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Tömörkény-tüntetés

UJABB AGYBORZE

Úgy volt, hogy öregdiákok tiltakoznak a
Tömörkény felújítása ügyében. Ehelyett

Tegnap a régió egészségügyi
intézményeinek vezetői Szegeden
egyeztettek ágyszámügyben.

A népszerű országjáró
tévéműsor, a Főtér stábja
Makón forgat.

3. OLDAL

8. OLDAL

politikusok mentek.

4. OLDAL

A szegedi MAV-rendelőben dolgozók is leállnak, és kék szalagot tűznek

Vasutassztrájk - duplán
Kettős sztrájkot jelentettek be a vasutasok
holnapra: a személyvonatok reggel nyolc és
kilenc között leállnak, a vasútegészségügyben dolgozók pedig a nap folyamán csak a
sürgős eseteket látják el. A szegedi MAV-rendelő dolgozói egy órára állnak le, és kék szalagot tűznek ki szolidaritásuk jeléül.
Péntek reggel egyórás figyelmezető sztrájkot
tartanak a vasutasok, míg a vasútegészség-

ügyben dolgozók egész nap demonstrálnak
- jelentette be Simon Dezső, a Vasutasok
Szakszervezetének elnöke tegnap. A vonatok reggel nyolc és kilenc között állnának
meg, míg az egészségügyben dolgozók egészen este hatig sztrájkolnának. Jövő keddtől
pedig folyamatos munkabeszüntetést hirdetnek a vasutasok. Az elégedetlenségnek
az az oka, hogy a kormány azon kórházak
megszüntetését, átszervezést tervezi, ame-

lyekben eddig a vasúti dolgozókat látták el.
A sztrájkólókkal az újszegedi MAV-rendelőintézet is szolidaritást vállal, de csak egy
órára, 10 és 11 óra között áll le a munka. A
dolgozók együttérzésük jeléül kék szalagot
tűznek ki. Azért terveznek mindössze egyórás munkabeszüntetést, mert őket n e m
érintheti a tervezett átszervezés.
írásaink a 3. oldalon

Egy hónapra való büntetést is ki lehetett volna osztani a Szent István téren

A Főtér Makón

Az elnök továbbítja a kormánynak szánt kritikákat

Sólyom László
teleírta noteszét
A szomszéd megyében rétisasokat, túzokokat nézett, majd délután
élménybeszámolót tartott a sajtónak a köztársasági elnök Mártélyon. Sólyom László azt mondta, nagyon jól érezte magát a nemzeti
parkban, és továbbítja a kritikákat a kormány felé a Vásárhelyi-tervvel kapcsolatban. Az elnök feleségével együtt megnézte az Emlékpontot, a Lázár házaspárral közösen retrokávét is ittak a büfében.

Szokásától eltérően
közel egyórás késéssel érkezett
meg
Mártélyra
tegnap
köztársasági elnök.
Sólyom László délelőtt a tízéves fönnállását ünneplő Körös-Maros Nemzeti
Park dévaványai területén megnézte a
túzokvédelmi állomást, a jelenlétében
elengedtek két meggyógyított
rétisast,
és kétórás túrát tett.
Emiatt csúszott a
program, de az elnök
nagyon jól érezte
magát.
A mártélyi üdülőterületen lévő Bodnár Bertalan oktatóközpontban természetvédelmi szervezetek képviselői várták. Közöttük a vásárhelyi Sirkó Zoltán, aki több civil
egyesületet is képviselt. Amikor kiderült, hogy találkozhat Sólyom Lászlóval, elhatározta, felveti, hogyan lehetne
elérni, hogy a genetikailag
módosított
növények
ügyében
végre sikerüljön rávenni az engedélyeFotó: Segesvári Csaba zést támogató lobbit,

Autósok, tilalmak és kifogások

Hiába a sok fekvőrendőr, hiába a tiltó táblák, sok autós behajt a tilosba a Vidra utcán és a Szent István téren
A szegedi autósok még mindig nem szokták a Szent István tér „ ú j "
forgalmi rendjét. Tfegnap reggel egy óra alatt akár 30-40 szabálytalankodót is m e g b ü n t e t h e t t ü n k volna.
Tavaly ősszel a Szent István tér
megszépülésekor új forgalmi
rend lépett életbe az Öreg Hölgy
körül. Azóta nem sikerült megbarátkozniuk az autósoknak a

helyzettel. A legfőbb változást,
hogy tilos áthajtani a téren a Vidra utcától a Csongrádi sugárútig
annak ellenére sokan nem tartják be, hogy az átlagnál maga-

sabb fekvőrendőrök veszélyeztetik a gépkocsik alvázát.
A tegnap reggeli csúcsban percenként megszegték a behajtási
tilalmat a sofőrök. Van, aki „bambul", más pedig annak ellenére
fittyet hányt a tiltásra, hogy tisztában van vele, az említett szakaszon csak a trolik és a kerékpáro-

sok járhatnának. A legtöbben
azonban „életükben most jártak
először a téren, és nem látták a tiltó táblát". A rendőrök ősz óta átlagosan 30-50 esetben bírságoltak
havonta, a szabályszegők száma
állítólag folyamatosan csökken.
Bővebben az 5. oldalon

Bozóttüzek Szeged környékén
Kétszáz
hektárnyi
bozótos
égett le tegnap Csengele közelében. A tűzoltóknak három és
fél órába telt, mire megfékezték
a lángokat. A tűz oka egyelőre
ismeretlen, azt tegnap n e m
sokkal dél előtt jelentették be a
tűzoltóknak.
Délután Röszkénél, este Deszk
és Klárafalva között is kigyulladt
egy-egy bozótos terület.

Sólyom Lászlót Lázár János vásárhelyi polgármester fogadta Mártélyon

hogy álljon végre a
nyilvánosság
elé.
Mert az ellenzők
már többször is találkoztak. Mint később kiderült, erről

Fotó: Tésik Attila

szó is volt a megbeszélésen, az elnök
feljegyezte noteszébe
az észrevételt.
"•••
Folytatás a 3. oldalon

Hétezer karton
csempészcigi Tápén
Egy tápai illegális raktárban csaptak le a vámosok és az orosházi határőrség emberei kedd hajnalban arra a két férfira, aki hétezer karton,
magyar adójegy nélküli román cigarettát rejtett el alkalmi depójában.
A szegedi és a pitvarosi csempészekhez nyomozás után jutottak el. A
36 és a 34 éves elkövetők ugyanis ember- és cigarettacsempészés miatt már korábban is a hatóságok látókörébe kerültek.
A cigivel együtt a raktárban találták a csempészeket is, akik éppen egy
mikrobuszba pakolták be a füstölni valót, amit dunántúli megrendelőjükhöz akartak szállítani. Ilyen hatalmas mennyiségű cigarettát egy tételben, még nem sikerült lefoglalni. Összehasonlításképpen: 2006. június 1 - jétől december 31 -éig a nagylaki vámhivatalnál és kiszomborí kirendeltségénél összesen 14 ezer 864 karton, a röszkei vámhivatalnál 8 ezer
34 karton cigarettát foglaltak le.
Azt még vizsgálják, hol is juthatott be ekkora mennyiségű dohánytermék az országba, az elkövetők részletekben vagy egyben csempészték-e be. A két férfit őrizetbe vették.
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Bővebben a 4. oldalon

ÉVES CASABELLA B Ú T O R Á R U H Á Z B A N
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Röszkén kis terület égett, viszonylag könnyű dolguk volt a tűzoltóknak

Fotó: Segesvári Csaba
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Szili Katalin
a vízumügyekről

WASHINGTON (MTI)

A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár - aki a washingtoni
nagyköveti rezidencián találkozott a hivatalos látogatáson az
Egyesült Államokban tartózkodó
házclnökkcl - reményét fejezte ki,
hogy a törvényjavaslatot legkésőbb a Bush-kormányzat mandátumának lejárta előtt, vagyis 2008
végéig elfogadja a kongresszus.
A megbeszélésen - amelyről
Szili Katalin tájékoztatta az
MTI-t - a házelnök és az államtitkár egyetértett abban, hogy a
két ország legfontosabb megoldandó kérdése a vízumügy.
Rosenzweig külön biztosította
az Országgyűlés elnökét, hogy
George fíush elnök a legfonto-

Kordont bontana a Fidesz

sabb megoldandó problémák közé sorolja a vízumügyet, amelyet
az amerikai kormány a „nem távoli jövőben szeretne rendezni".
Szili Katalin a maga részéről
megállapította: a vízumkérdés
rendezetlensége az Egyesült Államoknak sem tesz jót.
Az amerikai szakállamtitkár
elmondta, hogy a belbiztonsági
minisztérium több pontból álló
biztonsági feltételrendszert dolgozott ki a vízummentességre törekvő államok, köztük Magyarország számára. „Magyarország
nem jelent biztonsági kockázatot" - közölte a kormányzati
tisztviselővel a házelnök, hozzátéve, Magyarország meg tud felelni a feltételeknek, hiszen már
a schengeni térséghez való csatlakozás érdekében szigorú biztonsági követelményeket kellett
teljesíteni.
Az Országgyűlés elnöke egy
magasugró léchez hasonlította
az összeállított feltételrendszert;
az az ország, amelyik képes azt
átugrani, bekerülhet a vízummentességi programba. Véleménye szerint a program keretében
az állam mintegy jótáll saját állampolgáraiért.

BUDAPEST (MTI)

Ötmilliárd forint kompenzációban részesülnek a gyermek-háziorvosok és a háziorvosok - jelentette be az Egészségügyi Minisztérium államtitkára szerdán, a kormányszóvivői tájékoztatón. A pluszforrás
odaítéléséről szerdai ülésén döntött a kormány - tette hozzá Danks
Emese kormányszóvivő.
Horváth Ágnes elmondta: a pluszpénzben azon háziorvosok részesülnek, akik a törvényi szabályozás következtében nem jutnak vizitdíjhoz, mivel gyermekeket látnak el.
Az ötmilliárd forintot a finanszírozásba építik be, de arányosítanak
majd - mondta az államtitkár, hozzátéve: a kompenzáció nem a többi
orvos hátrányára történik, és az ötmilliárd forint plusztámogatást az
Egészségbiztosítási Alapban elkülönített pénzekből nyújtják majd.
Kiemelte: arra törekedtek, hogy a kompenzáció olyan mértékű legyen, mint amennyi bevételük a felnőtteket ellátó háziorvosoknak
származik a vizitdíjból.
Az államtitkár az alapellátással kapcsolatban elmondta, hogy még
ebben az évben átalakítják a finanszírozást.
A MÁV-kórházak bezárása kapcsán, illetve a vasutasok sztrájkfelhívásával kapcsolatban az államtitkár cáfolta, hogy nem történtek
egyeztetések a vasutasok képviseleteivel. Szeptember óta folyamatosak voltak a megbeszélések - mondta.

HAVANNA (MTI/REUTERS)

Három hónapja először videofelvételt sugárzott a kubai televízió
kedden Fidel Castróról, s a nyár
óta betegeskedő kubai vezető közölte, hogy még küzd a felépülésért. A képsorok Castro és Hugó
Chávez venezuelai államfő - előre be nem jelentett - találkozóját
örökítették meg. A havannai televízió közölte, hogy a tízperces
felvétel hétfőn készült, a két vezető magánjellegű találkozója
pedig két órán át tartott. Castro a
felvételen crősebbnek tűnt a róla
utoljára megjelent felvételekhez
képest, bár még mindig törékenynek látszott.
A nyolcvanéves kubai vezető
tavaly július vége óta nem jelent
meg a nyilvánosság előtt. Július
27-én sürgősséggel hajtottak rajta végre bélműtétet, és néhány
nappal később ideiglenes jelleggel átadta a hatalmat öccsének,
Raúl Castrónak, ami olyan spekulációkat indított el, hogy anynyira beteg, talán soha nem tér
vissza a hatalomba.

Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője és
Szájer József, a párt EP-frakciójának képviselője levélben arra szólította fel az igazságügyi
és rendészeti minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a Kossuth téri kordonok felszámolása érdekében - erről Navracsics Tibor számok be szerdai sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

A két politikus január 31-én kelt levelének
apropója, hogy a Kossuth teret éppen száz
napja, október 22-éről 23-ára virradóra ürítették ki, és zárták le kordonokkal. A levélben arra szólítják fel Petrétei József minisztert, hogy az országos rendőrfőkapitányon

keresztül haladéktalanul utasítsa a budapesti
rendőrfőkapitányt, hogy számolja fel kerítésrendszert, ami a Kossuth teret élvezhetetlenné és látogathatatlanná teszi.
Navracsics Tibor hangsúlyozta: a tér lezárása csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát, méltatlan egy demokráciához, és jól
mutatja, hogy a kormány az ellenvéleményeket nem képes megtűrni, ugyanis nem vitába
száll a tüntetőkkel, nem cáfolja az állításaikat, hanem lezárja a teret, ahol emiatt nem
lehet tüntetést tartani.
Október 23-a óta az ország politikai életének egyik legfontosabb pontja, az ország
egyik legszebb tere „gyakorlatilag rendőri
megszállás alatt áll" - jelentette ki a politi-

kus, aki szerint méltatlan állapot, hogy az
emberek nem használhatják az ő adóforintjaikból fenntartott parkot, a turistáknak pedig
a villamossíneken kell várakozniuk, ha be
akarnak jutni a Parlamentbe. Az egésznek
egy kicsit olyan hangulata van, mint annak
idején a hidegháborús időkben a Kelet- és
Nyugat-Berlin határán álló Checkpoint
Charlie - jegyezte meg.
A politikus arra a kérdésre, hogy ha feloldanák a tér lezárását, akkor a Fidesz folytatná-e
korábbi napi nagygyűléseit, Navracsics Tibor
azt mondta: jelen pillanatban nem politikai
nagygyűlésekről van szó, hanem arról, hogy
az emberek nem tudják használni a Kossuth
teret.

Négyen megsérültek, ötven embert kimenekítettek

Tűz a hejőbábai pszichiátrián
Tűz ütött ki szerda kora hajnalban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hejőbába pszichiátriai intezetében, egy szoba
teljesen, kiégett; négyen megsérültek, mintegy ötven embert
kimenekítettek - mondta az
MTI-nek a pszichiátriai otthon
vezetője.
HEJŐBÁBA (MTI)

Ötmilliárd forint
kompenzációra

Castro
ismét figyel
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„Rendőri megszállás alatt áll a Kossuth tér"

Amerikában tárgyal a házelnök asszony

Az amerikai kormány két heten
belül a washingtoni kongreszszus elé terjeszti a vízumügy
megoldását célzó javaslatát,
amelyből kedvező esetben már
tavasszal törvény válhat - tájékoztatta Szili Katalint, az Országgyűlés clnükct kedden Paul
Roscnzwcig, az amerikai belbiztonsági minisztérium államtitkára.

-

A földszintes épület folyosójának
fala fekete a füsttől, a kiégett szoba ennek a legvégén található. A
tűz és az oltás nyomai még jól
látszanak, ezeket takarítják az
intézmény dolgozói. Szinte bokáig ér a szobában a víz, erős füst
és koromszag érződik a levegőben. A férfiszárny helyiségében
egyébként hét súlyosan fogyatékos ember lakott, közülük három könnyebben, egy súlyosan
megsérült, őket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba
szállították - mondta Nagy Marianna.
Megerősítette a katasztrófavédelmi szóvivő véleményét,
amely szerint vélhetően ágyban
dohányzás okozta a tüzet, amelyet egy másik szoba lakója vett
észre, és ő jelezte az ápolóknak.
Gyorsan kimenekítették az
épületszárnyból a betegeket, ötven főt az intézmény más helyiségeiben helyeztek el - részletezte.
Mint mondta, 375 betegük

Hejőbába pszichiátriai intézetében tűz ütött ki kora hajnalban
van, és mindenkit beszámítva
összesen 151-en dolgoznak az
otthonban. Három ügyeletes volt
éjszaka, akik a tűz keletkezésének idején az intézmény más részében felügyeltek, és miután
észlelték a tüzet, mindenkit nagyon hamar felébresztettek.
Hozzátette, hogy december
18-án történt hasonló eset, amikor a női oldalon szintén hasonló okok miatt csaptak fel a lángok, feltehetően ágyban dohány-

zott a beteg, és elaludt. Akkor egy
embert szállítottak égési sérülésekkel kórházba, és 136-ot evakuáltak.
Nagy Marianna hangsúlyozta,
hogy mivel ezen a szárnyon súlyos fogyatékosok vannak, fokozottan ügyelnek rá, hogy ne legyen náluk cigaretta. A hejőbábai
pszichiátriai otthon több épületből áll, a központiban van, a régi
szárnyban azonban nincsen füstérzékelő.

A rajtaütést félévi felderítő munka előzte meg

Terrorellenes akció Angliában
Az utóbbi hónapok legnagyobb terrorellenes rajtaütését hajtotta végre a
brit rendőrség a belső elhárítással
együttműködve az észak-angliai Birminghamben, ahol szerda reggel nyolc
személyt vettek őrizetbe. Az elfogottak
egy brit katona elrablására és kivégzésére készültek.
LONDON (MTI)

Nagyszabású terroristacllenés rajtaütést hajtottak
végre B i r m i n g h a m b e n

Fotó: MTI/EPA/Sam Stephenson

Az akció a rendőrségi bejelentés szerint
a nagyváros egyik „vegyes etnikumú",
zömmel muszlimok lakta negyedében
zajlott, országos kiterjedésű terrorellenes művelet keretében. A rajtaütést félévi felderítő munka előzte meg, amelyben részt vett a brit belső elhárítás (MI5)
és a Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya is.
A brit belügyminisztérium hivatalos
nyilatkozata nagyszabású terrorellenes akcióról szólt, de a hivatalos közleményekből nem derült ki, hogy az
őrizetbe vettek milyen terrorcselekményre készültek. A minisztérium talányosan, részletek nélkül úgy fogalmazott, hogy nem tömeges haláleseteket okozó támadásokról, hanem „új

megközelítésű terrorista módszerekről van szó".
Magas rangú, név nélkül nyilatkozó
biztonsági illetékesek ugyanakkor szerdán a BBC-nek azt mondták: a gyanúsítottak egy aktív szolgálatban álló, valószínűleg Irakból hazatért brit katona elrablását és kivégzését tervezték, és a kivégzésről készített felvételt közzétették
volna az interneten, csakúgy, ahogy azt
a foglyaikat kivégző iraki emberrabló
csoportok korábban többszór is megtették.
Az őrizetbe vetteket hivatalosan terrorcselekmények előkészítésével, illetve
terrorcselekményekre való felbujtással
gyanúsítják.
Eliza Manningham-Buller, az MI5 távozóban lévő igazgatója néhány hete,
szakmai közönség előtt tartott londoni
előadásában - amelyet később a belső
elhárítás megjelentetett hivatalos honlapján - azt mondta: a 2005. július 7-i,
52 halálos áldozattal járó londoni merényletsorozat óta a brit elhárításnak öt
további nagyszabású terrortámadási
tervet sikerült meghiúsítania, „százak,
sőt valószínűleg ezrek életét megmentve".

Fotó: MTI/Vajda János

Rétközi Ferenc, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője a távirati irodának arról
számolt be, hogy egy szobában
kaptak lángra a berendezések,
ágyak és lepedők. A szoba négy
lakója nem életveszélyes égési
sérüléseket szenvedett.
A tűzoltók hajnali negyed háromkor kaptak riasztást. Három
gépkocsival tizenöt tűzoltó érkezett a helyszínre, s gyorsan eloltották a lángokat.

