már bizsereg a kezük
Legutóbb még az elmúlt évben,
december 4-én játszott tétmérkőzést a Hungerit-Top Cop Security-Szentesi VK női vízilabdacsapata. A bajnoki sorozat
szombaton,
Dunaújvárosban
folytatódik. A sorsdöntő találkozóra Becsén készültek Kocsis
István tanítványai.
- Senkinek sem jó, hogy ilyen
hosszúra nyúlt a téli szünet - jelentette ki Kocsis István, a Hungerit edzője. - Nehezen viselték a
lányok, jobb híján az esztendő
elején háromhetes minialapozáson vettek részt. A monotóniát
megszakították a Győrrel vívott
kétkapus edzőmeccsek, ez jó
volt, élvezték is a játékosok, bárcsak az OSC ellen is sikerült volna gyakorolni, csakhogy a fővárosiak lemondták az edzőtábort.
Döme Nóráék mégsem játék
nélkül utaznak el szombaton
Dunaújvárosba, ugyanis az elmúlt héten két napra átugrottak
Becsére.
- A házigazda Becsejjel kétszer
kétkapuztunk, előbb 25-5-re,
majd 15-6-ra nyertünk - folytatta a tréner. - A második kint töltött napon két belgrádi együttessel ¿s összemértük felkészültségünket, a Vrachart 12-6-ra, a
Past pedig 15-5-re győztük le. A

betegséggel bajlódó Huszka Zsuzsannát leszámítva teljes kerettel szerepeltünk. Több szempontból is rendkívül hasznosnak
ítélem a túrát: egyrészt erősödött
a csapategységünk, másrészt pedig kiválóan tudtuk gyakorolni
az emberelőnyös, hátrányos szituációkat. Sokat beszélgettünk a
lányokkal, kimondottan a Dunaújváros elleni rangadóra készültünk, a szombaton bemutatandó
taktikát igyekeztünk minél tökéletesebben elsajátítani.
A négy legjobb csapattal zajló
középszakaszban az összes gárda
még három mérkőzést vív. A
Szentes szombaton a Dunaújvárossal, március 4-én, szintén idegenben, a Domino-BHSE-vel,
míg március 11-én hazai medencében a BVSC-vel csap össze. A
rájátszás a válogatott programja
miatt majd csak április 10-én
kezdődik. A papírforma szerint a
Hungerit a Dunaújvárossal játszik 8 pontig tartó elődöntőt. Ebben az összevetésben a Duna-partiak már rendelkeznek két
ponttal, hiszen a ligeti uszodában
9-7-re győztek. Ezért is olyan
fontos a szombati összecsapás.
Bár esélyesebbek Primász Ágnesek, Tóth Andreáék sem mondtak le a fináléba kerülésről.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