Felrobbant
a rakéta
MOSZKVA (MTI/TASZSZ)

Felrobbant a csendes-óceáni
úszó indítóálláson egy Zenit típusú
ukrán
hordozórakéta,
amely a világ legnagyobb műhold-üzemeltető társaságának, a
SES Globalnak egyik távközlési
műholdját állította volna pályára
- közölte szerdán Moszkvában a
Roszkoszmosz, az orosz űrhivatal szóvivője. A műholdon öt
éven át dolgoztak, a kár nagysága
„több millió dollárra" rúg mondta a SES Global szóvivője.
VALUTAVÁLTÓ

USAdollár
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font
cseh
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horvát
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svájci
frank
szlovák
korona

Vételi

Eladási
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399,69

8,65
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33,18
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Forrás: OTP
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- A K T U Á L I S -

Sólyom László továbbítja a kormánynak szánt kritikákat

Megnézi
a madarakat

Az elnök teleírta noteszét

BAKOS ANDRÁS

Sólyom Lászlónak Lázár János polgármester m u t a t t a be az Emlékpontot

Fotó: Tésik Attila

Folytatás az 1. oldalról
Sólyom Lászlót Lázár János vásárhelyi polgármester fogadta, az oktatóközpont nagytermében Gallé László, a Csemete Természet- és Környezetvédő Egyesület elnöke
mondott köszöntőt, majd a tanácskozás szigorúan zárt ajtók mögött folytatódott.
Több m i n t egy órával később egy szemlátomást boldog ember lépett a sajtótájékoztatóra várakozó újságírók elé. Ez inkább élménybeszámoló volt: a köztársasági elnök
azt mondta, fontos tapasztalatokkal lett
gazdagabb ma is, és n e m kell mosolyogni
azon, hogy a réti sasokhoz jött el, mert
ezen a vidéken a természeti értékek ésszerű kihasználása lehet a boldogulás egyik
útja. A természet értékei mellett csak a periférián élő emberek sorsa érdekelte jobban: az elmúlt tizenhét év veszteseié. Képviselők, tanárok, kórházigazgatók mellett
kis falvak polgármestereivel tárgyalt, akik
a helyi iskola fönnmaradásának fontosságáról beszéltek neki. Találkozott a helyi románsággal a zsúfolásig megtelt gyulai ortodox templomban. Azért akart megismerkedni a helyzetükkel, mert két hét múlva

ERZSÉBETASSZONY
FOGYATÉKOS GYEREKEKNÉL
^
™

A hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda és Általános Iskola fogyatékos gyermekeit látogatta meg tegnap férjének mártélyi
programjával párhuzamosan Sólyom Erzsébet asszony. Miután az intézményben
folyó munkát megtekintette, a gyermekotthon-részlegbe is ellátogatott, ahol az állami gondozásban élő kicsikkel találkozott.
Erzsébet asszony egy nagy ládányi plüssállatot és játékot ajándékozott a kicsiknek,
az otthonban az intézmény vezetői kalauzolták végig. A programok végeztével csatlakozott az Emlékpontban megkezdődött
tárlatvezetéshez.

Romániába utazik hivatalos látogatásra,
ahol az ott élő magyarság helyzetéről és a
hét évvel ezelőtti ciánkatasztrófáról, a veszélyekről is szeretne tárgyalni. Ellátogatott a Bay Zoltán szakközépiskolába, ahol
a kezében tartotta azt a katódcsövet, amely

Bay Zoltán egyik eszköze volt, és az űrkutatás hőskorának egyik relikviája.
Sólyom azt mondta, természetes, hogy a
mártélyi találkozón a természetvédő szervezetek támogatást, segítséget, figyelmet kértek tőle, és olykor a kormány m u n k á j á t kérték rajta számon. Azt is, hogy a Vásárhelyi-tervből - amely eredetileg egységesen kezelte volna a Tiszát - szimpla árvízvédelmi
terv lett. Ezt a kritikát továbbítani fogja.
Az elnök n e m adott külön interjút, és a
sajtótitkár azt kérte, hogy a tájékoztatón
csak a körútjáról kérdezzék az újságírók, aktuálpolitikáról ne. Sólyom László lapunk
kérdésére elmondta: bár ő a családjával eddig jórészt hegyekben kirándult, szívesen
jön majd vissza erre a vidékre, és elhozza az
unokáit is.
Az elnök és felesége délután végignézte az
Emlékpont múzeumot, majd a Lázár házaspárral közösen ittak a büfében egy retrokávét, és elindultak Budapestre. A fotósok és
operatörök sajnálták, hogy az elnök nem
nézte meg közelebbről a mártélyi holtágat,
így a megyénkben nem sikerült róla igazán
természet közeli felvételeket készíteni.

Nem született egyezség a nem hivatalos egészségügyi fórumon

Az elnök most elmegy, és megnézi a madarakat: így reagált a
politika nemrég arra a hírre, hogy Sólyom László országjáró
körútra indul. A megjegyzésben alig leplezett gúny volt, és talán ingerültség is; a napi politika gyárában robotoló
melósé,
aki úgy látja, az elnöknek arisztokrata allűrjei vannak,
miközben nincs is igazi karizmája. Az elnök úgy tesz, mintha
nem
ebben az országban élne, jobban érdekli a Tubes és a Zengő,
mint az egészségügy helyzete. Nem szól hozzá az ágyszámosztozkodáshoz. Bezzeg, amikor úgy fest, hogy csökken a népszerűsége, azonnal a régi eszközhöz nyúl: elkezdi járni az országot, mint választási kampány idején szokás. Ezt az indulatot
persze némi irigység is táplálja: Sólyom Lászlónak eddig tényleg sikerült távolságot tartania. Ha megszólal, a mondatait
közírók elemzik, és ő hagyja, nem segít elemezni.
Mennyire
előrelátó volt akkor is, amikor kimondta még a nyáron, hogy
nem megyénként,
hanem nemzeti parkonként látogatja végig
az országot. Azóta az önkormányzati
választásokon a Fidesz
nyert majdnem mindegyik megyei önkormányzatban.
Vagyis
az elnöknek megint sikerült a távolságot, mint
üveggolyót,
megtartania.
Sólyom László megítélése ebből a szempontból azért fals. mert
ö nem politikus.
Nem is volt az soha. Sőt azt is megmondta, hogy nem akar a
szeretet elnöke lenni - ez egyértelmű üzenet volt. Nem keresi a
népszerűséget, és oka van annak, hogy nem vesz részt a napi politikában. Magatartása azt jelzi egyértelműen, hogy a személyiség
értéke ma devalválódik ebben az üzemben, és ezt nem köteles eltűrni az ember, ő sem. Azt mondta, a politika csak magától tisztulhat meg. Vagyis ő hiába is ültetné erőszakkal egy asztalhoz
Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort, attól semmi sem változik.
Abban, hogy Sólyom László elsősorban nem a túzokok kedvéért
jött a Dél-Alföldre, biztosak lehetünk. „Nincs jobb- és baloldali
nemzeti park " - mondta az első nap Szarvason. Ez persze nagyon
egyszerű, banális megállapítás, ugyanakkor szerintem
legalább
ennyire drámai is. Ha a kórházi ágyszámok ügyében, és még egy
sor kérdésben nem is tudunk megegyezni, azt talán még el tudjuk
fogadni mindnyájan, hogy a marhapörkölt finom, az országot
meg kell védeni a környezetrongáló beruházásoktól. Főleg ezt a
fertályt - mert errefelé a természeten kívül tényleg nemigen akad
más, ami meg tudta volna őrizni az értékét az elmúlt tizenhét évben.
A közéleti konszenzus nevű lenge tündér messzire elkerüli a
parlamentet. Lehet, ott sejlett föl a sziluettje néhány percre, egy
órára a mártélyi Bodnár Bertalan központban. Vagy a kondorost
csárdában, ahol neves politikus legutóbb egy évtizede járt, akkor
is futólag, és a gyerekek most azért gyűltek össze odakinn, mert
ilyen szép autót még nem láttak.

B.A.

A kórházaikért kezdenek

munkabeszüntetésbe

Harmadával kérnek több Vasutassztrájk - duplán
ágyat a Dél-Alföldre
Nem hivatalos szakmai megbeszélést tartottak az ágyszámokról
tegnap Szegeden a régió egészségügyi intézményeinek vezetői. Bár
nem született egyezség, a fórum pedig a miniszteri ajánlatnál
h a r m i n c százalékkal több ágyat szeretne, a térségi tiszti főorvos
szerint befolyásolhatják a végső döntést.
Miután a Dél-alföldi Regionális
Egészségügyi Tanács (DARET)
korábban egyeztetés nélkül elutasította a minisztériumi ágyszámterveket, a régiós ÁNTSZ
vezetője, Mucsi Gyula szakmai
egyeztetésre hívta tegnap Szegedre a térség egészségügyi intézményeinek vezetőit.
A nem hivatalos megbeszélésen nem született egyezség, csak
az intézmények által javasolt
ágyszámokat rögzítették. Ezek
mintegy harminc százalékkal
térnek el a minisztériumi javaslattól. A tárca a régióban jelenleg
meglévő 7906 aktív ágyból
5795-öt tartana meg, az 1763
krónikus
ágyszámot
pedig
2697-re növelné - a súlyponti intézményeket is beleértve. A nem
kiemelt kórházak között 2142
aktív ágyat oszthattak volna szét
a minisztériumi javaslat szerint
- a régiós intézményvezetők legalább 2860-at tartanak szükségesnek. Mucsi Gyula kiemelte:
állásfoglalásukból a minisztériu m egyértelműen láthatja a
problémás ellátási területeket.
A régiós tiszti főorvos szerint a
szakmai fórum állásfoglalása a
minisztérium végső döntésében
megjelenhet. A hét végén ugyanis Molnár Lajos kizárólag a szakma véleményét kérte az ágyszámokról. A nem hivatalos megbeszélésre ezért nem is kaptak
meghívást az intézményfenntartók. Mucsi Gyula elismerte: a

LAZAR JÁNOS:
NEM KAPTUNK
MEGHÍVÓT
- Nem hívtak meg minket,
ezért nem mentünk el az
ÁNTSZ szakmai egyeztetésére - magyarázta a vásárhelyi kórház távolmaradásának az okát Lázár János'polgármester. Lázár szerint
egyébként sem volt miről
egyeztetni, hiszen a dél-alföldi régió álláspontja már
decemberben kialakult: már
akkor sem fogadták el a minisztériumi ágyszámokat. Ha kaptunk volna meghívót,
ott lettünk volna, de nem
lettünk volna hajlandók engedményeket tenni, nem alkudoztunk volna - tette hozzá a polgármester.
szakmai álláspont n e m feltétlenül azonos a fenntartókéval.
Mucsi azt mondta, a régió
minden egészségügyi intézménye képviseltette magát a megbeszélésen. Kallai Árpád, a hódmezővásárhelyi kórház vezetője ezzel ellentétben úgy nyilatkozott,
intézményét senki sem képviselte. Ennek okáról, mint mondta,
csak a fenntartó képviselője, a
vásárhelyi polgármester, Lázár
János nyilatkozhat.

Úgy tudjuk, a megbeszélésen
jelen volt a makói kórház képviselője is, az állásfoglalásba pedig
azok az ágyszámok kerültek,
amit az intézmény korábban is
szeretett volna elérni.
A szegedi kórház főigazgatója,
Pajor László szerint a tanácskozás józan kísérlet volt az érdekegyeztetésre, ami azonban végül
zátonyra futott. Javaslatukban
szerepelt a felnőtt fertözőellátás
15 ágya - amelynek megtartására biztatást kaptak. A sürgősségi
ellátáshoz kapcsolódó, a miniszteri javaslatnál 10-zel több sebészeti és 20-szal több belgyógyászati ággyal kapcsolatban viszont
régiós partnerintézményt kellett
volna találniuk, amelyik lemond
a javukra ezekről az ágyakról. Erre egyik intézmény sem volt hajlandó.
T.R.
NÓGRÁDI FURCSALUA
Nógrádi Zoltán, a DARET tagja tőlünk értesült a tegnapi nem hivatalos szakmai egyeztetésről. Azt
mondta, önmagában is beszédes,
hogy egy kórházfenntartó - a
Csongrád megyei önkormányzat képviselője csak utólag hall egy
ilyen megbeszélésről. Furcsa ötletnek tartja, hogy a tárcavezető a
fenntartókat
megkerülve, az
ÁNTSZ-en keresztül próbálja elérni a kórházi vezetőket. Nógrádi
szerint a minisztériumi ágyszámokat a szakmai érvek teljes mellőzésével határozták meg, és Molnár
Lajos most így „mutyizik" a háttérben, később pedig kénytelen
lesz törvénymódosítási javaslatot
beadni.

Kettős sztrájkot jelentettek be a vasutasok péntekre: a személyvonatok reggel 8 és 9 óra között
leállnak, a vasútegészségügyben dolgozók pedig
csak a sürgős eseteket látják el egész nap. A
kormánnyal kezdődő holnapi tárgyalások azonban befolyásolhatják a terveket.

Holnap reggel egyórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutasok, ugyanezen a napon pedig a vasútegészségügyben dolgozók is sztrájkolnak - jelentette be Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke tegnap. Pénteken reggel 8 és 9 óra kö-

zött nem közlekednének a személy- és tehervona
tok, a vasútegészségügyben dolgozó egészségügyiek
pedig reggel 8 és 18 óra között csak az elégséges
szolgáltatásokat nyújtják országosan. A kettős
sztrájkot követően jövő keddtől folyamatos munkabeszüntetést hirdetnek. Az elégedetlenségnek az
az oka, hogy a kormány azon kórházak megszüntetését, átszervezését tervezi, amelyekben eddig a
vasúti dolgozókat látták el az egységes és elkülönült vasút-egészségügyi rendszer keretében. Ezeket
az intézményeket ráadásul a vasúti dolgozók hozzájárulásaiból építették.

A MÁV-rendelő egy órára leáll
Pénteken szolidaritást vállal a
sztrájkoló vasutasokkal az újszegedi MAV-rendelőintézet, de
csak egy órára, 10 és 11 között áll
le a munka - közölte lapunkkal
Berecz Zsuzsanna orvos-igazgató. A sürgős eseteket azonban ebben az időszakban is ellátják. A
dolgozók kitűzik a kék szalagot
együttérzésük jeléül.
Az újszegedi rendelőintézetben
azért tervezik mindössze egy
órásra a sztrájkot, mert őket nem
érintheti a tervezett átszervezés,
csak a fekvőbeteg-ellátást. „Teljes
egészében együtt érzünk azokkal, akiknek a munkahelye
szűnhet meg a döntés következtében, és azokkal is, akik a vasutasok pénzéből létrehozott ellátó rendszert féltik" - fogalmazott
a vezető.
Szegeden kevesen tudják, hogy a
MAV-rendelőintézet az 1997-ben
létrehozott - de csak 1999 óta
működő - országos Vasútegészségügyi Kht.-hoz tartozik, annakegy
hárommegyés, a vasutasokon kívül minden más, oda irányított
beteget ellátó központja. Berecz
Zsuzsanna azt mondta, elfogad-

Egy órára a szegedi rendelő is leáll
ják, hogy a szegediek még mindig
MAV-rendelőintézetként emlegetik őket. Sok olyan betegük van,
akit gyerekkoruk óta ismernek.
Korábban csak külön engedéllyel
fogadhattak a vasutasokon kívül
„civileket", most viszont a pácien-

Fotó: Schmidt Andrea

sek felének már nincs köze a
MAV-hoz. Újszegeden mintegy
150-en dolgoznak, közülük 70-80
az orvos. A rendelőintézethez
egy-egy Bács-Kiskun, illetve Békés
megyei rendelő is tartozik.
F.K.
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KORKÉP
ÁSOTTHALOM. Farsangi bált
rendez pénteken a gondozási
központ a művelődési házban.
Az est meghívott vendégei a
rúzsai, mórahalmi gondozási
központok ellátottjai, a
mórahalmi idősek otthona, a
Borostyán Nyugdíjasklub tagjai
és a település
képviselő-testülete is. A
polgármester és az
intézményvezető köszöntője
után az ifjúsági egyesület és
ifjúsági önkormányzat ad
műsort, majd a házigazdák
lépnek fel.

•
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Demonstráltak a Tömörkény előtt

Bővítés: stílus és tiltakozás

- Az ifjúsági önkormányzat
idei első testületi ülését
pénteken 18 órától tartja az
ifjúsági házban. Az ülés fő
napirendi pontjaként
javaslatokat hallgatnak meg a
települési önkormányzat
ifjúsági koncepciójának
elkészítéséhez és
megbeszélik a következő
programokat.
DÓC. A képviselő-testület
tegnap ülésezett. Szó volt a
községben működő civil
szervezetek munkájáról és a
Kiskunsági Nemzeti Parkról.
DOMASZÉK. A

Öregdiákok helyett jobbára politikusok demonstráltak

képviselő-testület falugyűlést,
közmeghallgatást tart február
5-én, hétfőn 17 órától a Bálint
Sándor ÁMK előcsarnokában.
Napirenden szerepel
tájékoztató a 2007. évi
önkormányzati
költségvetésről és hosszú
távú fejlesztési elképzelésekről.

Demonstrációt hirdettek meg tegnap délután négy órára a szegedi Tömörkény gimnázium elé. A szervező Szabó Géza Both
Zoltánnak, a Fidesz-MPSZ önkormányzati
frakciótitkárának e-mailjéről küldött meghívójában azt írta, „Tömörkényes öregdiákok tiltakoznak a gimnázium bővítési beruházásának módosításáért".

MÓRAHALOM. Befejeződött a
Thermál panzió bővítése. A
Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán
nyert összegből a teraszt
építettékbe. A beruházás
részeként a szauna mellé
csobbanó medencét
építenek.
SÁNDORFALVA. A Pallavicini
Sándor Általános Iskola
hetedik és nyolcadik
osztályában szülői értekezletet
tartanak 16.30-tól. Az iskola
február 7-én és 14-én
rendhagyó testnevelés
órákat tart a szegedi
műjégpályán.
- Azok a sándorfalviak, akik a
szennyvízberuházás érdekében
csatlakozni szeretnének a
viziközmű társulathoz és
lakástakarék-pénztári szerződést
kötnének, ezt ma 7.30 és 17 óra
között a Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezetben,
pénteken, szombaton és
vasárnap a Budai Sándor
Művelődési Házban tehetik
meg. Pénteken 8 és 17,
szombaton 8 és 16, vasárnap 8
és 12 óra között.
SZATYMAZ. Allergiaszűrés lesz
ma 13.30-tól 16.30-iga
művelődési ház kistermében.
- A gazdaköri esték
rendezvényeként Rabi Mihály
adószakértő, könyveló tart
előadást a mezőgazdasági
termelóket (óstermelőket,
mezőgazdasági vállalkozókat)
érintő adó- és
járulékváltozásokról, valamint a
növényvédelemről ma 17 órától
a művelődési házban.
SZEGED. A Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi
Területi Bizottsága Akadémiai
Könyvszemle sorozatában ma 16
órától Puskás László
tudományos főmunkatárs
Nanobionták című kötetét
Duda Ernó professzor
mutatja be a Somogyi utca 7.
szám alatti székházban.
ÜLLÉS. Az Árpád
Horgászegyesület pénteken 17
órakor tartja tisztújító
közgyűlését.
- A csatornázással,
szennyvíztisztítással
kapcsolatban lakossági
fórumot tartanak ma 17
órától a Déryné Művelődési
Házban.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A helyszínen azonban egyetlen egykori tömörkényes diák sem volt a tíz demonstráló
között, viszont Kohári Nándor jelenlegi és

Makrai László korábbi fideszes önkormányzati képviselő, valamint Tóth Péter, a szegedi
kormányellenes tüntetések egyik szervezője
megjelent. Ott láttuk az egyik gimnáziumi
udvarra néző IKV-lakás bérlőjét, az ugyancsak fideszes helyi képviselő Szabó László feleségét is.
Szabó László néhány hete már tiltakozott a
Tömörkény udvarára tervezett 600 milliós,
Kühn János iskolaigazgató szerint az oktatás
minőségét javító beruházás ellen.
A szervező, a füzesgyarmati Szabó Géza
Szegeden végzős történészhallgató. Azt
mondta, Szabó Lászlóval sokat beszélgettek a

Fotó: Schmidt Andrea

„stílustörő, a műemlékvédelemnek ellentmondó tervezett építkezésről", ezért hirdette
meg a demonstrációt, amit egy rendőr és egy
határőr biztosított. Szabó László felesége,
Emese elmondta: a beruházásról hivatalosan
senki nem értesítette sem őket, sem a többi
lakót. Az engedélyezést a hódmezővásárhelyi
önkormányzat bonyolította, a döntés ellen
fellebbeztek, de azt a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal elutasította. „Nem a beruházás ellen tiltakozunk, csak azt szeretnénk
elérni, hogy az épületet ne a mostani tervek
szerint, az itt lakóknak hátrányos helyzetet
teremtve építsék fel" - hangsúlyozta Emese.

Áradás
a Tiszán
Várhatóan nem kell lezárni a
szegedi alsó rakpartot. A Tiszán
levonuló áradás nem korlátozza
a közlekedést - t u d t u k meg az
Atikövizigtől.
Napok óta árad a Tisza, kismértékben ugyan, de a szegedi partfalnál sétálók számára mégis
szembetűnően. Az áradást a felső vízgyűjtőn esett sok csapadék
okozza. Bár védekezési fokozatot várhatóan n e m kell elrendelni a Tiszán, a stégek, hajók,
kompok fokozott felügyeletére
mindenképpen szükség van:
nagy mennyiségű uszadékot sodor a víz.
A jelenséget az okozza, hogy
az áradás miatt Kiskörénél
megszüntették a duzzasztást,
megnyitották a zsilipet, s az ott
összegyűlt uszadékot hozza a
sodrás lefelé - tudtuk meg Priváczkiné Hajdú
Zsuzsannától,
az Atikövizig munkatársától.
Az áradó folyó Szolnoknál tegnap tetőzött 590 centi körüli
vízállással. Ez több, m i n t fél
méterrel alatta marad az első
fokú készültséget szükségessé
tevő vízszinttől. A szegedi alsó
rakpartot, ha csak valami váratlan dolog közbe n e m jön,
n e m kell lezárni - m o n d j á k a
szakemberek.
S a későbbiek során lesz-e nagyobb árvíz?
A Kárpátokban csak alig több,
mint két köbkilométernyi hó
halmozódott föl. Ennek alapján
csekély a valószínűsége a nagy
árhullám létrejöttének. Tavaly
ugyanekkor hat köbkilométer hó
várakozott olvadásra a hegyekben.
ECS.
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Kétszáz hektár bozótos égett le Csengele külterületén

Lapáttal fékezték meg
a tűz terjedését
helyi önkéntes tűzoltók és a polgárőrök is segítettek. Az utómunkálatokkal - egyetlen apró
parázs sem maradhatott a területen - fél négy előtt néhány
perccel végeztek. Utoljára a félromra sikerült lokalizálniuk a egyházi tűzoltók két kocsija
MUNKATÁRSUNKTÓL
hagyta el a helyszínt. Egyik jártüzet.
A lángok megfékezésében a művük ugyanis elakadt a süppeLakossági bejelentés érkezett
dős talajon. A bajba jutott tűzoltegnap nem sokkal 12 óra előtt
tóautót traktorral húzta ki az
a kiskunfélegyházi tűzoltóság
A TÖLTÉS ES A CSATORNAPART
egyik közelben élő tanyatulajdoügyeletére: Csengele külterülenos. A félegyházi alakulat tagjai
IS ÉGETT
tén, a vasútállomáson túl, hatalmas területen ég a bozótos. Bár a
Nemcsak Csengelénél volt dolguk elmondták, mivel látták, hogy
falu Csongrád megyéhez tartotegnap a tűzoltóknak. Kora dél- első autójuk a talaj fogságába
zik, az oltást a félegyházi tűzolután Részkénéi a vasúti töltés ka- esett, a többi kocsival már meg
tók koordinálták, hiszen járműpott lángra, amit végül 40 perc sem próbáltak behajtani a terüveikkel hamarabb a helyszínre
alatt sikerült eloltani. Alig végez- letre. Ezért a tűz kilencven szátudtak érni, mint szegedi kollétek a szegedi tűzoltók a falunál, zalékát n e m vízzel, h a n e m élőgáik.
máris indulhattak Makó felé, hi- láncot alkotva, lapátot használszen Deszk és Kiárafalva között a va oltották el.
A helyzet rendkívül súlyosnak
csatornapart
gyulladt meg közel
tűnt: kétszáz hektár nádas kaDrubi lános tanyája előtt 150
száz méter hosszan. Szerencsére méterrel sikerült feltartóztatni a
pott lángra. Az oltást az időként
itt is hamar sikerült megfékezni a lángokat. A hatvanéves férfi elfelerősödő szél és a szivacsos talángokat. Mivel személyi sérülés mondta, már sok bozóttüzet lálaj sem könnyítette meg. Ezért a
nem történt és anyagi kár sem ke- tott a környéken, de ilyen nagy
helyszínre, úgynevezett kiemelt
letkezett, ezért a tűzoltók tűzvizs- kiterjedésűre nem emlékszik.
fokozatban, tizenegy autóval ötgálatot nem tartottak. Azaz nem Tegnap reggel nyolckor indult el
ven kiskunfélegyházi, szentesi,
lehet pontosan tudni, miért gyul- otthonról, dél körül hazaérve
szegedi, csongrádi és kecskeméti
ladt meg a töltés és a csatorna- már mindent füst borított, amertűzoltót vezényeltek ki. A lánpart.
gokkal harcolóknak negyed háre a szem ellátott, tombolt a tűz.
Drubi János először megrémült,
hogy tanyája és állatállománya a
tűz martalékává vábk, de - mint
mondta - a tűzoltók hamar útját
állták a fenyegető lángoknak. Elmondta, beszélt a tűzoltóparancsnokkal is, aki hálát adott a
sorsnak, hogy a tűzeset nem kedden történt. Akkor ugyanis, a heves széllökések miatt, bizonyosan n e m tudták volna megfékezni a tüzet, s - a tűzoltók szerint a megyehatáron fekvő fenyves is
áldozatul esett volna, nem beszélve a környező tanyákról. Mivel a tűset még azelőtt megfékezték, hogy az elérte volna a kiskunsági nemzeti park természetvédelmi övezetét, anyagi kár
nem keletkezett. A tűz oka egyDrubi fános mutatja, hol tartóztatták fel a lángokat Fotó: Karnok Csaba előre ismeretlen.
Pokollá változott Csengele külterületének egy része: kétszáz hektár
bozótost pusztított el a tűz tegnap délután. A Csongrád-, és
Bács-Kiskun megyéből kivezényelt tűzoltóknak három és fél óra
alatt sikerült megfékezniük a lángokat. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Dr. Geönczeöl
börtönbe vonul
A Csongrád Megyei Bíróság elutasította dr. Geönczeöl Tibor
kérelmét, mely a börtönbüntetés megkezdésének halasztásáért
nyújtott be. A határozatot két napja kapta meg az érintett. A
szentesi orvoshoz bármelyik pillanatban megérkezhet a behívólevél.
A Csongrád Megyei
Bíróság jogerős határozatában elutasította Geönczeöl Tibor
halasztás iránti kérelmét. A doktor szerette volna elérni,
hogy még egy hónapot várhasson a börtönbüntetés letöltésének megkezdésével. A szentesi orvost
üzletszerűen elkövetett csalásért ítélte
korábban jogerősen
három év börtönbüntetésre a bíróság, melyet a köztársasági elnök kegyelemi határozatában egy évre
csökkentett. (Az ügyben szintén börtönre
ítélt Kovács Ágnes
volt kórházigazgató
Sólyom László döntése alapján megmenekült a szabadságvesztéstől.)

Geönczeöl Tibor bármelyik
megkaphatja a behívólevelet

pillanatban
Fotó: DM

lasztás iránti kérel- körülbelül egy hómet Geönczeöl Ti- nappal később kelbor. Ügyvédje szerint lett volna megkezdea köztársasági elnök nie a börtönbüntetés
döntésétől kell szá- letöltését, vagyis febmítani a megadható ruár végén - közölte
három hónapnyi ha- • Gerő Tamás. Az orlasztás kezdetét, te- vos ügyvédje lapunkhát az február köze- nak azt mondta, a
A tavaly november pén járna le. A bíró- behívólevél kézbesí14-én érkezett ke- ság ezt az álláspon- tése után általában
gyelemi döntés kéz- tot n e m fogadta el. hét-nyolc nappal kéhezvétele után adta Ha elfogadta volna, sőbb kell megjelenni
be a bírósághoz a ha- akkor a doktornak a büntetés-végrehajtási intézetben - tájékoztatott az ügyvéd. A börtönbe szóFELÜLVIZSGÁLATI
ló behívólevél bárKÉRELEM
melyik percben megA jogerős elmarasztaló ítélet után a Legfelérkezhet, ezért az elsőbb Bírósághoz nyújtottak be felülvizsgálati
ítélt orvosnak legfelkérelmet az elítélt és ügyvédje. Gerő a doktor
jebb két hét ideje van
védelmét arra alapozta, hogy a cselekmémég. Elmondta, renyek során őt nem a jogtalan haszonszerzés
méli, hogy kérésüket
vezérelte. A határon túli magyar betegek akut
méltányolják és Geműtétjeit sürgősségi beavatkozásként tüntetönczeöl Tibor egészte fel. Az ügyvéd szerint az orvos ezzel a m a ségi állapotára való
gatartásával hozzájárult az egészséghez való
tekintettel
börtönjog érvényesüléséhez.
kórházba kerül.
B. G .
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A Szent István téren egy hónapra való büntetést kimérhettünk volna

Ideiglenes tető a Déri-kollégiumon

Tízmilliós
a szegedi viharkár

Kifogások sora a tilosban

Csaknem tízmillió forintos kárt okozott a szegedi intézményekben
és a köztereken a hétfői szélvihar. A Déri-kollégium tetejét még
javítják, a környezetgazdálkodási cég alkalmazottai takarítanak.
Összesen tizenhét szegedi óvodát és iskolát rongált meg a hétfői szélvihar. Személyi sérülés
szerencsére nem történt, az
anyagi kár azonban jelentős: a
Nevelési-oktatási Intézmények
Gazdasági
Szolgálatának
(NGSZ| összesítése szerint közel
hét és fél millió forint. Kardos
Kálmán igazgató elmondta, a
legnagyobb kár a lapunk által is
bemutatott Déri Miksa Kollégiumot érte. A széllökés a tető száz
négyzetméteres
bádogdarabját
sodorta le az intézmény elé, a
négysávos nagykörútra. A tűzoltók és az NGSZ munkatársai azóta műanyaggal borították le az
épület tetejét, a napokban érkezik meg a végleges helyreállításhoz szükséges horganyzott lemez. A javítás több mint két és
fél millió forintba kerül.
A Krúdy Gyula szakközépiskola lapos tetejébe is belekapott a
szél, lebontott belőle több tíz
négyzetméternyit, a szigeteléssel
együtt. A javítást már elvégezték,
több mint hatszázezer forintért.
A tápéi Bálint Sándor Általános
Iskola sportpályája mellett álló
húszméteres nyárfát gyökerestül
csavarta ki a vihar. Rádőlt a pálya
labdafogó kerítésére, közben el-

kaszált egy villanyoszlopot. Senki sem sérült meg. Tizennégy
szegedi óvodának és iskolának
szintén a teteje sérült: cserepeket
szaggatott fel a szél. Az NGSZ a
kisebb javításokat elvégeztette, a
károkat a biztosító téríti meg.
Közel kétmillió forint kárt
mértek fel a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai a
köztereken. Tövestül kitépett
fákkal, leszakadt ágakkal gyűlt
meg a bajuk. Dolgoztak a tápéi
iskolánál, a Kemes utcai óvoda
mellett egy nyárfával, valamint a
Szabad sajtó és a Rigó utcában.
Baktóban villanyvezetékre szakadt rá egy nyárfa. A tarjáni Sólyom utcában egy idős hársfa fordult ki a helyéről, összekarcolva
egy parkoló autót. A Széchenyi
teret ötcentis rétegben fedték be
a platánágak, -gallyak. látszóterek is megsérültek. A Bimbó utcai játszótér homokozójának például a fedelét röpítette el a szél.
Az önkormányzat környezetgazdálkodási cége százötven emberrel hétfő óta dolgozik a szélvihar nyomainak eltüntetésén: kézi fűrészekkel, szállítójárművekkel, kosaras kocsikkal járják a várost..
D.T.

Az idei első közgyűlést február 16-án tartják Szegeden

Február 9-ére készül el
a városi költségvetés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ellenzék ugyan szerette volna, ha korábban összeül, ebben az évben mégis csak február 16-án ülésezik először Szeged város közgyűlése. A város költségvetése február 9-ére készül el, melyet - a hagyományoknak megfelelően - Botka László polgármester még aznap ismertet a város kétszáz legnagyobb gazdasági szervezetének vezetőjével, a
legtöbb adót fizető vállalkozások első embereivel. Információink szerint a közgyűlés napirendjén szerepel - többek között - az oktatás átszervezése. Az egészségügyi integrációról szóló napirendet Ványai
Eva, az szakbizottság elnöke terjeszti elő. Korábban megírtuk: a Fidesz-KDNP frakció a város egészségügyi intézményeinek helyzetével
kívánt volna foglalkozni a rendkívüli közgyűlésen, illetve közmeghallgatást kezdeményezett a tervezett szegedi egészségügyi integrációról. Mózes Ervin jegyző a kérést formai hiba miatt elutasította. A
képviselők tavaly sem üléseztek januárban, hiszen 2006-ban február
10-én tartották az év első közgyűlését.

Akadt, akit felbosszantottunk a figyelmeztetéssel
Autósokat kérdeztünk meg a
szegedi Szent István téren, miért
hajtanak b e a tiltó táblák ellenére. A rendőrök havonta átlagosan
3 0 - 5 0 bírságot szabnak ki. Mi
tegnap reggel egyetlen óra alatt
büntethettünk volna akár 30-40
szabálytalankodót is.
Tavaly ősztől, amióta a megszépült szegedi Szent István teret átadták, új forgalmi rendet kellett
megtanulnunk. A legfőbb változás, hogy a téren mindkét irányból tilos áthajtani a Vidra utcától
a Csongrádi sugárútig tartó szakaszon. Csak a troliknak és a bicikliseknek szabad az út, a többieknek a tiltó táblákon kívül fekvőrendőrök is útját állják. Lapunkban megírtuk a változást, a
rendőrök meg rendszeresen bírságolnak - hiába. Nehéz megszokni a rendet. Tegnap „forgalomszámlálást" tartottunk. Az
eredmény: a reggeli csúcsforgalomban percenként megszegik a
szabályt a sofőrök. Napközben
csak picit jobb a helyzet, akkor
átlagosan három percenként látni fekvőrendőrök között cikázó

Fotó: Segesvári Csaba

TÍZEZERBE IS KERÜLHET
H

Lassan, de csökken a szabályszegők száma - tudtuk meg a Szegedi Rendőrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi munkatársaitól. Osz óta átlagosan havonta 3 0 - 5 0 esetben bírságoltak, általában 3000 forintról szólnak a csekkek. A helyszíni bírságok értékhatára egyébként 500-tól 10 ezer
forintig terjedhet.

kocsit. Sötétedéstől megint sűrűbben, átlagosan percenként
járnak tilosban az autósok és a
motorosok. A kávézó előtt, a fekvőrendőrnél lelassító vétkesektől
tegnap indoklást kértünk.
- Elbambultam, mentem a
többi autó után. Annyira kézenfekvő, hogy nem kerülök másfelé
- magyarázkodott a reggeli
csúcsban egy fiatal lány fehér
Corsával, miután megközölte a
két sávban elhelyezett fekvőrendőrt. Az idősebb, jól szituált,
fordos asszonnyal gesztusokkal
„értekeztünk": vállat vont, széttárt kezei jelezték értetlenségét,
mi a táblára mutattunk, mire ő
felemelt középső ujjal válaszolt,
és beletaposott a gázba.
A két véglet között számtalan

magatartáspéldát tapasztaltunk.
Volt olyan, aki megköszönte,
hogy megspóroltunk neki néhány ezer forint büntetést. Egy
fehér Fordban ülő nő megijedt a
figyelmeztetésünkre, és csak
annyit kérdezett: „Kitolatni szabad?" Piros Alfa követte, aki előttünk fordult meg, megállni sem
volt hajlandó, csikorgó kerékkel
a Sóhordó utca felé vette az
irányt. Egy ezüst Skodában ülő
harmincas férfi egy „soha életemben nem jártam erre, és a
táblát sem láttam"-mal elintézte
válaszát. A nap csúcsteljesítményét az Opellel közlekedő ötvenes nő produkálta. Mobiltelefonját éppen csak félrefordította,
és elnézően ránk mosolyogott.
Azt mondta: „csak kifelé vettem

DOMBAI T Ü N D E

A NAGYKÖRUTAT JAVASOLJÁK

A Kálvin tér és a Vidra utca a belvárosi sétáló övezettel köti össze
a Szent István teret. Az élénk gyalogos- és troliforgalom miatt nem
haladhatnak át más gépjárművek
- indokolta a behajtani tilost az
önkormányzat közlekedési szakembere. Nem jelöltek ki keriilöutakat, a Csongrádi sugárútról a belvárosba tartóknak a mellékutcák
helyett a nagykörutat és a sugárutakat ajánlják.

HÍREK

Lejárt programok, helyesírási hibás reklámtáblák

A plakát nem csak hatalmas, hamis is

GYENES KÁLMÁN
KIÁLLÍTÁSA

Lapunk fotóriporterének,
Gyenes Kálmánnak nyílik
kiállítása holnap Szegeden, a
Horváth Mihály utcai Dusha
Fotógalériában. A tárlatot
délután 5-kor nyitja meg Tóth
Attila művészettörténész.

Az óriásplakátok, a nagy felületen elhelyezett képek megragadják a tekintetet akkor is, ha
már rég lejárt programot népszerűsítenek, vagy ha helyesírási hibától hemzsegnek. Szegeden több aktualitását vesztett
hatalmas hirdetmény miatt is
bosszankodhatunk.

A FIATAL BALOLDAL
ÉS AZ MSZP

Varga László, a Fiatal Baloldal
elnöke tegnap Szegeden Varga
Zoltán megyei elnökkel tartott
tájékoztatót a szervezet
Csongrád megyei tagjai számára.
Szó volt többek között arról,
hogy az MSZP kongresszusán a
párttal együttműködési
megállapodást írnak alá. Varga
hangsúlyozta: ők az egyetlen
olyan ifjúsági szervezet, amely
partnere a szocialista pártnak.

A Szegeden is elszaporodó óriásplakátok közt akad ruházati reklám, választási kampányos, filmpremier- és program ajánló. Am
sok esetben nem időszerű a felhívás, mert hónapokkal korábbi
eseményre utal az óriásplakát.
- Nagyon unom már, hogy
munkába menet a Makkosházi
körúton, még mindig a már rég
lecsengett „Topmodell leszek"
plakátján a csont sovány lányok
Vicces felszólítás a Mikszáth Kálmán utcai óriásplakáton
HANYAG ÜGYNÖKSEGEK

észre a táblát". Aztán, folytatva a
telefonálást, továbbment.
Néhány perc múlva rendőrjárőrök kezdtek bírságolni az élelmiszerbolt előtt. A motoros pizzafutárnak ez a házhoz szállítás háromezer forintjába került. O azzal
érvelt: „mások is itt járnak keresztül, mindig itt szoktam menni én
is". A toyotás fiatalembernek ötezerbe került a közlekedési lecke.
Mi volt a magyarázat? „Belefér
ennyi, helyszíni bírságnak egyébként nem rossz. Mindig erre jövök, megszokásból vezetek."

bájvigyorát kell néznem - dohog
Az óriásplakátokat különböző, bu- Betti. A lányt egyébként is érzédapesti reklámügynökségek bérlik kenyen érinti a topmodell-téma,
a Városkép Kft.-töl, közterület hiszen jelentkezett a műsorba,
használati díj fejében. „Az ügy- de nem válogatták be.
nökségek megbízottjai ragasztják
A Petőfi Sándor sugárúton vifel a plakátokat és ök is szedik le. szont a tavaly októberben bemuA bérleti szerződésben kikötött tatott Szabadság és Szerelem című
időtartam alatt a reklámügynöksé- mozifilm ajánlója ragadja meg a
gek felelnek a plakátokért" - ma- tekintetet. Kicsivel mellette, a túlgyarázza Szélpál Gábor, a szegedi oldalon a kecskeméti nyári fesztiVároskép Kft. ügyvezetője.
vál reklámja kelthet nosztalgiát az

előtte elvillamosozó utasokban a
hideg, téli napokon.
- Nézd, a „Tibi vagyok, de hódítani akarok" második részét játszszák a moziban! - mutat a Tesco
előtti plakátra egy diáklány.
- Dehogyis! Ez már egy éve kitették. Szó sincs második részről
- legyint nevetve barátnője.
Az ilyen, aktualitásukat vesztett plakátok közül sokat megtépázott a szél, vert az eső. A Cse-

Fotó: Karnok Csaba

repes sori piacnál felállított hirdetőtábláról cafatokban lógnak
az óriásposzter maradványai. Siralmas kép.
Akad olyan plakát is, ami mosolyt csal a nézelődő arcára. E
csoportba tartozhat a Szeged
több pontján is elhelyezett Görögországot népszerűsítő reklám. A képen a lebukó nap
aranyló fénye világítja meg a tengert, a bal felső sarokban a festői

tájat egy szem figyeli. A reklámszlogen pedig a következő: „Görögország, fedezd fel érzékeided".
Többeknek is szemet szúrt már a
hibás felszólítás. Egy szemfüles
ismeretlen értékelte is, mint
ahogyan a tanárok szokták a kisdiákok helyesírási dolgozatát:
„Láttam, l-es". Megjegyzésként
pedig odabiggyesztette: „Fedezd
fel helyesírásodad!"
B. B. A .