REFLEKTOR
HET MAKÓI GOL
Labdarúgó edzőmérkőzésen:
Makó FC-Sándorfalva 7-1,
gólszerzők: Hadár, Bakos T. 2-2,
Szűcs, Varga R., Bány, ill. Ottlik.
A Makó ma 17 órakor a szegedi
műfüves pályán az Orosházával
játszik.
NYERT A TISZA VOLÁN
A Tisza Volán SC 1996-ban
született gyerekekből álló fiú
labdarúgócsapata is részt vett a
hagyományos kecskeméti
korosztályos
teremlabdarúgó-tornán. Hűvös
Gábor tanítványai (Szabó Gergő,
Molnár Csaba, Fodor Dániel,
Zsótér Donát, Berkó Viktor,
Hegedűs Viktor, Szélpál Norbert,
Juhász Roland, Király Márton,
Pintér Ferenc, Szőllősi Dániel)
mind az öt mérkőzésüket
megnyerve elsők lettek a viadalon.
Eredményeik, csoportmeccsek:
-Kecskeméti UFC 3-2, a
szegediek gólszerzői: Szélpál N.,
Zsótér, Hegedűs; -Kiskőrös 3-2,
g.: Szélpál N., Zsótér, Hegedűs;
-Kalocsa 5-1, g.: Szélpál N. 2,
Hegedűs 2, Zsótér; elődöntő:
-Kecskeméti Hírős ÉP 3-0, g.:
Zsótér 2, Hegedűs; döntő:
-Szolnok 3-0, g.: Zsótér 3. A torna
végeredménye: 1. Tisza Volán SC,
2. Szolnok, 3. Kiskőrös, 4. Hírős
ÉP, 5. Kalocsa, 6. Kecskeméti LC.
A viadal legjobb játékosának
Zsótér Donátot választották.
KÉT 10. HELY
A tizedik helyet szerezte meg a
HVSC a Vízvári Györgyről
elnevezett országos serdülő
vízilabdakupában. A vásárhelyiek
eredményei: -Villanó Fókák 8-10,
-Cegléd 17-3, -Szolnok 10-9,
- F T C 5-8. Szintén 10. lett a
HVSC a Lemhényi Dezső
Országos Ifjúsági
Vízilabdakupában. A vásárhelyiek
eredményei: -Domino-BHSE
3-24, - O S C 12-7, -Cegléd 8-5,
-Szolnok 8-13. Jó
teljesítményének köszönhetően a
HVSC két pólósát, Kasza Attilát
és Nádasdi Gergőt behívták az
1990-ben születettekből álló
korosztályos válogatottba.
SIMA SZDRE-SIKER
NB Il-es női
röplabdamérkőzésen: Szegedi
DRE-Radnóti-Bács-Takarék
Mélykút 3:0 (15, 20, 17). Szeged,
Radnóti-sportcsarnok, 50 néző.
Vezette: Mihály, Hegedűs.
SZDRE: Nagyné Komáromi,
Kiss E., Vakulya, Duba, Huszta
Bo., Kovács. látékos-edző:
Nagyné Komáromi Veronika.
ALKALMASSÁGI PRÓBA
A szegedi Kodály Téri Általános
Iskola február 27-én (hétfő)
16.30-tól testnevelés
alkalmassági próbát tart
tornatermében a 2006/2007-es
tanévben induló emelt szintű
testnevelési osztályába. A tanári
kar a helyszínen várja az
érdeklődőket, a jelentkezőket, a
gyerekek sportfelszerelést
vigyenek magukkal.
SZURKOLÓI BUSZOK
Február 24-én szurkolói
különbusz indul a Szeged étterem
(15 óra | és a Hódtói Sportcsarnok
(15.30) elől a Békéscsaba-HNKC
SE NB l-es női
kézilabda-mérkőzésre. A
drukkerek nem sokat pihennek,
mert másnap, szombaton a
Békés-Pick Szeged NB l-es férfi
kézilabdameccsre is ellátogatnak,
indulás 14.30-kor a Szeged
étterem elől. Érdeklődni és
jelentkezni a 06-30/9122-957-es
telefonszámon lehet Érdi
Zsoltnál.
JUNIORGYŐZELEM
NB I B csoportos junior férfi
kosárlabda-mérkőzésen:
Jászberényi KSE-Bodrogi
Bau-Vásárhelyi Kosársuli
74-120 (20-23, 13-35, 24-31,
17-31 (.Kosársuli: VAS 14,
Komáromi 6, BODROGI 16/3,
DANI L. 29/21, SUTKA 17.
Csere: SZILÁGYI 15/3, DANI Z.
17/6, Kispál 6, Lencse.
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Kontinentális tavasz
FARKAS C S A B A