HAMIS ÚTLEVÉLLEL JÖTT
A SZERB FÉRFI

Kicserélték az adathordozó
oldalt abban a szlovén
útlevélben, amellyel tegnap
reggel egy szerb állampolgár
akarta átlépni a magyar határt. A
férfi a röszkei autópályahatárátkelőhelyen jelentkezett
belépésre szerb rendszámú
autójával, és ellenőrzésre egy
szlovén útlevelet nyújtott át. Az
útlevélkezelőnek gyanús lett az
okmány. A férfit Szerbiába
irányították vissza.
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Kulcsszerepet szán Csongrád a turizmusnak

Három szegedi gimnazista a 100 ezer gondolat ötletgazdája

A világ legnagyobb könyve
Több mint tíz kilogrammot
nyom majd az a könyv, amelyet
három szegedi gimnazista ötlete
nyomán adnak ki. A 100 ezer
gondolat című kiadványba bárki
írhat. A kezdeményezés mellé
állt számos híresség, köztük Albert Györgyi, Pálffy István, Sztevanovity Zorán, Pártái Lucia,
Koltai Róbert és Cseh László is.
- Árpás Károly tanár úr tette fel a
kérdést magyarórán: egy könyvnek hány szerzője lehet? Szünetben viccelődtünk, miért is ne lehetne 1-2 helyett akár százezer
írója egy könyvnek? - mesélt az
ötlet születéséről a Deák gimnázium két diákja, Miklós Tímea és
Süli Nikolett. E gondolat annyira
foglalkoztatta őket, hogy elmondták Timi barátjának, Buckó Balázsnak, meg persze a szüleiknek
is. Timi nevelőapja, Török Tamás
is morfondírozott egy kicsit. Ezt
követően pedig, ahogyan ez a felnőttek világában már lenni szokott, felgyorsultak az események.
Elhatározták: kiadnak egy olyan
könyvet, aminek bárki szerzője
lehet. Persze az lenne a legjobb,
ha százezer ember írná bele gondolatait a világ leendő legnagyobb
könyvébe. Merthogy amire készülnek, nemcsak egyedi, hanem
világrekord is. Török Tamás Kovács Péter pr-szakember segítségét kérte, majd neves személyiségeket kerestek meg. A gyerekek
kitaláltak 13 témakört, mindegyiknek egy-egy híresség a témavezetője. Az Üzenet a jövőbe című fejezeté Pálffy István, az Üzenet az utódnak blokké Gerendás
Péter. Müller Péter a szeretetről
bejegyzett gondolatok gesztora,
míg a pénzről szóló bejegyzések
sorában Klapka György az első.
Természetesen az ötletgazdák
is - akik szeretnék, ha minél
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Este 9 után nem
lehet bort kóstolni
A következő hat évben közel 2,5 milliárd forintot költene Csongrád
a turizmusra. Ahhoz, hogy a pénz hasznot hozzon, az önkormányzatnak, a civil és a vállalkozói szférának össze kell fognia hangzott el az érintettek találkozóján. Miközben Gyulán egymást
ajánlják a turizmusból élők, Csongrádon alig tudnak egymásról. A
borvidék központjában este 9 után gyakorlatilag nem lehet bort
kóstolni.

Az ötletgazdák: Miklós Tímea, Ruczkó Balázs és Süli Nikolett

J0SZ0LGALAT
A könyv 0. sorszámú példányának borítója porcelánból készül majd el. Ezt az
év végén Londonban bocsátják árverésre. A bevételt - az ötletgazda, Timi,
Niki és Balázs kívánsága szerint - az Aranyág Alapítvány kapja meg. A fiatalok azért ezt a szervezetet választották, mert szerintük az alapítvány tudni
fogja, hol van a legnagyobb szükség a pénzre, s eszerint osztja majd el.

több szegedi csatlakozna hozzájuk - írtak az egyelőre interneten
készülő könyvbe. A szeretettel
kapcsolatos fejezetbe szánta Timi a mondatot: „A szerelem egy
mindent elsöprő érzés, mely vakon vezet, majd élni tanít." Ezt
Niki saját tapasztalatával egészítette ki: „A szerelem és a fájdalom megtanított, hogy ne csak
nézzek, hanem lássak is." Balázs
az Utódoknak címezte: „Srácok!

Azt, hogy kivel milyen mély a
szerelmetek, az határozza meg,
hogy mennyire enged közel a
másik is a szívéhez. Ha távolságtartó marad, Te hiába erőlködsz,
nem lesz a Ti kapcsolatotok tiszta és őszinte. Jók legyetek!"
A világ leendő legnagyobb
könyvébe az interneten
a
www. 100000gondolat.com
internetes portálon bárki írhat 220
karakterben. Ezért 8500 forintot

Fotó: Schmidt Andrea

kell fizetni. A könyv nem kerül
kereskedelmi forgalomba, annyi
példányban nyomtatják csak ki,
ahány szerzője lesz. A szerzők a
szeptemberben
megjelenő
könyvből egy-egy darab sorszámozott példányt kapnak, amit
futár szállít házhoz. A könyv
ugyanis várhatóan négyezer oldalas lesz, és több mint tíz kilogrammot nyom majd! A kötet
írói egy-egy karton Veritas Gold
ásványvizet is kapnak ajándékba
a világ legnagyobb könyvének elkészülését támogató cégtől, és
kisorsolnak köztük több nyereményt is. A Saabot forgalmazó
Polar Mobil Hungary Kft. például egy hétre kölcsönad egy autót
a szerencsés „írónak". A fődíj:
egy kétszemélyes utazás.
NYEMCSOKÉVA

Bár az Idegenforgalmi Kft.-nek
hónapok óta nincs, és leghamarabb áprilistól lesz vezetője,
Csongrádon kulcsszerepet szánnak a turizmusnak. Ilyen irányú
fejlesztésekre 2,5 milliárd forintot fordítanának az elkövetkező
hat évben, de ehhez a pályázati
lehetőségek hatékony kihasználására van szükség. Ehhez az
önkormányzat, valamint a civil
és vállalkozói szféra jól összehangolt előkészítő munkája
kell. Ennek szellemében szerveztek a városházára egy találkozót, amelyen Bedő Tamás
polgármester gondolatébresztőként elmondta, a város az infrastrukturális fejlesztéseket vállalja. Ide tartozik az óváros rekonstrukciója és a mozi előtti
parkoló átalakítása, a kerékpárút-hálózat bővítése, illetve a
szálláshelyek és a strand fejlesztése is. A polgármester szerint a
vendégcsalogatás már a civilek
és vállalkozók feladata, ehhez így a pályázatok előkészítéséhez
is - a város minden segítséget
megad.
A horgászegyesület idén csónakkikötőt épít a Holt-Tiszán, a
16 fő fogadására alkalmas vendégházaikat pedig légkondicionálóval szerelik fel. Bodor István,
a bokrosi pincészet ügyvezetője
arról panaszkodott, hogy kevés
bemutatkozási lehetőséget kap a
csongrádi bor. Szerinte lehetővé
kellene tenni, hogy nyáron bármikor lehessen bort kóstolni a
Körös-torokban. Egy kerékpárkölcsönző májusi beindításáról

számolt be Gergely Ildikó, és arról, hogy pincével ellátott borházat kívánnak építeni a szőlőhegyen. Az ötlet abból fakad, hogy
saját vendégeiket sem sikerült elvinni borkóstolóra, Csongrádon
ugyanis este 9 után nincs ilyesmire lehetőség. Amíg Felföldi József panziótulajdonos a kerékpársport és a versenyek csongrádi meghonosítását tartotta fontosnak, Dragon Tibor a vízi túrázásban, illetve egy vízi tanösvény
kialakításban rejlő lehetőségek
kiaknázását hiányolta. A külkapcsolatok élénkítését szorgalmazta Fábián György, aki szerint
kedvezményeket lehetne adni a
testvérvárosokból
Csongrádra
utazó külföldieknek, és a konferenciaturizmust is a városba lehetne csábítani.
- Maradjunk a földön! Nekünk
legendát kell teremteni, ahhoz
hogy az emberek idejöjjenek hűtötte le a kedélyeket Nagy Ferenc. A faipari szakközépiskola
igazgatóhelyettese szerint ez bármi lehet: étel, ital, vagy mendemonda, a lényeg, hogy felkeltse
az emberek érdeklődését. Többen a Kemence csárda felújítását, illetve az épített örökség
gondos kezelését kérték számon
az önkormányzattól. Mások azt
nehezményezték, hogy miért
nincs kapcsolat az érintettek között: hiszen amíg Gyulán a másik szálloda szolgáltatásait is szívesen ajánlja a vendéglátó,
Csongrádon azt sem tudják, mi
történik a szomszéd utcában.
B. D .

Súlyt
mérnek
az M5-ösön
Az M5-ös sztráda bal pályájának
- ez a Szeged felől Budapestre
tartó irány - 71,5 kilométerszelvényében, Lajosmizsénél február
1 -jén tengelysúlymérő állomás
nyílik - áll az AKA Zrt. közleményében. Az állomás létrehozásával a jogsértően túlsúlyosan közlekedő járművek számának megcsappanását, az okozott károk
csökkenését remélik.
A túlsúlyosnak érzékelt tehergépjárművek dinamikus és statikus mérlegelést követően a
túlsúly megszüntetéséig a mérőállomás parkolójában kötelesek
várakozni. Az átrakodás lebonyolítása a jármű üzemeltetőjének felelőssége. A túlsúly megszüntetését követően a járművek egy újbóli mérlegelést követően hagyhatják el a mérőállomást.
Még az idén az M5-ösön Ocsánál a Szeged felé vezető jobb pályán egy újabb tengelysúlymérő
állomást is létesítenek.
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Megjelent a felvételi tájékoztató kiegészítése

# Duplázza meg forgalmát!

Új jelentkezési lehetőségek

Válassza a T-Mobile új, üzleti díjcsomagját, a Dupla Profitot, és az 1800 forintos
havidíj akár kétszeresét is lebeszélheti! Bármely belföldi irányba indított hívás
forgalmi díjának fele kerül beszámításba a lebeszélhetőségbe, legfeljebb a havidíj kétszereséig. Mindenki másban lát üzletet, de a legtöbben bennünk látják.

Tegnap megjelent a 2007-es Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése. Ezt is
érdemes átböngésznie minden jelentkezőnek.

"Legalább kettó, a díjcsomagba bevont előfizetés esetén, kétéves hűségnyilatkozattal.
Az ajánlat 2007, február 1-jétól visszavonásig érvényes. Az akció további és részletes, teljes
körű feltételei a T-Pontokban, üzleteinkben és - T-Mobile vagy vezetékes előfizetésről - az
1400-as ügyfélszolgálati hívószámon érhetők el.

www.t-mobila.hu

Az óvárost felújítanák Csongrádon, de a programokat a vállalko-

•T • -Mobile

*

•

Több tucat új képzést, új jelentkezési lehetőséget
tartalmaz az úgynevezett Kék könyv, azaz a Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítése. Például a
szegedi egyetem új jelentkezési lehetőségként kínálja a jogi asszisztens, illetve az idegenforgalmi
szakmenedzser, négy féléves, felsőfokú szakképzést. A kiegészítést azért is érdemes átnéznie minden jelentkezőnek, mert néhány szak indítását
visszavonták, vagy módosították az azt meghirdető
intézmények. A kiegészítésben azt is közhírré te-

szik, hogy a felsőoktatási intézmények döntése értelmében 2008-tól valamennyi intézményben
alapképzésben 105 ezer, mesterképzésben és egységes, osztatlan képzésben 150 ezer forint képzési
hozzájárulást kérnek a hallgatóktól. A felsőfokú
szakképzésre és a költségtérítéses képzésre felvetteknek nem kell képzési hozzájárulást fizetniük. A
kiegészítés a felvi.hu-n kívül megjelent az országos
napilapokban és az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján is. A február 15-éig - illetve mesterképzésben és kiegészítő alapképzésbén legfeljebb március 15-éig - benyújtandó felvételi jelentkezésnél a Tájékoztatót és a kiegészítést együtt kell
figyelembe venni.
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A szegedi számítástechnikai

T Ü K Ö R "

cégnek soha nem volt irodája a Gyertyámos utcában

Eltűnt a Compside és 1009 680 000 forint
Egymilliárd-kilencmillió-hatszáznyolcvanezer forinttal tartozik az APEH-nak a szegedi Compside
Kft., amely egyedüli Csongrád megyei vállalkozásként a nyolcadik helyen áll az adóhatóság legfrissebb
országos szégyenlistáján. A cég egyébként hátrahagyva tetemes adósságát eltűnt, ráadásul semmilyen
nyilvántartásban nem szerepel, a bejegyzett címen pedig soha nem volt irodája.
- Nagyon kellemetlen nekünk ez az egész, ugyanis
a Compside Számítástechnikai és Kereskedelmi
Kft. soha nem bérelt nálunk irodát - mondta a szegedi, Gyertyámos utcai irodaházat üzemeltető cég
névtelenséget kérő képviselője.

Adóhiányok az interneten
Az APEH legutóbb nyilvánosságra hozott, az adóhatóság honlapján mindenki számára hozzáférhető adatai szerint a milliárdos adótartozást és bírságot felhalmozott Compside Kft.-nek a Gyertyámos
utca 13. szám alatt van a székhelye. Az irodaház részéről az irodahelyiségek bérbeadását intéző férfi
tegnap még azt is elmondta, hogy az APEH munkatársaitól már korábban tudták, hogy az említett
számítástechnikai cég telephelyként a Gyertyámos
utcai címet szerepeltette. Már kezdeményezték,

L

hogy a Compside adataiból töröljék a címet, „mert
rossz színben tüntetheti fel az egész irodaházat".
Az APEH a saját honlapján negyedévente teszi közzé „azoknak az adózóknak a nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek vagy amelyeknek a
terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett
határozatban magánszemélyek esetében tízmillió,
más adózók esetében százmillió forintot meghaladó
összegű adóhiányt állapított meg, és az érintettek
nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek".
A lista célja a megszégyenítés.

Változik a feketelista
Az APEH ezt megelőző feketelistájának második
helyén egy felszámolás alatt álló szegedi cég szerepelt. Az Exover Számítástechnika Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. bírsággal együtt négymilliárd forint
adótartozást halmozott fel.

99 Az adóhatóságnak
kötelessége nyilvánosságra Adótitok és válaszhiány
törvény szerint az adóhatóságnak jogában áll,
hozni azoknak az adatait, sőt- Akötelessége
negyedévente nyilvánosságra hozni
azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek az adaakik magánszemélyek
tait, amelyek magánszemélyek esetében tízmillió,
esetében tízmillió,
vállalkozások esetében százmillió forint feletti adótartozást halmoztak fel. Arra viszont az adótitok mivállalkozások esetében
att nem válaszolhatok, hogy az előző listán még szereplő cégek, illetve magánszemélyek miért nincseszázmillió forint feletti
nek a mostanin - nyilatkozta lapunknak dr. Nagy
adótartozást halmoztak
Péter, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
főosztályvezetője. Előfordulhat, hogy az érintettek
fel.
időközben kiegyenlíthették-e tartozásaikat vagy végNagy Péter

Az új listán azonban már sem az Exover Kft., sem
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Tíz év alatt
megújulhat a Maros
Aradon megépült a szennyvíztisztító mű, a 13 ezer lakosú Lippán
jövőre készül el, s ezzel újabb napi 3000 köbméter lakossági
szennyvíztől szabadul meg a Maros. A folyó a következő tíz évben
- részben uniós támogatással - egyre tisztább lesz, de persze van
még tennivaló. Medgyesi Pál, a Makó Térségi Víziközmű Kft.
igazgatója román-magyar összefogást javasolt egy lippai konferencián.

Ezzel azonban a Maros tisztasága még korántsem megoldott
probléma. A folyó teljes hossza
a forrástól a szegedi torkolatig
mintegy hétszáz kilométer, és
völgyében települések sokasága
húzódik. A szennyvíz biológiai
tisztítása mindenekelőtt Makónak és Szegednek az érdeke, hiszen - bár a folyó valamelyest
képes az öntisztulásra - végső
soron az összes szenny hozzánk
érkezik - magyarázza a vízügyi
szakember. A konferencián éppen ezért román-magyar szakmai együttműködést javasolt a

.•pia
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Romániában egymás után épülnek a tisztítóművek

A konferencián Medgyesi Pál
előadását azért hallgatták meg,
mert most a tizenháromezres
Lippa készül arra, amit tőle száz
kilométerre Makó már megvalósított: új, biológiai szennyvíztisztítót építenek, méghozzá a
jövő év elejére, 650 ezer eurós
uniós támogatásból. Ezzel a folyó újabb napi 3000 köbméter lakossági szennyvíztől szabadul
meg. Aradon már elkészült és
működik az ottani korszerű tisztítóüzem.

gyöngyözőbor
0,751
532/1

• 850g
• 1 176/kg

leg eltűntek - ezért nincsenek a listán? A főosztályvezető azt válaszolta: ezek is elképzelhetők.
o.z.

Az elkövetkező tíz év alatt érzékelhetően tisztábbá fog válni a
Maros magyarországi szakasza
- jósolja a Makó Térségi Víziközmű Kft. igazgatója, Medgyesi
Pál. A vízügyi szakember reményeit arra alapozza, amit a napokban a romániai Lippán, egy
vízügyi konferencián hallott:
odaát épülnek az új szennyvíztisztítók.

A játék időtartama:

Tolnai
Chardonnay

az ugyancsak jelentős adótartozást felhalmozott
vásárhelyi székhelyű Excees-Car Kft. és a szegedi
Lanakker Kft. sem szerepel, és nincs a listán az előzőn még szereplő négy Csongrád megyei magánszemély sem.

SZEGED IS
SOKAT NYERHET
Amíg a Maros-torokig, vagyis Szeged északi határáig
mindig jó volt a Tisza vízminősége, a torkolat alatt a
hazai folyók közül is kiemel; kedően szennyezetté vált a
T i s z a az 1970-es évekre. Az
ok: a Ceausescu-féle ipari
fejlesztés nem volt tekintettel a környezetre, rengeteg
tisztítatlan ipari szennyvíz
került a Marosba, amely aztán Szegednél folyt le, fürdésre Is alkalmatlanná téve
a Tiszát. A rendszerváltást
követően - a korszerűtlen
romániai Ipar leépítésének
következtében - már sokat
javult a vízminőség. A további tisztulás Szegednél is
ismét szőkévé varázsolhatja
a Tiszát.

Maros rehabilitációja, a vízminőség javítása, a természeti erőforrások optimális és igazságos
kiaknázása érdekében. Medgyesi Pál úgy látta, az elképzelésre
román oldalon van fogadókészség. A szakmai együttműködés
kereteit, ahogyan a szennyvíztisztítók megépítéséhez szükséges támogatást is, az unió adhatja meg - mondja a makói
szakember.
SZ. I. M.
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A makói szennyvíztisztító minta lehet Lippának

Fotó: Gyenes Kálmán
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Szombatra Szentpéteri Csillát várják

Odesszai
elszólások

Makón forgat a héten
a Főtér országjáró stábja

Éppen a főtéren dolgozik a stáb

Legalább kétéltű embernek kellett lennie annak, aki a nagy és
hatalmas Szovjetunióról akkor is írni akart, meg elmúlásában is
betűre fakad, de ebben semmi furcsaság nincsen. Százszor lecsapták volna a fejét, ha megírta volna, amit akkor látott legtisztábban. Testvérről vagy jót, vagy semmit. Testvérvárosról is.
Fenyvesi István, a Szeged és Odessza közötti kapcsolatok talán
leghűségesebb krónikása. Az első kapavágástól, Dénes Leó kapcsolatfölvevő levelétől mostanáig hangyaszorgalommal gyűjtött össze
minden morzsát. Még visszább, az egészen kezdetektől,
amikor
még szó se lehetett testvérvárosságról, egészen addig, amikor már
nem is nagyon emlegetjük. Istenem, a sok csinovnyik ízű beszámolóban is feredőzni, önként vállalt föladat sajátos velejárójaként!
Már az Odesszai körutat is visszakeresztelték
Temesvárira, és sértődés ne legyen belőle - ki emlegeti régi nevén az újszegedi pa. nelbugyrot ? „Belénk sajdult Odessza "-ez a 428 lapos nagy könyv
címe. (Bába Kiadó.) Tudnia illik annak is, aki eddig nem tudta,
hogy a turisztikailag is kalodába zárt Béketábor legfőbb „kiszagolási" pontjai a testvérvárosok lettek. Az ideológia töltet természetesen nem hiányozhatott, ezért leginkább pártfőemberek,
tanácsi
apparátusok, vállalati nagyok jöttek ide, és mentek oda. A nómenklatúra emberei. Az oroszt tanuló diákok, meg a szocialista brigádok vittek bele némi civil színt a későbbiekben. Kísérte őket
egy-egy tolmács, néha újságíró is a megbízhatóbbak közül. A szinte főúri fogadtatás, az eszem-iszom, meg a dínomdánom, leginkább ez maradt meg legtöbbükben, és csak ritkán jött elő, hogy ezzel is körülkerítették őket. Nehogy mást is meglássanak.
Sokat megláttak így is. Erősen alkati kérdés lehet, engem most
azok az elszólások szórakoztatnak legjobban, amelyekért akkor
zajos elmarasztalás járt volna. A magam teremtette
helyhiányom ebből is csak szemezni enged. Vaskos dolgokat mondanak
a nómenklatúrások
is, visszafelé révedezve, meg a válogatott delegációk tagjai is. Odessza iparáról és mezőgazdaságáról
számoltak be legtöbbször a terjedelmes összefoglalók, de éppen ez a kettő volt tökugyanaz az eleve kudarcra ítélt szovjet gazdaságban,
Moszkvában, Leningrádban, Szmolenszkban,
Novoszibirszkben,
vagy bármely kisebb faluban.
Nagy ugrás: a száraz törvény. Gorbacsov peresztrojkája. V. elvtárs, aki egyébként a legszelídebb lelkületű volt a maga nemében, már Lvovban rádöbbent a legrosszabbra. Az állomás előtti
tér fél tucat sörözője már csak gyümölcsleveket
árult. És ő a
Gambrinuszos élményekre volt hangolva. „Hej, azok a finom apró füstölt halak" - fakadt ki a tolmács a kísérő előtt, de hát a
Gambrinusz is bezárt. Kolhozba, hajógyárba vitték őket előadni,
de ott is csak ásványvíz és gyümölcslé várta őket. Búcsúzáskor
két-két háromkilós füstölt hallal loholt elő a kísérő, hogy valamit
talán vissza tud adni a Gambrinusz hangulatából. V. elvtárs nem
erre várt.
Szervezett utazásokat később a Népfront is. Leginkább a pártapparátus tagjainak gyermekeiből. Szeged is a napfény városa, és
Odessza még inkább az, a tengerparton elheverve egyetlen nap
alatt pecsenyére sültek. A tengerészkapitány
egy flaska cetspermával kedveskedett nekik. Ez a csodaszer a legjobb gyógyír minden leégésre. És akik onnan készültek ide 1 „Nem létezik, hogy
ott mindent lehet kapni! Hiszen ott is szocializmus van!" Elkezdték ostromolni a marxizmus
oktatóikat: „Nálunk miért
nem úgy van, mint a magyaroknál?" (A legvidámabb barakk.) És
a legvastagabb, az egyik hazai tanítvány szájából: „Ha ott már a
kommunizmust
építik, az bizony nekünk szomorú
perspektíva."
Százszámra találunk ilyeneket is, de a nagykönyv elsősorban az
értékek tára.

Fotó: Karnok Csaba

Szombatig Makón forgat a Magyar Tfelevízió Főtér című népszerű országjáró műsorának stábja. A városról és környékéről
szóló ötvenperces összeállítás jövő vasárnap kerül adásba, a műsor sztárvendége
várhatóan Szentpcteri Csilla, a makói születésű zongoraművész lesz.
Majdnem egy hetet tölt Makón, illetve a környék falvaiban ezekben a napokban a Magyar
Televízió Főtér című műsorának stábja,
amely a Pulitzer-kollégiumban ütött tanyát
erre az időre. A hétfős csapat munkáját Sáska
Péter szerkesztő koordinálja, akitől megtudtuk: a szombatig tartó forgatás során olyan
látványos, jellegzetes makói helyszíneket keresnek fel, mint például a víztorony, a termál- és gyógyfürdő, a Hagymaház, a zsinagóga és a zsidó temető, az Espersit-ház, mikrofonvégre pedig olyan embereket kapnak,
mint Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató, lámborné Balog Tünde művész-tanár, illetve az egykori makói zsidó hitközség
ügyeit képviselő ügyvéd, Báron Zsuzsa. Igyekeznek képet adni a térség kultúrájáról és
gasztronómiai hagyományairól is. Ennek jegyében ellátogatnak többek között a magyarcsanádi ortodox templomba, az apátfalvi szigetházba és a kiszombori Rónai-kúriába, de

A Z O N G O R A ES MAKÓ
SZERELMESE
A Főtér hagyományai szerint minden adásban képernyőre kerül egy-egy híres ember,
aki az adott vidékhez kötődik, és vall a
szülőföldjéhez való kötődésről, kedvenc
helyeiről. Sáska Péter a sorozat Makóról
szóló darabjának Szentpéteri Csilla zongoraművészt szerette volna megnyerni, aki
örömmel fogadta a felkérést - az azonban
egyelőre nem biztos, hogy tud időt szakítani a felvételre. Ha igen, az utolsó, szombati
napon kapcsolódik be a forgatásba. A
nemzetközi hírű zongoraművész lapunknak
korábban elmondta: rajong szülőföldjéért,
nyaranként mindmáig szívesen tölt itt néhány hetet, legkedvesebb emlékei a Maros-parthoz és a fürdőhöz kötik.

szó lesz Klárafalván Kukutyin legendájáról és
a hagymaterniesztés kultúrájáról is. Az egyes
forgatási helyszínekből egy-egy percnyi lesz
látható az összeállításban - pergő, színes, figyelemfelkeltő műsor készül.
A stáb tagjai egyébként jól érzik magukat
Makón, különösen az itteniek vendégszere-

tetétől vannak elbűvölve. - Az első találkozásom egy helybelivel rendkívül pozitív élmény
volt - mesélte a műsorvezető, Zalatnai Brigitta, akit korábban Palcsó Brigittaként ismertek meg a nézők. - Bementem egy
ABC-be kiflit venni, az árusnak csak zsömléje volt, és amikor ez kiderült, meglepő módon a szomszéd sarki üzletet ajánlotta, hogy
ott próbálkozzam, n e m a maga portékáját
próbálta meg rám tukmálni. Ez a kedvesség,
önzetlenség meglepett - mesélte nekünk,
miközben a tegnap délelőtti programra, a sétakocsikázásra várt. Horváth Zoltán hatvanesztendős Viktória-hintójával aztán az egész
belvárost bejárta a stábbal együtt, meg-megállva a nevezetesebb épületek, helyszínek
előtt.
A Főtér című idegenforgalmi-gasztronómiai ajánlóműsor sorozata egyébként hat évvel
ezelőtt indult, és a Maros-parti város három
éve már szerepelt benne. A helyszíneket a
szerkesztőségben többnyire találomra, egy
nagy országtérképre bökve választják ki igaz, már nemigen van olyan település, ahol
ne jártak volna, ezért visszatérnek a régen
felkeresett helyszínekre is. A Makón és környékén forgatott összeállítást február 11 -én,
vasárnap délelőtt láthatják az m 1 műsorán.

H.D.

SZABÓ IMRE

A tinik jó heccként élik meg tetteiket

Gyerekek a bűnben: vannak tipikus visszaesők
A gyerekbűnözés oka főként a szülők felelőtlensége - a szakember
szerint. Szegeden leginkább a lopások, rablások jellemzőek, de
lefüleltek már gyerekkorú drogdílcrcket is.
Szegeden vannak tipikus esetek,
mint például a bolti és iskolai lopások, de egyre több gyereket gyanúsítanak meg orgazdasággal, rablással, garázdasággal, testi sértéssel.

** A gyerekek
többnyire
haszonszerzés
végett
követnek el
bűncselekményeket:
pénzre,
mobiltelefonra,
mp3-lejátszóra,
CD-re,
DVD-re,
édességre
áhítoznak.
Sövényházy Edit

Előfordul, hogy a kábítószereket nemcsak fogyasztják, de ter-

mesztik és kereskednek is velük, sőt betöréses lopásokban is
közreműködnek - kis termetük
miatt használják ki őket az idősebbek, és mert nem büntethetők. A gyerekkorú elkövetők
nem állíthatók elő, csupán tanúként hallgatják meg őket majd az eljárást korukra való tekintettel megszüntetik. „Szankcióként" a gyermekvédelmi hatóságoknak jelzik a problémát,
akik tovább foglalkoznak az elkövetőkkel.
Mint Sövényházy Edit, a Szegedi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi referense elmondta, a gyerekek többnyire haszonszerzés
végett követnek el bűncselekményeket: pénzre, mobiltelefonra,
mp3-lejátszóra, CD-re, DVD-re,
édességre áhítoznak. Ha kortársaikat rabolják ki - például pénzért,
uzsonnáért, mobilért
jellemzően csoportosan hajtják végre az
akciót. Tettük súlyával többnyire
nincsenek tisztában, jó heccnek,
diákcsínynek hiszik a rablást. Felelősségtudatuk fejlesztését az iskolai oktatásban a szegedi rendőrség prevenciós munkatársai bűnmegelőzési kisfilmekkel, élménypedagógiai módszerekkel segítik.
A főhadnagy szerint főleg azok
a gyerekek csúsznak bele bűncse-

GYERMEK- ES FIATALKORÚAK ÁLTAL ELKÖVETETT

BETÖRÖK,

BŰNCSELEKMÉNYEK A SZEGED-MÓRAHALMI KISTÉRSÉGBEN

DÍLEREK,
PROSTIK

2001

2002

2003

2004

2005

Betöréses lopás

7

39

4

4

2

Csalás

2

7

1

1

1

Garázdaság

2

17

2

4

7

Kényszerítés

1

5

0

0

0

Közokirat-hamisítás

0

5

1

2

0

Lopás

72

177

59

69

43

Orgazdaság

5

5

3

4

6

Rablás

1

20

7

7

10

Rongálás

11

38

5

8

22

Visszaélés kábítószerrel

35

21

8

18

16

Forrás: Szegedi Rendőrkapitányság
lekményekbe, akikre kevés figyelmet fordítanak szüleik, délutánjaikat, estéiket barátaikkal
az utcán töltik, felügyelet nélkül.
Sok gyereket a nagyobbak vagy a
többiek visznek bele egy-egy „balhéba". Sövényházy Edit szerint
mióta a sport, a szakkörök és
más értelmes szabadidős-elfoglaltságok sokba kerülnek, egyre
kevesebb család engedheti meg
ezeket magának. A szülők pedig

másodállásban dolgozva nem
tudnak eléggé odafigyelni: kikkel,
hogyan tölti idejét csemetéjük.
Sok szegedi gyerek csak egyszer-egyszer téved a bűn útjára,
és ha elkapják, megijed, megbánja. Vannak azonban visszaesők,
akik egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el, és ebből
az élethelyzetből egy idő után
n e m képesek kitörni. Ok a 14.
életévüket betöltve előbb-utóbb

DM-grafika
intézetbe vagy a fiatalkorúak
börtönébe kerülnek. A graffitisek
például tipikus visszaesők: nem
értik meg, hogy amit tesznek, az
rongálás.
- Vannak olyan gyerekkorú elkövetőink, akiknél látjuk, hová
vezet a folyamat. Megmenteni
viszont csak azt lehet, aki maga
is ezt akarja - vallja a szegedi főhadnagy.
T.R.

Sövényházy Edit munkája
során egy mindössze tíz
éves gyerekkel is találkozott: először lopásokat,
majd betöréses lopásokat,
rablásokat követett el. Most
éppen börtönbüntetését tölti. Tavaly egy tizenkét éves
kislány drogfogyasztó és
terjesztő is volt egyben. Az
ügyben - amelyről lapunk
is beszámolt - több tizenhárom-tizennégy éves fiatal
szerepelt dílerként. Egy másik megdöbbentő esetben
egy szegedi iskola kérte segítségüket, mert kiderült:
diákjaik rendszeresen és
szervezetten járnak lopni
egy üzletbe, a zsákmányt
olcsón eladják az iskolában. A bandatagok felosztották a feladatokat egymás
között, a kisebbeket „betanították" a nagyobbak. A
főhadnagy most azzal foglalkozik, hogy visszatereljen
a helyes útra néhány szegedi tizenévest, akik „önkéntes" prostituáltként dolgoznak az országúton.

NOITAKTIKAK ES PRAKTIKAK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
NAPI MELLÉKLETEK
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Szolid és extra
A műkörömdivat már évek óta hódít a nők körében. Néhányan
csak alkalmakra tetetnek, többen állandóra csináltatják. A
legkedveltebb a francia manikűr, extrém festést csak kevesen
kérnek.

Közkedvelt a virágminta

- M u n k á m során kimond o t t a n előnyös, hogy műkörm ö m van - állítja Ilia Tünde
fodrász. - Sokat ázik vízben a
kezem, miközben a vendégek haját m o s o m . A zselés
körmöm
megsem
megy
tönkre, n e m törik
le. Fontosnak találom, hogy szép,
ápolt legyen a kezem, ezért négyhetente
eljárok
műkörmöshöz.
- Esküvőre leginkább messziről is
látványos
lakkozást ajánlok, sok
csillámmal, de fontos, hogy ne legyen
tűi hivalkodó, bálokra a ruha, a
smink
színével
harmonizálót. Előfordult már, hogy
nyolcadikból ballagó kislány kapta
ajándékba a manikűrt. A műkörömépítésnél felső korhatár nincs, de 14
évnél fiatalabb lányoknak nem ajánlott - figyelmeztet
Rita, akinek vendégei között férfiak is
vannak. - Néhány
férfi is jár hozzám,
ők persze csak manikűrre, esetleg a
körmüket felpolíroztatni.
B.B.A.
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Árak (Ft)
800-2 000

francia építés

3 000-4 500

díszítés/köröm

200-500

lakkozás

200-500

Forrás: DM-gyűjtés
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Hazug álomvilág
vagy ártalmatlan játék
A Barbie-ipar

nak. Azok, akik az e x t r é m
díszítést kedvelik, tigrisvagy z e b r a m i n t á s festést,
playboy nyuszival vagy a
Shrek m e s é b e n
szereplő
mézeskalács figurával díszíttethetik k ö r m ü k e t .
- A vendég körmére húzzuk
a zselé- vagy porcelánréteget,
törekedve a minél természetesebb összhatásra, és az
egészséges viseletre. A lányok, asszonyok tartós, gyors,
szép munkát várnak el tőlünk. A cél az, hogy a köröm
megőrizze épségét, megerősödjön - magyarázza a szakember. A tévhittel szemben a
háziasszonyoknak ajánlott az
újfajta műköröm, hiszen n e m
ázik ki mosogatás közben,
mint a sajátunk, nem törik le
egy hirtelen mozdulatnál.

MANIKURARAK SZEGEDEN

manikűr

2007. FEBRUÁR

;

A BARBIE BABA HATASA A LÁNYOK LELKI FEJLŐDESERE

műkörmök

Habár a műköröm és a manikűrözés luxuscikknek számít, egyre többen járnak szalonba körmöt szépíttetni. Az
árak üzletenként változók, és
az anyaghasználaton is múlnak.
- Amit mi csinálunk, már
nem is igazán műköröm. Modern anyagokat használunk,
melyek sokban különböznek a
régi, tipes módszerektől - avat
be a részletekbe Masa Rita kézápoló mükörömépítö. - A korábbi műanyagból készült műkörmök már teljesen elavultak,
nem beszélve arról, hogy az
ÁNTSZ betiltotta őket, mivel
ragasztójuk ciántartalmú volt.
A szalonokban többféle
l e h e t ő s é g közül választhatunk: k é r h e t ü n k zselés, porcelán és üvegszálas körömépítést. A l e g t ö b b e n f r a n c i a
manikűrt kérnek a műkörm ö s t ő l . A nők j o b b a n kedvelik a szolid, h é t k ö z n a p is
viselhető árnyalatokat, így
b o r d ó , vörös, erőteljes szín e k e t csak ritkán választa-

SZABÓ CSILLA

Péntek

DM-grafika

Barbie baba szülőanyja Ruth
Handler volt, aki 1959-ben a
Mattel játékcég társalapítójakéntalkotta mega babát. Nevét
Ruth lányáról kapta, akit Barbarának hívtak.
Az eredetileg kék szemű, szőke hajú baba, sokféle változatában, világkarriert futott be:
volt űrhajós és állatorvos. 150
országban több mint egymilliárd fogyott el belőle.
Ruth elképzelése az volt, hogy
a babán keresztül a kislányok
azzá válhatnak, akik csak lenni
szeretnének. Barbie-ra egész
iparág épült - több százmilliót
kaszál be a Mattel a különböző
kiegészítőkből, ruhákból, filmekből és könyvekből, amelyek
Barbie-ról szólnak.
Az édesanya és kislánya, Aliz nagy

Barbie-rajongó

Barbie a rózsaszín álomvilágával megosztja a véleményeket. Egyesek szerint
tökéletes külseje ferde képet állít a valóságról a gyereklányok elé, mások nem
tartják veszélyesnek a baba által sugallt
ideált, hiszen tudják, és meg is tanítják
gyerekeiknek, Barbie csak egy játék.
Barbie megjelenése előtt a lányok hajas
babával játszottak, megtanulták a hagyományos női szerepet: anyának lenni,
gondoskodni a családról, mosni, főzni
takarítani, háztartást vezetni. A tervező az
űj baba megalkotásával nem a családanya modellt kívánta erősíteni. Barbie
szépségével, önállóságával az ű j korszak
nőideálját teremtette meg: a család mellett a karriert is fontosnak tartó nő.
Sokan támadják Barbie-t, amiért naphosszat csak szépítkezéssel, ruhái kiválasztásával foglalkozik. A kislányok valóban csak felszínes dolgokat tanulhatnak játék közben?
- Szerintem ez az egész Barbie-őrület a
szülők butasága. Már-már a szülők közti
versengésről lehet beszélni: ki vesz szebb,
több, drágább babát a gyerekének. Ha egy
kislánnyal bemegyünk egy játéküzletbe,
biztos, hogy nem egy Barbie-t fog kinézni
magának, szerintem a szülők erőltetik rá
a gyerekekre - m o n d j a határozottan a
szegedi Hódi Kata, a négyéves kék szemű,
szőke hajú Luca anyukája - Nem veszek
Barbie babát a lányomnak, sokkal értelmesebbnek találom a különböző játékbabákat, amelyek napjainkban már
többfunkciósak. Etetni, öltöztetni, pisiltetni, tisztába rakni lehet őket, n e m csak a
hajukat fésülgetni, mint Barbie-nak.
Az eltökélt Barbie baba rajongók biztosan harcba szállnának ezzel a kijelentéssel, hiszen a csinos műanyag babának a szépítkezésen kívül temérdek
dolga van: először is ott van a karrier
építés. Barbie bőrébe bújva bármik lehetünk: egyenlőségért harcoló feminista
politikusok, az első női asztronauták, divatűjságírók, vagy akár állatorvosok. És
n e feledjük el, Barbie-hoz Ken is jár! Igaz,
csak mellékszereplőként, de segítségével
a kislányok gyakorolhatják a családmodellt.