Az utolsó fenyőrigót a városban - valószínűleg Thakács észlelte az idén. A Dugonics tér és a kiskörút találkozásánál, a bezárt bizományi előtt lévő pagodafa koronájában hintázott, s csőrét jobbról-balról odafente egy gallyhoz. Néha el akart érni egy-egy hüvelytermést, nyújtotta is nyakát érte-nem is, aztán hagyta. Valószínűleg ó maga
sem értette, mit keres itt, egyes-egyedül,
a
mély-Dél-Alfőldön, a tavasznyitó, éjszakai, langy
eső után - amikor a többiek már túlmentek a hegyeken, ás a Kárpátok ászaki lejtőin beszélgetnek-csivognak, a métervastag, napfénnyel átszőtt
hó fölött. Aztán leereszkednek a síkra, metsző
szél fú a Balti-tenger felől, szembe vág a hideg
eső, a bielowiezai erdőben oldalát fához dörzsöli,
vedléshez készülődik egy bölény. S mire megérkeznik a költőterületeire
a rigócsapat: utoléri
őket a tavasz.
De ez persze még odébb van. A tavasz, papír
szerint, sehol, nem papír szerint mégis itt bujkál
valahol: már nemcsak napfényben énekel az erdei pinty, mint két hete még, hanem akkor is, ha
felhöborította-szürke
az ég. Megint újabb dallamváltozattal lepi meg Thakácsot, aki néhány éve,
amióta figyelemmel
kíséri a pintyéneket,
három-négyféle strófabefejezést különít el. - A zöldikék itt is-ott is szólnak; visszhangzó verébcsiripelástől hangos a gyér forgalmú,
napfényes-esónyomos, vasárnap-délelőtti sugárút. Gerle búg,
balkáni, huhúúú-hu, átható szinkópa tölti be a levegőt a halk városzsolozsmán túl. Zuhog, zuhog a
fény.
Amely
olykor meglepő
változatosságokkal
szolgál: Thakács a minap délelőtt, kinézve az
ablakon, két (2) napkorongot észlelt a fél-fátyolfelhős égen, egyikük fényes volt, áttetszett a párafüggöny mögül, ám azért még bele lehetett
nézni, másikuk halvány, fénytelen korog. Egé-

szen pontosan: előbb csak a fénytelent
észlelte
Thakács, meg sem fordult fejében, hogy nem
igazi égitest, s amikor, a felhőréteg
halványukéval, feltűnt mellette, egyre erősebben
sugározva,
az igazi nap, pillanatokig úgy hitte: az a pseudo-.
„Alighanem halo-jelenségről van szó, merő optika", mondta magában Th., a kezdeti,
ufósejtő
izgalomnak csillapultán, „a fónap mellett olykor-olykor megjelen a melléknap is. Van ilyen".
Nézte, nézte az üvegen túli két napot, a fátyolfelhőréteg mind vékonyabb lett, a főnap egyre
fényesebb, a melléknap haloványabb, aztán már
csak egy nap sütött az égbolton, s nem,
nem,
nem lehetett beletekinteni. „De valóban az igazi
nap maradt-e meg ? Micsoda show lenne, álnap
süt az égen", gondolta Thakács. „Vajon álnapsütésben lehet-e barnulni?", kérdezte
magától;
ment, haladt a rakpartlépcsőn, csillogott a fény.
„Nyilván lehet, akkor viszont föl kell tenni a
kérdést, a szerzett barnaság valótlan-e, vagy igazi. Igazi, persze-, a fény akkor is fény; ha nem
közvetlenül
a fényforrástól származik,
hanem
áttételeken keresztül éri az egyént."
Ment, ment Th., haza is ért. Az ablakot kitűnően tárva-nyitva lehetett hagyni - bár már késő
délután -, megszűnt a téli némaság,
hirtelen
szinte bezúdult a lakásba a város. Mindig zavarba
ejtő a tárt ablak mellettiségre a visszaállás, emlékszik a korábbi tavaszokról Thakács. Kicsit értetlenül nézte mindazt, amit az előző napokban
olvasott, A tenger télen című verset, ír költőnek
alkotását, ugyanakkor sajnálta, nem tud elmerülni a valóság-nemvalóság
hullámaiban,
melyet
egy hal így fejez ki az ezoterikus
irodalomban
(Th. másik, napokbani olvasmánya): „Gyere közel úgy, hogy távol maradsz!" Sehol már a párás-villogó, téh tenger, itt a napfényes-kopár, kontinentális tavasz.
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Enyhe idő

ügyelete

Készítette:

Mai ügyeletes
újságírónk
Kiss
Gábor Gergő.
Kollégánk 12 és
17 óra között
a
30-2181111-es telefonszámon fogadja a hívásokat.
Munkatársunkkal
közölhetik
ötleteiket, véleményüket, javaslataikat. A lap kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket az
ingyenesen hívható 06/80-821821-es számon vagy a 62/567864-es telefonszámon jelezzék.