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Ahol anyuka Barbie-rajongó, szinte elkerülhetetlen, hogy a kislány is az lesz. Jó példa erre a kisteleki Darabosné Majoros Ildikó
és kislánya, a hétéves Alizka, aki a Barbie-rózsaszínen kívül más ruhát nem is hajlandó felvenni. - Úgy gondolom, a tökéletes
forma miatt tetszett meg Alizkának ez a baba. Minden kislány szereti a szép, hosszú
hajű babákat, a csillogó-villogó ruhácskákat, én is nagyon szerettem Barbie-zni emlékezik vissza Ildikó. Alizka teljesen bele-

szeretett a „rózsaszín világba". A babákon,
és kiegészítőiken kívül van barbie-s táskánk, napszemüvegünk, ruhánk, tolltartónk. Nem érzem úgy, hogy meg kellene
fosztani egy kislányt a Barbie-világ örömeitől, azt viszont nagyon fontosnak találom,
hogy megértsék a gyerekek: Barbie csak egy
játék, egy illúzió. Igaz, vannak olyan lányok,
akik ügy néznek ki, mint ő, de nem ez a követendő példa.
BOBKÓ ANNA

A nemzetközi gyűjtemény

Hajdú Anett büszke

babagyűjteményére

FOTÓ: KARNOK CSABA

Hatéves volt, amikor megkapta első Bar- leszerettem. Ezután minden alkalomra csak
bie babáját Hajdú Andett. A ma már Barbie-t kértem. A szüleim sokat utaztak külhuszonhárom éves szegedi hölgy a világ földre, és mindenhonnan különleges babáminden tájáról származó, több mint száz- kat hoztak nekem. Körülbelül száz babám
van, a világ különböző tájairól. A legkülönledarabos gyűjteménnyel dicsekedhet.
- Szerintem egy Barbie baba is lehet gesebb az a Kínából hozott baba, ami kimougyanolyan hasznos és készségfejlesztő, nóba van felöltöztetve, és fekete a haja. A
mint egy hajas baba. Igaz, Barbie nem az gyűjtemény tagjai között szerepel még: bicikanyaszerepre nevel, de a mai világban a lis, baywatchos, sellő-, balettos Barbie. SztáBarbie-féle értékrend sokkal erőteljeseb- rok másai: Marilyn Monroe, Scarlett O'Hara
ben érvényesül: a család ellátása, kar- az Elfújta a szélből. Mesehősök: Pocahontas,
rierépítés és mindeközben kívánatos, szép a Szépség és a Szörnyeteg, A notre-dame-i
nőnek lenni - mondja Hajdú Anett, aki 15 toronyőr főszereplőnői. Nettinek rózsaszín baéves koráig szenvedélyes Barbie baba gyűj- baháza is volt, apró kis hűtővel, benne tojástő volt. Egész kis kiállításra való gyűj- tartóban tojásokkal, Barbie kocsija, Barbie
lova és még Barbie WC-je is. Már nem gyűjteményt halmozott fel az évek során.
töm
őket, kiegészítőkkel együtt eltettem a le- Hatéves voltam, amikor megkaptam az
endő
gyerekeimnek, unokámnak.
első Barbie-mat karácsonyi ajándékba - be-
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AZ ISMERT PAROKNAK OLYKOR TEHER A NYILVÁNOSSÁG - A HÍRES TÉVÉS ÚJSÁGÍRÓK TUDJÁK, MIT VÁRNAK TŐLÜK

Laci imádja a spenótot, Anikó főz neki
Marsi Anikó spenótot főzött Palik Lászlónak. Az étel nem
sikerült, de Laci egy szót sem szőtt, csak benyúlt a hűtőbe
hideg kajáért. íme, egy napi hír a 21. századból. A sajtó
érdeklődése az emberi intimitások iránt nálunk is nőttön-nő.
Ebbe bele is lehet halni, ahogy Diana és Dodi esete bizonyítja.
Egyébként lehet titkolózni, és lehet alkalmazkodni. Két izgalmas kísérlet is zajlik a magyar bulvármédiában: Palikék
példája mellett szembetűnő, ahogy a Bárdos András-Máté
Krisztina házaspár védi gyermekét a nyilvánosságtól.

Az alábbi történet azért bájos,
mert azt végül nem is tudhattuk meg biztosan, hogy Sophia
Loren fia, az ifjabb Carlo Ponti
és Mészáros Andrea együtt él-e
még. Azt viszont szépen bemutatja a karmester és a hegedűművész esete, hogyan járhat ma egy ismert pár, ha úgy
dönt, hogy nem nyilatkozik a
sajtónak. Január 10-én arról írt
egy magyar napilap, hogy a pár
szakított. „Az esküvő után a
fiatalok Amerikába, Los Angelesbe költöztek, és eltűntek a
szemünk elől. Azonban az ottani, valamint a párizsi társasági és a művészeti élet tagjai
most állítják, hogy a házaspár
már nincs együtt" - írta az új-

ság. Ezt magyarul pletykának
mondják. Végül ennél hitelesebb hírforrás nem is akad,
mert a házaspárt nem sikerült
elérni, Andrea családja pedig
nem nyilatkozott. Az értesülést
egy sor internetes hírportál
azonnal átvette. Két nappal később ugyanez a lap már ezzel a
kijelentő mondattal indított:
„Ujabb szenzációs hír Mészáros Andreával (30) kapcsolatban. Néhány napja még arról
beszéltek, hogy megromlott a
házassága Sophia Loren (72)
nagyobbik fiával, ifjabb Carlo
Pontival (38), most viszont
már azt mondják Los Angelesben, egészen pontosan a munkahelyükön, a San Bernardino

szimfonikus zenekarnál, hogy
a magyar hegedűslány babát
vár."

Intim dolgok
Ezt a szöveget most nem a
kajánság írja. Azt szeretnénk
bemutatni, hogy az ismert
emberek, párok az utóbbi évtizedben Magyarországon is
egyre fontosabbak a sajtó szemében. A hírességekről szóló
cikkek tömegesen, iparszerűen termelődnek, és ha két ismert ember összeházasodik,
az érdeklődés mértéke akár
meg is hatványozódhat. Ez a
rögvalóság. Emlékezetes: az
ismert pár, Dodi Al-Fayed és
Diana hercegnő a sajtófotósok
elől menekült, amikor baleset
érte őket. Egy ember számára
az a tudat, hogy az intim dolgaiból hír lett, először olyan
érzés lehet, mint amikor földúlva találja a lakását.

Médiaszereplők

A féléves Palik Vilmos viszont már közismert ember,
gyakorlott médiaszereplő, és
híres párja is lesz hamarosan,
hiszen már kinézte magának
Liptai Claudia lányát. Tájékozottságunk annak köszönhető, hogy szülei, szakmabeliek lévén, fölmérték: a magánélet iránt érdeklődő bulCsongrád megyében nem csak a színházlátogatók tudják, hogy
vársajtónak
mindenképpen
Merényi Nicolette operaénekes és Kiszely Zoltán színművész
gyermekét Zsófi Lilinek hívják, szülei azonban Filinek szólítják. Az is szüksége van a hírekre, de ezt
a szörnyeteget lehet etetni, és
ismert, hogy a kislány két és fél éve született. Lapunk tavaly
ha jóllakik, kezes bárány lesz
szeptemberben beszámolt arról, hogy Nicolette épp két évadot
belőle. Esetleg konyhamalac.
hagyott ki, de tavasz óta készül a visszatérésre, és a közönség a
Mióta Marsi Anikó híradós
Don Giovanni Donna Annájaként láthatja újra. Az operaénekes azt
műsorvezető és Palik László
mondja, az, ha a nagyközönség betekinthet egy család életébe,
sportújságíró - újabban auolykor talán tényleg zavaró lehet. De ez hollywoodi jelenség,
tóversenyző - együtt él, renMagyarországon, Szegeden nem jellemző probléma, neki személy
geteg alkalommal kapott rószerint sohasem jelentett gondot.
luk szóló híreket a média. A
- A színházlátogatók rokonszenvének megnyilvánulása a színverkli
már akkor is működik,
padon kívül is inspirál, a személyes kérdésekkel sincs semmi baj,
ha
egyikük
nincs itthon. Miez az érdeklődés természetes és jólesik - mondja az operaénekes.
után a Dakar elkezdődött, leg- Amikor megszületett a kislányom, és toltam a babakocsit,
alább öt hír jelent meg róluk. A
gyakran odajöttek, akik addig csak a színpadon láttak, meglegszebb mégis a „Marsi Anikó
állítottak, megnézték a babát, kérdezték, mikor térek vissza - és ez
ehetetlen spenóttal búcsúznem volt zavaró, éppen hogy jólesett.
tatta Palikot" című rokokó

A figyelem természetes,
és jólesik

Erzsébet királynő, Hillary Clinton, illetve Condoleezza

Híres női arcok adják meg a római divatbemutatók egyik kollekciójának imázsát: a
Gattinoni divatház tervezője, Guillermo Mariotto estélyi modelljein Erzsébet brit királynő,
Hillary Clinton amerikai, illetve Condoleezza
Rice amerikai külügyminiszter látható.
A híres nők Andy Warhol amerikai festő Marilyn Monroe-portréinak mintájára felnagyított
óriási arcai a magasított derekú szoknyákról
tekintenek a külvilágra. Az ötödik Mariot-

Rice látható

életkép volt. Laci kedvenc étele a spenót, és Anikó nagyon
igyekezett, de az étel ehetetlen
lett. Laci azonban „nem tett
megjegyzést, csak benyúlt a
hűtőbe és hideg ételt vett elő".
Ezen a banalitáson lehet fanyalogni, de épp a hétköznapi
emberi mozzanatok miatt érdekes. Nincs olyan feleség, aki
ne rontott volna el ételt hasonlóan fontos pillanatban.

A gyerek védelme
Kicsit más, de szintén baráti a
kapcsolata a nyilvánossággal a
két televíziós újságírónak, Máté

Itt a kölnikrém

Nők által viselt hírességek

Az estélyi modelleken

Egy nyilvános csók - és más semmi. Palik László és Marsi Anikó tudja, jobb, ha ellátják
a kollégákat

FOTÓ: MTI

to-modellen a négy híres nő portréja együtt
látható. A divattervező kijelentette: olyan nőknek ajánlja kreációját, akik „egyszerre agreszszívek és érzékiek, egyszerre képviselik a feleséget és a szeretőt".
A párizsi Le Monde külön idézte azt, amit a
divatdiktátor Segolene Royalról mondott: „Royal asszony lehet az első nő, aki beköltözik az
Elysée-palotába, a francia elnöki rezidenciára.
A modellemen reprodukált arca tekintélyt sugároz és a jövő felé tekint". A nagyobb hatás
kedvéért a modellt bemutató manöken is Ségolene Royal jellegzetes frizuráját viseli.

Franciaország, a kellemes illatok hazája újból felfedezte a
kölnit - ezúttal krém és púder
formájában, s így az illatszer
ízléses kis dobozokban vagy
stift alakjában megfér minden
retikülben.
Világjáró hölgyek számára különösen repülőútjukon praktikus, amióta folyadékot csak
korlátozott mennyiségben vihetnek magukkal az utastérbe.
Ugyancsak előny, hogy a kölni
púder és a kölnikrém a folyadékkal ellentétben nem tartalmaz alkoholt.
A nagy választékban a legkülönfélébb árkategóriákban
szinte minden megtalálható
a könnyű virágillattól egészen
a nehéz, orientális parfümökig. A Boucheron Trouble
(Baj) illatos púderéért 3888
eurót kell a vevőnek kifizetnie.
A Fragonard kölni krémjéből
egy hatos csomag viszont már
25 euróért kapható. Az illatszer
magyar megjelölését a német
Kölnben gyártott, máig védett
Kölnisch Wasserről (kölnivízről)
kapta: a kölnivizet az 1700-as
évek legelején kezdték gyártani,
messze legismertebb márkája a
471 l-es.

Krisztinának és Bárdos Andrásnak. Feltűnő hír volt, amikor a
kisfiúkról készült képet - hoszszú várakozás után - megjelentette egy napilap. Kiderült, ezt a
lehetőséget inkább kihagyták
volna a szülők, de tudomásul
vették; ez így még mindig jobb,
mintha folytatódna a találgatás, hogy vajon mi okuk lehet a
titkolózásra. Azóta is azt próbálják elfogadtatni, hogy a kisfiú még nem tett semmit azért,
hogy az újságokban szerepeljen. Majd ha olimpikon vagy
feltaláló lesz, ha saját jogán kerül a címlapokra, akkor nem
fognak tiltakozni.

hírekkel
FOTÓ: MTI

- Szerintem rólunk köztudott, hogy n e m gyűlöljük a
bulvársajtót - m o n d t a lapunknak Bárdos András. - Rendszeresen olvassuk a kollégák
írásait. Ha engem egy újságíró
kérdez, természetesen válaszolok, mert köteles vagyok
válaszolni,
másrészt
nem
szűrhatok ki a kollégámmal,
aki a munkáját végzi. Mi csak
azt próbáljuk elfogadtatni
mindenkivel, hogy n e m szeretnénk tönkretenni a gyerekünk életét. Ezt eddig tiszteletben tartották, bízom benne, ezután is így lesz.
BAKOS ANDRÁS

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLETÜNKBEN T E U E S

ÁRUKÉSZLETCSERE
F E B R U Á R 5-ÉN. HÉTFŐN!
400 nf-en 2000 kg extra vállfás ruha, valamint
olasz, spanyol, angol cipők!
Felnőtt-, gyermekruhák, kiegészítők 1800 Ft/kg
Cipók 2000 Ft/kg • Mindennap folyamatos árufeltöltés!
Nyitva: h.-p.: 8-17 • szo.: 8-11 oraig
Szeged, Kossuth L. sgt. 72/CIMozaik Csempebolt felett, az emeleten)

' • U Q D mozijegy a Délmagyarországtól
és a Délvilágtól előfizetőinknek!
DÍSZBEMUTATÓ
FŐSZEREPLŐK: dsányi SaFdor. Ullinann Mimika. FÉnyö Ivkn
R E N D E Z Ő : Sas4amáe

. ""

Melyik filmben játszott együtt Csányi Sándor
é s Fenyő Iván?
• MÁTRIX • SZABADSÁG, SZERELEM • DEJAVU
A m e g f e j t é s e k e t e - m a i l e n v á r j u k a m a r k e t i n g @ d e l m a g y a r . h i i e-maii
címre! Minden n y e r t e s 2 d b j e g y e t k a p a j á n d é k b a !
Beküldési határidő: február 2 • A nyerteseket e - m a i l b e n értesítjük:
IB&pőntTÍKHn. februáí 7., 20.0p
Helyszín: Balvarosijnozi-
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AUTO-HITEL

Egyedülálló ajánlat
•
•
•
•

Autót
szeretne,
de nincs
elég
pénze?
Vagy pénzt
szeretne
és van
autója?
Teljes k ö r ű ügyintézés
1995 után gyártott a u t ó i n k r a
fix, d e v i z a a l a p ú t ö r l e s z t é s ű hitelek*
12 évnél idősebb a u t ó k r a is
Hitelbírálás 3 ó r a alatt

Skoda Fabia 1 . 2 Classic

Ford KA 1.3

2004.04., bézsmetál.1 légzsák,
rádiós magnó, szervo, ködlámpa, vonóhorog, kp.-i zár.
Önerő: 358 500 Ft.
20 497 Ft x 100 hó
Ár: 1 790 000 Ft

2000.05., sárga, klíma,
ABS, szervo, rádiósmagnó
Öneró: 220 000 Ft
18 471 Ftx72 hó
Ár: 1 100 000 Ft

Hyundai Tb Getz 1.3i

Ford Fiesta Courier 1 . 3

2004.01 „kék, el. ablak, kp.-i

27 646 Ft x 84 hó.

1996.11., rádiós magnó,
műszaki vizsga: 2008.07.
Önerő: 116 000 Ft,
13 322 Ftx 48 hó.

Ár 1 849 000 Ft

Ár: 350 000 Ft + áfa

Nissan Cabstar

Ford Transit 2.5D

1999., piros, dobozos,
szervokormány.
Önerő: 360 000 Ft
30135 Ftx 72 hó
Ár: 1 800 000 Ft

1997.12., klíma, szervokormány. rádiós magnó, riasztó, gyári aluplató, szervizkönyv. Önerő: 300 000 Ft,
24 343 Ftx60 hó.
Ár t 250 000 + áfa

1997.12.,

zár. riasztó, szervokormány,
ABS. Önerő: 369 800 Ft,

Ford Sierra 1.8TDÍ

Daewoo Nexia

|

Renault Thalia 1.4i •

fehér,

rádiós magnó.
Ö n e r ő : 1 3 8 0 0 0 Ft,
1 3 5 7 7 Ft x 6 0 h ó .
Ár:

690 000 Ft

Ford Escort 1.4i

1998.. barnametál,
szervo, kp.-i zár.
Ö n e r ő : 1 7 0 0 0 0 Ft,
1 4 1 5 1 F t x 7 2 hó.
Ár:

850 000 Ft

HOVÁRIY Szeged Kft.

6728 Szeged, Algyői út 39. • Szalon: 62/556-300
www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-300

Ford Mondeo 1.8i

Opel Astra kombi

1999.02., vörösesbarna metál, klíma, ABS, 2 légzsák,
szervo, 4 el. ablak.
Ár: ' 0 OOO Ft
Önerő: 258 000 Ft,
21 571 Ft x 72 hó

VW Sharan 1.9PDTDI

1.7TD

Peugeot 206 1.4i

Citroen Jumpy

1999. 08., kékmetál,
rádiós magnó, szervo.
Öneró: 278 000 Ft,
20 622 Ft x 84 hó.
Ár: 1 390 000 Ft

1994.10., fehér,
szervokormány,
rádiós magnó.
Önerő: 180 000 Ft,
22 531 Ft x 24 hó.
Ár. 500 000 Ft + áfa

2000 10., kékmetál,
szervo, napfénytető,
légzsák.
Önerő: 270 000 Ft,
22 790 Ft x 72 hó.
Ár 1 350 000 Ft

Ford Transit

Skoda Fabia 1.4 MPi

Ford Escort 1.8i

2004.04., kék, kp.-i zár,
szervokormány,
1 légzsák, rádiós magnó.
Önerő: 253 500 Ft,
26095 Ft x 84 hó.
Ár: 1490 900 Ft

1996. 12.. kékmetál. klima,
szervokormány, rádiós magnó, riasztó, kp.-i zár, 2 légzsák.
Önerő: 237 000 Ft. 15 526 Ft
x 48 hó. Ár 790 000 Ft

1997.12., ezüstmetái, klíma,
szervokormány, rádiós magnó, riasztó, kp-i zár, 2 légzsák,
el. ablak. Önerő: 329 000 Ft,
17724 Ftx60 hó.
Ár: 1 099 000 Ft

Ford Transit

Suzuki Swift 1 . 3 G S Sport

Ford Mondeo Ghia 2.0i

Mazda B2500

Skoda Oktavia Cool

2002.12., metál, klíma,
2 légzsák, szervokormány,
4 el. ablak. el. tükör, rádió
magnó, kp.-i zár, alufelni.
Önerő: 598 000 Ft,
53 251 Ft x 84 hó.
Ár 2 990 OOO Ft + áta

2002, ezüstmetái,
2 légzsák, ABS, klima,
CD-s rádió, kp.-i zár.
Önerő: 313 500 Ft,
42 834 Ft x 84 hó.
Ár: 2 090 OOO Ft

Renault Twingo 1.2

Opel Corsa Combo 1 . 7 T D

1996.01., sötétkék, kp.-i
zár. szervokormány, ABS.
Önerő: 285 000 Ft,
16 284 Ft x 60 hó.
Ár: 950 000 Ft

115 LE, Trendline Mo.-i, szervizkönyv. aut. klima, tetőklima. 6x
el. ablak, riasztó, xenon, alufelni,
ESP. tolatóradar, 7 üléses, ablakmodul. Öneró: 523 500 Ft, 55 016
Ft x 84 hó. Ár: 3 490 000 Ft

• T M r ' H . f U ^ I M . U M

2003 10., 5 személyes, klíma,
el. ablak, el. tüköf. kp.-i zár.
rádiós magnó.
Önerő: 698 000 Ft,
41 546 Ft x 100 hó.
Ár: 2 880 OOO Ft

10% befizetéssel
a k á r 100 hónapos futamidővel.

1996.09.,

Ö n e r ő : 3 2 9 0 0 0 Ft,
18 0 1 8 F t x 6 0 hó.

990 000 + áfa

Opel Vectra 2.0DI

VW Sharan 1.9 PDTDi

:

: I

1997.10. digitális klíma. 4 el.
ablak. ABS. kp -i zár. elektromos
tükör, 2 légzsák, szervokormány,
immobiliser. riasztó.
Öneró: 258 000 Ft.
21 579 Ftx 72 hó
Ár: 1 490 OOO Ft

szervokormány,

rádiós m a g n ó , riasztó.

Ár:

L

Ford Transit 2.4TDCÍ 137 LE
1.7/350

Fiat Panda 1.1

2001.05., klíma,
ABS, metál,
szervokormány,
4 légzsák, kp.-i zár,
el. ablakok,
el. tükrök.

1 9 9 2 . 0 5 . , piros,
vonóhorog, napfénytető,
Recaro ülések, rádiós
magnó, szervokormány.
Ár: 390 O
OO Ft

2002.11.. fehér, klíma, el.
ablak, kp.-i zár, szervokormány, ködlámpa, rádiós
magnó. Öneró: 278 000 Ft,
20 616 Ftx 84 hó.
Ár: 1390 000 Ft

2001, fehér, kp.-i zár, rádiós
magnó, 2 légzsák.
Önerő: 178 500 Ft,
18 764 Ftx 84 hó.
Ár: 1 190 000 Ft

Citroen Xsara Picasso
1.61 Exclusive

Ford Fiesta Ghia 1 . 4 TDCI

Honda Civic

2005-ős. bézs, klíma, ABS.
4 légzsák, CD-s rádió,
esőérzékelős ablaktörlő,
köd-lámpa, metálfény.
Önerő: 350 000 Ft.
100x46 532 Ft.
Ár: 3 200 OOO Ft

2004.06.. grafitmetál.szervo,
6 db légzsák, klima, el. ablak,
ABS. alufelni.
Ár 2 350 000 Ft
Önerő: 470 000 Ft,
27467 Ftx 100 hó

1995, szervokormány, rád i ó m a g n ó , el. a b l a k , k ö d l á m p a . Ö n e r ő : 2 5 4 7 0 0 Ft,
2 2 9 8 7 Ft x 3 6 h ó .
Á r : 849 000 Ft

Ford Fusion 1.4TDCÍ •

Skoda Fabia kombi I

2004, metál, klima, szervokormány, rádiós magnó, kp.i zár, 2 légzsák, el. ablak, ködlámpa. Önerő: 259 000 Ft,
30 466 Ftx 120 hó.
Ár: 2 590 000 Ft

2 0 0 4 . 0 2 . , szervokormány, rádiós m a g n ó ,
metál, vonóhorog.
Ö n e r ő : 2 3 2 3 5 0 Ft,
16 8 8 6 F t x 1 2 0 hó.
Á r : 1 549 000 Ft

Renault Kangoo 1.9D

Mitsubishi
L200 2.5TD G L 4 W D

Önerő:

Ar: 3 3 9 0 0 0 0 F t
Suzuki Swift Sedan

1 9 9 4 , metál, riasztó, kp.-i
z á r . Ö n e r ő : 1 5 6 0 0 0 Ft,
19 9 7 9 F t x 24 hó.
Ár:

520 000 Ft

Opel Astra F

Nissan Almera 1,4i

678 000 Ft,
56 848 Ft x 72 hó

1998, klíma, szervokormány,
rádióm., kp-i zár, 2 légzsák, el.
ablak, ködlámpa.
Önerő: 298 000 Ft,
24 168 Ftx 72 hó.
Ár: 1 490 000 Ft

1997, metál, M P 3 - C D .
Ö n e r ő : 2 5 4 7 0 0 Ft,
13 4 8 2 F t x 84 hó.
Ár: 8 4 9 0 0 0 F t

Ford Focus Ghia

B

D

H

2 0 0 3 . 1 2 . , fehér,
rádiós magnó.
Ö n e r ő : 2 7 8 0 0 0 Ft,
21 0 1 4 F t x 8 4 hó.
Á r : 1 390 000 Ft

Ford Fiesta Ghia

Renault Thalia 1.4i

Daewoo Kalos 1.2i

Daewoo Lanos 1.61

2004.10., ezüstmetái, klima,
szervokormány, kp.-i zár, 2
légzsák, el. ablak, szervizkönyv. ABS. Önerő: 219 000
Ft, 25 759 Ftx 120 hó.
Ár: 2190 000 Ft

2001. szervo, 2 légzsák,
kp.-i zár, rádiós magnó.
Önerő: 178 500 Ft,
18 764 Ftx84 hó.
Ár: 1190 000 Ft

2004, fehér. 1 légzsák,
szervo, kp.-i zár, CD.
Öneró: 208 500 Ft.
15 176 Ftx 84 hó.
Ár: 1 390 000 Ft

2000, zöldmetál, szervo,
kp.-i zár, benzin-gáz.
Önerő: 198 000 Ft,
14 694 Ft x 84 hó.
Ár: 990 000 Ft

• Hyundai TB-Getz 1,3i

2007. FEBRUÁR 3-AJV,
SZOMBATOM
9-13'IG
HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR
•

1997, rádiós magnó, metál,
v.horog. kp.-i zár, szervizkönyv.
Önerő: 144 000 Ft,
12 943 Ftx60 hó.
Ár 720 000 Ft

2005.04., 15 000 km. klímás, ködfényszóró. 1 légzsák, el. ablak. 0-7
°C tokos, mérsékelten szigetelt doboz 4,5x2,2x2,1, D hollandia. 1 tonnás emelő háttal. Thermoking alternatív hajtású hűtőberendezés!
Önerő: 2 505 000 Ft,
98 952 Ft x 84 hó
Ár: 6 960 MO Ft + Ma

2004.01., metál, klíma, kp.-i
zár, 2 légzsák, CD. el. ablak,
riasztó, ABS, riasztó.
Önerő: 369 800 Ft,
28 383 Ft x 84 hó.
Ár: 1849 000 Ft

•,!,.,1,11

, ! . » •

H a s z n á l t a u t ó a d á s - v é t e l ; b e s z á m í t o t t és b i z o m á n y o s
tése, m e l y e k közel 8 0 % - á r a 1 év g a r a n c i á t b i z t o s í t u n k !

autók

értékes

• A u t ó b e s z á m í t á s ; ú j és h a s z n á l t a u t ó vásárlásakor e g y a r á n t l e h e t ő s é g v a n a u t ó beszám í t á s á r a , ezzel j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y í t v e az a u t ó c s e r é t .
• H i t e l , biztosítás, á t í r á s ; m i n d e n t egy h e l y e n , m i n d e n a u t ó r a , amelyik n e m é r t e el a
15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. A z a u t ó k a t n é v r e írva, biztosítással ellátva a d j u k át, ezzel is levéve a válláról a t e r h e t .
• H a s z n á l t a u t ó - v á s á r : m e g l é v ő használt a u t ó j á t d í j m e n t e s e n , személyesen á r u s í t h a t ja a vásár ideje a l a t t .
• B i z o m á n y o s i é r t é k e s í t é s : kollégáink E U R O T A X értékelés, á l l a p o t f e l m é r é s és piaci
árak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a j á n l a n a k eladási árat. A u t ó j á t d í j m e n t e s e n h i r d e t j ü k
i n t e r n e t e n és ú j s á g b a n is.

Hovány Szeged Kft., 6 7 2 8 SZEGED, Algyői út

39.

Banktól visszavett használt autók értékesítése!
A hirdetésben szereplő árok, hitelajánlatok tájékoztató jellegűek.

1 9 9 9 . 0 2 . , kék. szervo, tol ó a j t ó . Ö n e r ő : 2 0 0 0 0 0 Ft,
16 3 2 3 F t x 72 hó
Ár: 6 0 0 0 0 0 F t + á t a

2000.05.. fehér, klíma, szervokormány, rádiós magnó.
Önerő: 500 000 Ft,
33 542 Ftx84 hó
Ár 2 500 000 Ft

1999, szervo, klíma, metál,
kp.-i zár, 2 légzsák, rádióm.
Öneró: 223 500 Ft,
23 490 Ft x 84 hó.
Ár 1490 000 Ft

2001.05., szürkemetál, 2 légszák, el. ablak, el. tükör, elsőhátsó klima, kp.-i zár, ABS.
Önerő: 698 000 Ft,
5J 719 Ftx 72 hó.
Ar. 3 490 000 Ft

2003.07, ezüstmetái,
klima. szervo, rádiós
magnó, kp.-i zár, 16 000 km.
Öneró: 318 000 Ft.
24 690 Ft x 72 hó.
Ár: 1 990 000 Ft

T H M 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak. Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények nem érvényesíthetők.
AZ A K C I Ó CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ A U T Ó K R A VONATKOZIK, ÉS A HIRDETÉS
MEGJELENÉSÉTŐL S Z Á M Í T O T T 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.
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AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Páger Antal és a makói gimnázium

Dr. Juhász György
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Balesetokozás
és az erkölcsi bizonyítvány
Tisztelt ügyvéd úr!
Még novemberben volt egy balesetem. Az úton állt egy szerintem kivilágítatlan pótkocsis teherautó. Én csak későn vettem észre, így nekimentem. Az utasom súlyosan megsérült. Szerencsére azóta már
jobban van. Jelenleg folyik a nyomozás, hogy ki volt a felelős. Engem
is gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrök szerint valószínűleg
pénzbüntetéssel megúszom, legrosszabb esetben is csak felfüggesztett börtönbüntetést kapok. A legnagyobb problémám az, hogy a
munkámhoz szükségem van az erkölcsi bizonyítványra. Kérdésem,
ha elitélnek, szerepel-e majd a büntetés az erkölcsimben, és ha igen,
meddig;
Tisztelt olvasó!
Köszönöm, hogy nem azt kérdezte, elítélik-e. Ilyen esetekben
ugyanis óriási jelentősége van a
szakértői véleményeknek. Remélhetőleg a nyomozás során
részletesen feltárják az eset öszszes körülményét. Ha kiderül,
hogy ön - akár csak részben is büntetőjogilag felelősségre vontható, akkor minden bizonnyal
„közúti baleset okozása" miatt
valamilyen büntetést kiszab a bíróság. Ennek a bűncselekménynek alapesetben egy évig terjedő
szabadságvesztés,
közérdekű
munka vagy pénzbüntetés a büntetési tétele. Utasa sérülését igazságügyi orvos szakértő határozza
meg pontosan. Ha netán maradandó fogyatékosságnak vagy súlyos egészségromlásnak minősítik, akkor ezt már három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a törvény. Csak elrettentésül
jegyzem meg, hogy ugyanezt már
három-, illetve ötéves felső határral „honorálja" a büntetőtörvénykönyv ittasság esetén.
A tényleges büntetést rengeteg
körülmény együttes mérlegelésével állapítják meg. Figyelembe veszik többek között, hogy milyen
sebességgel közlekedett, volt-e korábban büntetve, mást is terhel-e
felelősség a baleset bekövetkezésében, mekkora a sérülés mértéke,
és így tovább. Nem szívesen bocsátkozom jóslásokba, de valóban, reálisan legfeljebb végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetésre számíthat. Közérdekű munka és pénzbüntetés esetén az ítélet
jogerőre emelkedésének napján a
törvény erejénél fogva áll be a
mentesítés, azaz az elítélést nem
szerepeltetik az erkölcsi bizonyítványban. Felfüggesztett szabad-

ságvesztés kiszabása esetén elvileg
csak a próbaidő leteltének napján
mentesül. Lehetőség van arra is,
hogy a bíróság előzetes mentesítésben részesítse az eb'téltet, ha a
szabadságvesztés
végrehajtását
felfüggeszti, és az elítélt a mentesítésre érdemes. Természetesen, az
előzetes mentesítés hatályát veszti, ha a felfüggesztett büntetés végrehajtását egy újabb bűncselekmény elkövetése miatt elrendelik.
Az előzetes mentesítés csak egy lehetőség a bíróság számára. Vizsgálják az elkövető személyét, életvitelét, a bűncselekmény tárgyi
súlyát, jellegét, az elkövetés módját, motívumát, a büntetés mértékét. Ha büntetlen előéletű, rendezett körülmények között élő személy egyszeri gondatlan cselekményt követett el és a büntetlen
előélet igazolására a mindennapi
életben szüksége van, jó eséllyel
számíthat a bíróság jóindulatára.
Leveléből nem derül ki, miért elengedhetetlen a tiszta erkölcsi.
Gyakran jelent problémát, hogy a
gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint, nem
lehet gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. A legtöbben erre hivatkozással szokták
kérni az előzetes mentesítést. Természetesen, aki e minőségében
vagy ezzel összefüggésben követ el
valamilyen gazdasági, közbizalom
elleni vagy hasonló bűncselekményt, az ne nagyon bizakodjon.
Nem akarom elkeseríteni, de
szerintem a vezetői engedélye
miatt is legalább ennyire kellene
aggódnia.
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Páger Antal emléktáblája a makói szülőház helyén
Páger Antal Makón született 1899. január
29-én. Korszakos jelentőségű, sikeres színész
lett. Életútja a történelembe bonyolódott. Kivándorolt Argentínába, de később hazajött.
Pályaíve töretlen maradt. Budapesten halt
meg 1986. december 14-én. Páger Antal életre
szóló értékeket kapott a makói gimnáziumtól.
Ötödik osztályos korában az első világháború
kitörése előtt egy hónappal, 1914. június
29-én tartották az évzáró ünnepélyt. Milyen
szellemi útravalót adott ekkor a makói gimnázium? Milyen tankönyvekből oktattak?
Az 1913/14-es tanév „Értesítő"-je dr. Magyar
József latin-görög szakos tanár nagyvakációra
szóló, szellemi útravalóként leírt gondolatait
közölte. Az ötödikeseknek, így Págernek is, dr.
Magyar József tanította a latint. A szellemi útravalót adó tanár az örök értékek jegyében az
emberségre hívta fel a figyelmet, egy angol gondolkodó, J. H. Newman kardinális szavait
idézte: „A gentleman definitiója egyszerű:
olyan ember, aki másoknak soha fájdalmat
nem okoz... aki gondosan kerül mindent, ami
embertársait bánthatja vagy megsértheti, minden durva ellenmondást, feszélyezést vagy
gyűlölséget, minden gyanúsítást vagy elkedvetlenítést és aki szívvel-lélekkel azon van,
hogy embertársai mindig kellemesen és otthonosan érezzék magukat. Semmi sem kerüli ki
a figyelmét; bátorító a félénkekkel, előzékeny a
tartózkodókkal és elnéző a nevetséges gyengeségekkel szemben; mindig tudja, kivel van dolga; társalgás közben előtérbe nem tolakszik és
soha sem untat. Készséggel áll másoknak szolgálatára s hogy ezt teheti, neki juttatott kegynek tartja. Csak kényszerűségből beszél saját

Fotó: Bogoly József Ágoston

magáról, sohasem védekezik éles visszavágással, rágalmazást és pletykát nem szívesen hallgat. Senkiről sem tételez fel aljas szándékot,
aki ügyeibe avatkozik és azon van, hogy mindent a legjobbra fordítson. Soha sem beszél kicsinylőleg s nem kicsinyes nézeteltérésekben.
Soha sem él vissza fölényével, soha megsértve
nem érzi magát; szúrós célzásokat nem tesz,
sem erős kifejezésekkel nem él eszmecsere
közben, s nem célozgat olyan dolgokra, amelyeket nyíltan kimondani nem mer... Bölcsebb, hogysem durvaságok megsérthetnék;
nmes ideje arra, hogy kisebb bántódásokon rágódjék és egykedvűbb, hogysem haragot tartson.. . Nézeteltérések alkalmával fegyelmezett
esze megóvja őt a szellemileg talán kiválóbb,
de műveletlenebb emberek durva beszédmódjával szemben (...). Akár igaza van, akár nincs,
belátása nem engedi őt igazságtalanságra ragadtatni. Ép oly egyszerű, mint meggyőző, ép
oly rövid, mint határozott. Senki sem múlja őt
felül őszinteségben, figyelmességben és elnézésben. Ellenfeleit megérteni igyekszik s azok
gyengeségeire mentséget tud találni mindig.
Ismeri az emberi természetet hibáival, előnyeivel, ismeri annak terjedelmét s határait." A lesüllyedés ellenszere ez, rész szerint való, teljes
életre szóló útravaló.
Ötödikben Páger osztályfőnöke Tettamanti
Béla volt, aki a húszas évek elején ugyanitt lózsef Attilát is tanította, segítette. Tettamanti
aztán a pedagógia professzora lett Szegeden.
Juhász Gyula az 1913/14-es tanév kezdetén
került Makóra. Az 1913. október 12-én rendezett gimnáziumi Eötvös lózsef - ünnepélyen
már Prológus című versét is előadták. Págert

később Juhász Gyula is tanította latinra és
magyarra. Az ötödikesek Riedl Frigyes Rhetorika című tankönyvéből tanultak. Irodalmi olvasmányaik mellett külön foglalkoztak Arany
János Szondi két apródja című művével. A
Csengeri-féle Latin stílusgyakorlatokat használták, Cicero és Ovidius műveiből részleteket dolgoztak fel. A Homérosz Odüsszeiája és
a Jegyzetek Homérosz Odüsszeiájához című
Csengeri-tankönyvet tanulmányozták. Az
Elischer-Fröhlich által összeállított Szótár Homérosz 2 eposzához című füzetből is tanultak.
Endrei Német nyelvkönyvének második kötetéből kapták a leckéket. A Sebestyén-féle Világtörténet első kötetét olvasták. Páger Antal
ötödikesként Hittrich Római régiségek című
könyvéből a római kor hétköznapi életéről is
értesült. Kogutovicz Történeti iskolai atlaszának első füzetét böngészte, a Burián-féle latinés a Kelemen-féle németszótárt forgatta, Mika
Sándor Történelmi olvasókönyve érdekelte. A
természettudományok felé Szterényi Állattan
című könyve, Kőnig-Beke Algebra című öszszefoglalása és Wagner Geometria című tankönyve alapján csak óvatosan közeledett.
Páger Antal két testvérével gyakran színielőadást játszott a makói pénzügyigazgatóság
pincéjében. Első próbálkozását a festészettel
és a hegedűvel apja igyekezett visszanyesegetni. Makói diákkorában festeni, hegedűn
játszani és énekelni szeretett. Az emlékezet
és a felejtés az ember életében együtt jár. Az
iskolai hatások egy része mindig elhomályosul. Newman emberi együttélésre vonatkozó
idézett sorai a ma emberének is szólnak.
BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON, FÖLDEÁK

A fűtésszámlák jók, nincs átvágási

A világ felfedezése
- diák már tudja

A lap január 29-i számának Postabontás
című rovatában Csákyné Gera Ágnes
tollából „Árulkodó fűtésszámlák: a nagy
átvágás Szegeden" címmel megjelent olvasói levélre válaszolva az alábbiakról
tájékoztatom tisztelt fogyasztóinkat és a
tisztelt olvasókat:
1. A Magyar Köztársaság Kormánya
231/2006 (XI. 22.) Korm. sz. rendeletével 2007. január l-jével hatályon kívül
helyezte a gazdasági és közlekedési miniszter kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 43/2006. (VI. 30.)
GKM rendeletével módosított 50/2003
(VIII. 14.) GKM rendeletét. A hivatkozott rendelet hatályba lépésének időpontjától a Szegedi Hőszolgáltató Kft.
jellemző földgázvételezésének megfelelő
árkategóriákban a kedvezményes díjak
megszűntek. A kedvezmény megszűnésének következtében a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetendő gázdíj változásának mértéke ezen kategóriákban
110%. A gázdíjakba épített kedvezmény
helyébe a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatása lép, mely függ a
családok egy főre jutó jövedelmétől. A lakossági távhőszolgáltatás céljára vételezett földgáz díjkedvezményének megszüntetése ebben a fogyasztói körben mivel a földgáz alapdíja nem változott a hődíjak mintegy 80,6%-os emelését
tette szükségessé.

BÁSTHY GÁBOR,
A SZEGEDI H Ő S Z O L G Á L T A T Ó KFT.

Történelemóra a gimiben. Valahol. A
tanár a világ felfedezéséről beszél, feles
európaiak nevét sorolja. Ekkor közbeszól a diákok egyike:
- Könyvet olvastam arról, hogy a világot nem az európaiak fedezték fel
1492-ben, hanem a kínaiak 1421-ben.
Azt is közli a diák, hogy a könyvet,
amelyre hivatkozik, a világ összes tengeri hatalma ismeri.
- Maga az a tény is, hogy a tengeri hatalmak elismerik a kínaiak felfedezését
- ugyanabban a könyvben olvasható.
Tehát - teszi hozzá a diák - mi nem a
valóságot magoljuk be.
Beismerem, hogy nem hiszek abban,
ami a kezünkbe adott történelemkönyvben áll.
Én viszont beismerem, hogy több
mai diákot ismerek, akik már tudják,
hogy világunkat valóban a kínaiak fedezték fel 1421-ben. S azt is tudják,
hogy az e tényt ismertető könyvet az
egész világon ismerik már. Csak azt
nem értik - velem együtt: miért nem
helyesbítik végre hazánkban is a felfedezések történetet a tankönyvekben?
A diák már tudja az igazat, ám egészen
másról kell tanulnia. Ugyan miért
ilyen nehéz beismerni, ha tévedtünk?
Hiszen a valóságot eddig nem ismerhettük. Az erről szóló könyv csak
nemrég került a világ elé. A címe:
„1421 amikor Kína felfedezte a világot". Az angol szerző neve: Gavin
Menzies.
Kiadták
Londonban
2002-ben.