Ma még viszonylag enyhe, de nedves levegő sodródik fölénk. Felhős, illebe borult
idő lesza jellemző, és többfelé hullhateső, zápor. Delután8,12 tokot mérhetnek
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Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes

ISTEN ELTESSE!

Makó

ELEONORA
Eleonóra arab eredetű, jelentése:
Isten az én világosságom. Duse
Eleonora olasz színésznő volt,
egyszerűségével, mesterkéletlen,
természetes játékával kiemelkedett kollégái közül, Olaszországban csak az „isteni Dúséként"
emlegették. Többször lépett fel
Bécsben és Budapesten, mindig
nagy sikert aratva.
Egyéb névnap: Bódog, Germán,
Györe, György, Leona. A Bódog a
régi magyar nyelv szerint gazdag,
ezt a nevet a szómágia adatta a
szülőkkel a gyermeknek, hiszen
azt kívánták, hogy valósítsa meg
jelentését. Török Bódog volt az
1965-ben világbajnok magyar női
kézilabda válogatott kapitánya.
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További kilátások
A kővetkező napokban változékony időre és több fokos lehűlésre van kilátás.
Előfordulnak napos körzetek, illetve időszakok, de gyakran megnövekszik a felhőzet
és többfelé várható eső, a hétvégétől helyenként már havas eső, havazás.
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Vízállás:

Hatezer éves tölgy
INDIANAPOLIS (MTI/AP)

Legalább hatezer éves lehet amerikai kutatók szerint az a csaknem teljes épségben megőrződött, kidőlt tölgyfa, amelyre még
a nyáron bukkant rá véletlenül
egy kotrógép Indiana államban,
egy homokkal és kaviccsal borított mélyedésben.
„A matuzsálemkorú tölgyet,
amely első látásra alig különbözik nemrégiben kidőlt társaitól, - feltehetően több ezer
éven át - mintegy 13 méter
vastag kavics és homokréteg
borította. Feltehetően körülbelül 300 éves lehetett, amikor
gyökerestül kidőlt, és az utolsó
jégkorszak valamelyik jégfolyama sodorta magával arra a

helyre, ahol aztán valamiben
megakadva örök nyugalomra
lelt" - m o n d t a A n t h o n y Swineheart, a michigani Hillsdale
egyetemének biológus profeszszora.
A fa gyökérzete és kérge - évezredeken át elzárva a levegőtől és
a fénytől - csaknem teljes épségben megmaradt.
Hátborzongató belegondolni,
hogy miféle állatok álltak meg e
fa előtt, amikor még ereje teljében volt, s az is lehet, hogy emberi most látja e törzset először vélekedett az egyik kutató. A
tölgy korát illetően Swineheart
és kollégái egyelőre csak becslésekre hagyatkoztak, s akadnak
olyanok is, akik szerint akár harminc ezer esztendős is lehet.

A Tisza Szegednél 157 cni (hőfoka 0,0 C°), Csongrádnál 78 cm,
Mindszentnél 127 cin. A Maros Makónál - 3 cm.
A N a p kel: 6.40, nyugszik: 17.16, Hold kel: 1.20, nyugszik: 9.36.

Borban a bő beszéd
Rejtvényünk vízszintes 1., 25. és 43. számú sorában egy ókori római közmondás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betű: N. 11. Bezsíroztál 12. Régebbi iskolatí-

pus. 13. ...mars! El innen! 14. Lám. 15. Otthoni (kisebb) tárolóhely. 16. Belehajt. 19. Okozat

előzménye. 20. A csont latin (orvosi) neve. 21. Bibliai gonosz. 22. Repülőgép betűjele. 23.
Érintetlen. 25. A megfejtés második sora. 28. Mesehős. 29. Sportversenyre készül. 30. Nyílása. 31. Azonos mássalhangzók. 32. Igekötő. 33. Az izraeli légitársaság neve. 35. ...adás.

36. Énekelhető vers. 37. Tiltás. 38. Törlőkendő márkaneve. 41. Menyegző. 43. A megfejtés
harmadik sora. 46. Várbörtön. 47. Gazdasági épülete.

FÜGGŐLEGES: 1. Belebeszél. 2. Felelőssé tesz. 3. Repülni kezd! 4. Olasz baloldali újság.

5. Elföldeled 6. Túlsó partra. 7. Pusztuló orosz tó. 8. Újabb tagadás. 9. Vagyontárgyak ható-

sági lefoglalása. 10. Allah lakhelyek. 11. Pettyes kendő jelzője. 15. Mázoló. 17. Iktelenül

táplálkozik. 18. Becsap. 22. Dönt a bíró. 24. Hajszol. 26. Hatalomban tartás. 27. Egyéni
azonosítója. 29. Régebbi rokonom 31. Nagy testű állatok. 32. Idegen Ilona. 34. Enyhén lej-

tős domboldal. 35. Elzavar. 37. Ritka fafajta. 39. Még mindig futó NDK-beli jármű. 40. Amerikai színésznő volt (Gardner). 42. Mondat eleme. 44. Latin kötőszó. 45. Kicsinyítő képző.
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Hétfői rejtvényünk megfejtése: Kis házból is származhat nagy ember.

Mi van a McDonald's
sült krumplijában?
CHICAGO (MTI/AP)

Több per vár a világ egyik legnagyobb gyorsétterem hálózatára,
azt követően, hogy a cég a hét
elején elismerte: az általa felszolgált sült burgonya tej- és gabonaszármazékokat is tartalmaz.
A chicagói Debra Moffatt által
a McDonald's étteremlánc ellen
benyújtott kereset szerint a
hölgy bélproblémákkal küszködik, amelyek súlyosbodnak, ha a
gabona félékben található glutént tartalmazó ételeket fogyaszt.
Mark és Theresa C h i m i a k
Floridából ötéves
kislányuk
ügyében perelte be a hálózatot,
arra hivatkozva, hogy glutén
intolerenciában szenvedő gyer-

A NAPOS OLDALRÓL. Samu Klaudia másodéves a szegedi Kossuth Zsuzsanna G i m n á z i u m b a n . Elsősorban a humán tantárgyakat - a magyart és a történelmet - kedveli. Nincs még határozott
elképzelése a továbbtanulásról, de a kommunikáció határozottan
érdekli. Hobbija a sport: szeret síelni és futni. A téli sportágnak hat
éve hódol, de szezononként csak egyszer jut el a hegyekbe. Kedvence a diszkózene, de bulikba csak ritkán jár. Legjobban a horrorfilm e k és az Ady-versek k ö t i k le

Fotó: Karnok Csaba

A kórházi ágyában fekszik a
magaslati ablaktisztító, és
keze-lába összetörve. Megkérdezi a szobatársa:
- Mondd, haver, hogy
tudtad így összetörni magad?
- Képzeld, voltam egy
hónapot szabadságon, és
kiestem a gyakorlatbójl^ Q .

áll

m e k ü k súlyosan megbetegedett
az gyorsétterem lánc egyik floridai boltjában fogyasztott sült
burgonyától. •
Egy Los Angeles-i hölgy még
a múlt hét közepén nyújtotta
be keresetét, azzal érvelve,
hogy vegán étrenden él, n e m
fogyaszt semmilyen állati terméket, és ha korábban tud a
sült burgonya összetevőiről,
minden bizonnyal n e m vásárolt volna efféle ételt.
A McDonald's központjában
egy hete jelentették be, hogy ízesítés céljából sült burgonyáik
tej- és gabonatermékeket is tartalmaznak.
A cég internetes honlapjára a
sült krumpli alapanyagaival kapcsolatos információ már korábban felkerült.
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Ny érjen Chevrolet Lacettit

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G G A L és a DÉLVILÁGGAL

sorsolá

Nyeremény: 50 db

5 0 0 0 Ft értékű ajándékcsoi
iQLÁS: február 25., 10.00 óra

¡ne: Alfa Autóház, Hmv. hely, Szántó K. J. u. I
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