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓIA

KACZÜR ISTVÁN, SZEGED
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2. A lakossági távhőszolgáltatás alapdíjainak mintegy 9,6%-os emelésében a
földgázköltségen kívüli egyéb ráfordításaink emelkedésének egy kisebb részét
ismerte el a díjat meghatározó önkor-

mányzat, miután az alapdíjak három
éven keresztül nem emelkedtek.
3. Számításaink szerint a 2007. január l-jétől hatályos lakossági alap- és hődíjak együttes hatása az átlagos méretű
és éves hőfelhasználású lakás esetében
az éves távhő-szolgáltatási költségekre
azonos hő- és használati melegvíz-felhasználás mellett, támogatás nélkül
54,8%.
4. A távhőszolgáltatásról szóló, hatályos helyi rendelet szerint a fogyasztó a
használati meleg víz fogyasztásért az
előző elszámolási időszak (3 hónap)
használati meleg víz mennyiségének egy
hónapra eső részével havonta részfizetést teljesít. A szolgáltató a ténylegesen
fogyasztott melegvíz-mennyiség alapján
3 hónaponként elszámolni köteles. A
szolgáltató köteles elszámolni a használati meleg vízzel árváltozás esetén is annak időpontjáig, az azt megelőző díjakon, függetlenül az elszámolási időszaktól. Ez történt a 2007. januári számlában, melyben külön megtalálhatók a
használati melegvíz-elszámolás számlasorai és külön a tárgyhavi számlasorok.
Amennyiben a fogyasztó írásban kéri, a
használati melegvíz-előleget az előző elszámolási időszak hatályos helyi rendelet szerint számított átlagától eltérően
állapítjuk meg, vagyis a fogyasztónak joga van előlegét módosítani, fogyasztási
szokásai változásának figyelembevételével.
5. A számlareklamációkat elemezve
megállapítottuk, hogy a kiugróan magas
számlavégösszegek minden esetben a

használati meleg víz elszámolásából
adódnak. A tárgyhavi számlasorok öszszegének emelkedése egyetlen vizsgált
esetben sem haladta meg lényegesen az
általunk az előzőekben ismertetett módon számított városi átlagot. Ugyanilyen feltételek mellett ellenőrizve a szociális alapú támogatás hatását, megállapítottuk, hogy a legmagasabb összegű
támogatás esetén a tárgyhavi számlasorok összege lényegében nem emelkedett.
6. Szegeden már a januári számlákban
6707 fogyasztó részesült szociális alapú
távhő-szolgáltatási díjtámogatásban. Az
igénylések feldolgozása folyamatos,
akik március 31 -éig eljuttatják az igényt
a Magyar Államkincstárhoz és jogosultak támogatásra, azok január 1 -jéig viszszamenőlegesen juthatnak hozzá. A
Szegedi Hőszolgáltató Kft. azon fogyasztóknak, akik még januárban nem részesültek támogatásban, de ebben a hónapban kézhez vették a Kincstár erről szóló
határozatát, kérésükre kéthavi kamatmentes részletfizetést biztosított a januári számla kiegyenlítésére. Minél előbb
eljuttatják fogyasztóink a Kincstárhoz
támogatási igénybejelentésüket, annál
korábban kerülhet elbírálásra, így jogosultságuk esetén annál korábban tudjuk
részükre a támogatást számlájukba beépíteni.
7. A termálvíz használati melegvízként
történő szolgáltatását egyebek között az
annak minőségére vonatkozó nagyszámú
fogyasztói panasz miatt szüntettük meg.
Társaságunk a használati meleg víz előál-

lításához szükséges ivóvizet a Szegedi
Vízmű Rt.-tői vásárolja és számlázza tovább a fogyasztóknak a vonatkozó helyi
rendeletben meghatározott egységáron.
Ez a díj áll a vízdíjból, a szennyvízelvezetés díjából és a vízterhelési dijból. A fogyasztók által Szegedi Vízmű Rt.-nek fizetett víz- és csatornadíj csak a hideg víz
mennyiségét tartalmazza, a használati
melegvízét nem. Azt rajtunk keresztül fizeti meg a vízszolgáltatónak.
8. Társaságunk a lakossági fogyasztók
fűtési hőfelhasználásával jellemzően
évente, a fűtési idény befejezését követően számol el. A hatályos helyi rendelet
szerint a fűtési szolgáltatás épületenkénti
mérése esetén az alapdíj megfizetése 12
vagy 6 egyenlő havi részletben, a hődíj
megfizetése az előző három fűtési idény
átlagos hőfelhasználásának megfelelő 12
vagy 6 egyenlő havi (úgynevezett előleg)
részletben történik. A szolgáltató évente
egyszer a lakóközösséggel kötött megállapodás szerinti hónapban, a mért éves hőfogyasztás alapján számított tényleges
fűtési díjat a hődíjelőleget fizetők között
- egyéb megállapodás hiányában - a szolgáltató nyilvántartásában szereplő lakás,
helyiség, terület fűtött légtérfogata alapján szétosztja, és annak megfelelően az
előlegek összegével elszámol.
Az egyes fogyasztók számláival kapcsolatos észrevételekre ügyfélszolgálatunk munkatársai készségesen adnak
felvilágosítást.

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁR 1.

13

• K A P C S O L A T O K *

MEGKERDEZTUK A SZENTESI OLVASOT

CSOROG A TELEFON

Volt-e már közlekedési balesete ?

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
3 0 / 2 1 8 - 1 1 1 1 -es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
ZEBRA

Szandai Mónika szegedi olvasónk szerint a Csongrádi sgt. és a
Tündér utca kereszteződésénél a trolimegálló közelében - fel
kellene mielőbb festeni a zebrát,
mert a gyerekek ott balesetveszélyes feltételek mellett közlekednek.

gázszolgáltató csak az állandóan
nyitva tartó ügyfélszolgálati irodák esetében rendelt el hosszabb
nyitvatartási időt január második hetében. A jelenlegi megkeresések száma pedig már nem indokolja a hosszabbított nyitva
tartást.
BICIKLIÚT

MAKÓ
TIHANYI ZOLTÁN

BUZI-NAGY LASZLONE

BOROS CSABA

NAGY JÁNOS

állattenyésztő:
- Eddig még nem volt balesetem.
Kerékpárral járok körülbelül huszonöt éve. Ez alatt az idő alatt
öt-hat járgányt elkoptattam. A
kerékpárosoknak még fontosabb,
hogy betartsák a szabályokat, hiszen a gyors autósok elől nem
könnyű elkerekezni. Sokszor
jobb, ha egyszerűen megállok,
amikor elém hajt egy kocsi.

nyugdíjas alkatrészszerelő
- Igazi közlekedési balesetem
nem volt még. Tavaly történt
meg, hogy túlpakoltam a kerékpárom csomagtartóját, és rám
dőlt az egész bicikli, de hála istennek, komolyabb bajom nem
történt. Ezt a bringát, amivel
most járok, még az édesanyám
hagyta rám. Ez egy régi Csepel
kerékpár.

központifűtés-szerelő:
- Sosem volt balesetem. Többnyire kerékpárral járok, ritkán
autóval. Azt tapasztalom, hogy
az idősebbek könnyelműek, a
fiatalok meg figyelmetlenek. Az
imént, amikor átjöttem a zebrán, majdnem elütött egy idős
nő. Nagyon fontos lenne, hogy
mindnyájan betartsuk a közlekedési szabályokat.

rendőr, a közlekedési
osztály
megbízott vezetője:
- Huszonöt éve vezetek, eddig
egyetlen koccanásom sem volt.
Rendőrautóval naponta közlekedem, és eddig sikerült elkerülni az
ütközést. Ez alapvetően a szerencsének köszönhető. Ha valaki a
legteljesebb mértékben betartja a
szabályokat, még akkor is számíthat mások figyelmetlenségére.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

H0R0SZK0P
KOS: Nehezen végzi feladatait. MunI kahelyén kötelességének csak úgy tud
megfelelni, ha visszavonul és koncentrál. E
tény ne idegesítse, este pihenjen minél többet!
BIKA: Érdekes tartalmú levelet
*
I kaphat a hónap első napján. Barátja hatalmas szívességet tehet önnek. Bízzon saját döntéseiben, kedves Bika!
fV^

IKREK: Idős ismerőse az ön tollával
I ékeskedhet. Vendégszeretetével viszszaélhetnek, így csak módjával bánjon a kedvességgel! Kellemetlenségekben lesz része.
RÁK: Kedves barátra tehet szert a
^ f f ! hónap első napján, Az evéssel és
az ivással legyen mértékletes! Ha teheti,
kezdjen el egy diétát.
A J OROSZLÁN: Ha szívességet kér* * nek öntől, nyugodtan mondjon nemet. Ha nem áll a sarkára, kétes ügyekbe
vonhatják bele. Maradjon távol minden ismeretlentől!
SZŰZ: Ne menjen bele olyan kap1
csolatba, ahol partnerét családi
gondjai foglalják le. Más baját ne vegye a
vállára! Ez különösen érvényes a kezdetekre.
A y \ MÉRLEG: Anyagi veszteség érheti
w w í a hónap első napján. Kerülje a nagyobb volumenű tranzakciók végrehajtását!
Ha lehetséges, estéjét töltse otthonában!
SKORPIÓ: Ha fiatal ismerősének
í ma őszinte tanácsot ad, elveszítheti a barátságát. Diplomatikus, visszafogott

viselkedéssel érheti el célját.
, NYILAS: Hamarosan véget érhet
t M egy szerelem, ám önt ez cseppet
sem fogja bántani, mert a kapcsolat már
nem okoz önnek boldogságot.
BAK: Kedvese olyasvalamit tehet,
Z J K . I amivel önzőségét bizonyítja. Ne
kezdeményezze a veszekedést, még akkor
sem, ha önnek van igaza!
VÍZÖNTŐ: Nagy a baleset lehető1 sége a mai napon. Kerülje a tömeget, és estére ne ígérkezzen el sehova! Váratlanul segítségre lehet ugyanis szükség.
HALAK: A hónap első napján a
I Halak több tanácsot kaphat, mint
amire szüksége van. Okoskodó ismerősét
türelmesen hallgassa végig! Véleményét
tartsa magában!

TISZTELT OLVASOINK!

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. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk vissza.

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanlo<n'delmagyar.hu
SZÍNHÁZ
SZEGED
KISSZÍNHÁZ
19 óra: A kék Duna hangjai Strauss-gála. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Elefántmese. Mackóbérlet;
14.30 óra: A hókirálynö.
Hétmérföldes-bérlet.
SZENTES
A Tóth József színháztereben 19
órakor: A revizor - komédia két
részben a Forrás Színház
előadásában.

amerikai-angol-cseh akciófilm.

KÖZ£L£I

SZEGED
Az ifjúsági házban 14 órakor:
Családbarát programsorozat Babamasszázs. Vezeti: Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő;
18 órakor: Akropolisz Táncház.
Vezeti: Kerek Attiláné.
Az MTA Szegedi Területi
Bizottsága Akadémiai
Könyvszemle sorozatában 16
órakor a Somogyi u. 7. sz.
székházának I. emelet 110 sz.
előadótermében dr. Puskás
László tudományos főmunkatárs
Nanobionták című kötetét Duda
Ernő professzor mutatja be.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
a Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskola rajztermében 17 órakor: Da Vinci-kód
nélkül. Előadó: Szabó András
rajztanár, festőművész.
Diavetítés.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 15 órakor: könyvklub.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15, 17.30, 20 óra: Véres
gyémánt.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 18.30, 20.45 óra: Lora.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Az utolsó adás-,
18.15 óra: Emelet.
GRAND CAFÉ
17 óra: Az ember gyermeke.
Színes, feliratos angol-amerikai
sci-fi.
19 óra: Az ágyban. Színes,
feliratos német-chilei vígjáték;
21 óra: Taxidermia. Színes,
magyar játékfilm.

Az Alsóvárosi Kultúrházban 17
órakor: gobelinklub Bauer
Krisztina klubvezetővel;
20 órakort Zsófi-torna.

PLAZA CINEMA CITY
Véres gyémánt: 14.30, 17.15, 20
óra.
Bűnös viszonyok: 15, 17.30,
19.45 óra.
Lora: 13.45, 18, 20.15 óra.
Az átok 2.: 18 óra.
Éjszaka a múzeumban: 13.30,
15.30, 17.45, 20 óra.
A parfüm - Egy gyilkos története:
13.45, 16.45, 19.45 óra.
Konyec - Az utolsó csekk a
pohárban : 16.15, 18.15, 20.30
óra.
Fűrész III.: 16 óra.
Arthur és a villongok: 14, 16 óra.
Apocalypto: 14.15, 19.45 óra.
Déja vu: 20 óra.
Táncoló talpak: 13, 15.15, 17.30
óra.
Eragon: Móra.
Holiday: 19.45 óra.
Casino Royale: 17 óra.

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
baba-mama klub;
16 órakor: nyugdíjasklub
(Maszlag Józsefné);
17 órakor: Yogagym stresszoldó
torna (Pap Éva);
18.30 órakor fitnesztorna
(Kovács Krisztina).

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Vadászat angolokra.
Színes magyar film ;
20 óra: Déja vu. Színes amerikai
thriller.
SZENTES
15.30 óra: Shop-stop 2. Színes
amerikai vígjáték;
17.30 óra: Arthur és a villangók.
Színes amerikai-francia animációs film;
20 óra: Casino Royale. Színes

A Petőfi Művelődési Házban 18
órakor: aerobik a jó formáért.
Vezeti: Veszelka Rita.
A műjégpálya nyitva tartása:
7.00-9.30, 10.00-13.30,
17.00-19.00 óráig.
Az egyetemi füvészkert
(Lövölde út 42.)
9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.)
9 órától 16 óráig várja látogatóit.

KONCERT, BULI

SZEGED
A JATE-klubban 22 órakor:
Vizsgazáró buli, házigazda: D)
Varga B., a kisteremben Dzsi &
Zoli (BTK-soknak, ZFK-soknak
ingyenes).
A SZOTE-klubban 22 órakor
Megújulás utáni I. észhelyzet
Patkós doktorral.
A Millenniumi Kávéházban 18
órakor sakk-klub;
18 órakor a Detot Berbecs és a
Cinkák lép fel.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A SZTE Tanszéki Galériájában
(Brüsszeli krt. 37.) Művészpalánták címmel módszertani
gyermekrajz-kiállítás február 10éig.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Házban (Szentmihály,
Kapisztrán út 50.) Henning

A 20/562-9351-ről telefonáló olvasó felháborítónak tartja, hogy
Makón - most, a gázár-támogatási kérelmek beadásának időszakában is - csak hetente egy alkalommal van nyitva a Dégáz
ügyfélszolgálati irodája. Balla
Eleonóra, a Dégáz kommunikációs munkatársa elmondta: a
szociális támogatással kapcsolatos konkrét kérdéseket a Magyar
Állam Kincstár Területi Igazgatósága jogosult megválaszolni. A
megnövekedett ügyfélmegkeresések ügyintézése érdekében a

A 70/580-0689-röl érkezett SMS
küldője szerint Szegeden, a Szilléri sgt.-on, a 10 emeletes ház
előtt a bicikbút megsüllyedt, balesetveszélyes.
JÁRÓKERET

A 30/555-0971 -ről olvasónk szomorúnak tartja, hogy most már
csak a 18 év alattiakat illeti meg
kedvezmény járókeret vásárlásakor, a rászoruló, idős kisnyugdíjasokat nem. Azt megérti, hogy
akinek nincs pénze az ne ugráljon, de hogy már ne is járjon, az
túlzás!

János erdélyi fotóművész
alkotásaiból EU 107 címmel
kiállítás tekinthető meg
munkanapokon 8-tól 17 óráig,
február 5-éig.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
megnyílt a gobelinklub tagjainak
kiállítása, mely február 2-áig,
hétköznapokon 10-18 óráig
látható.

Mára

kérdeztük:

Volt-e már
közlekedési

balesete?

Az Olasz Kulturális Központban megnyílt Olasz Attila
Elmozdulások című kiállítása,
mely február 3-áig, hétfőtől
szombatig 10-18 óráig
tekinthető meg.

Következő

A Kézműves Pince és
Galériában megnyílt Gurzó
Krisztina kiállítása, mely február
10-éig, munkanapokon 10-18
óráig, szombaton 10-14 óráig
látogatható.

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt „Esszé" Szabó Éva kiállítása, mely
február 3-áig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10-18 óráig
látogatható.
A Szerencsejáték Zrt. szegedi
területi igazgatóságának
épületében (Szilléri sgt. 31-33.)
megnyílt a Szerencsejáték Rt.
fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából, az előző másfél
évtized, illetve a magyar
szerencsejáték korábbi időszakából összegyűjtött emléktárgyakból kiállítás és állandó
tárlat.
A rendezvényházban - pedagógiai intézetben (Közép fasor
1-3.) Farkas Gyula festőművész
olajfestményeinek állandó
kiállítása és vására tekinthető
meg hétköznap 8-21, szombaton
8-13 óra között.
A Rátkai Sándor Múzeum és a
szegedi papucskészítő
látványmúhely (Szeged, Kiss
Ernő u. 3-5.) szerdán, pénteken
15 órától 17.30-ig látogatható.
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeum (Felső Tisza
part 10.) keddtől szombatig
15-18 óráig várja látogatóit.
Vasárnap és hétfő szünnap.
Állandó kiállítások: a Pick
szalámi története, A szegedi
paprika története.
OPUSZTASZER
A Nemzeti Történeti Emlékparkban kiállítás nyílt In
Memóriám... Válogatás a XX.
században élt szegedi festőművészek közgyűjteményekben megőrzött műveiből. A
kiállítás megtekinthető naponta
9-18 óráig, 2007. február 15-éig.

kérdésünk:

Vett-e már
csempészett cigit?
IGEN

NEM

Az SMS számla/asa normál tarja s^erant lóöér*

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
SZELPAL REKA
Január 30., 10 óra 35 perc, 3050 g. Sz.: Pap
Tünde és Szélpál Zoltán (Szeged).
BANGÓ SZABOLCS
Január 30., 15 óra 25 perc, 3040 g. Sz.: Kovács Magdolna és Bangó Péter (Csengele).
RIDEG MÁTÉ
Január 31., 5 óra 30 perc, 4040 g. Sz.: Palotai Anita és Rideg Zoltán (Szeged).
HÓDI SZABOLCS BENCE
Január 31., 8 óra 42 perc, 3040 g. Sz.: Illés
Andrea és Hódi Gábor (Újszentiván).
MAKÓ
THIELICKE DOMINIK
KRISZTOFER
Január 30., 10 óra 50 perc, 3400 g. Sz.:

Czollner Zsanett és Thielicke Krisztián
(Nagyér).
KOCZKA ALEX CSABA
Január 30., 11 óra, 3700 g. Sz.: Magyar
Szilvia és Koczka Gábor (Kövegy).
KURUNCZI KEVIN JVIÁRK
Január 31., 2 óra 2 0 perc, 3750 g. Sz.:
Kovács Katalin és Kurunczi János (Makó).
SZENTES
MISKOLCZY JÁNOS
Január 3 0 . 1 3 55 perc. 3440 g. Sz.: Kovács
Tünde és Miskolczy János Béla (Szentes).
BÓDI TIBOR RÓMEÓ
Január 30., 9 óra 8 perc, 3700 g. Sz.: Duka
Olga és Bódi Tibor (Szentes).

Gratulálunk!

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

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

s. o. s.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
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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Nyolcezermilliárd forint fejlesztési lehetőség okos kilhasználása a tét

A kocka el van vetve
Az európai uniós tagságunk révén 2007 és 20 i s között az önerővel együtt több mint 8000
milliárdos fejlesztési lehetőség nyílik meg Magyarország számára. A II. Nemzeti fejlesztési
terv (NFT) ennek a forrásnak mintegy 20 százalékát (1550 milliárdot) a régiókra bízza. A
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az általa szervezett Gondolkodjunk együtt!
konferencia tudásanyagát (elhasználva, maga is megfogalmazta fejlesztési javaslatait az NFT
számára. A Szeged biopolisz fejlesztési pólusprogram több kulcselemének gazdája a kamara.
A dél-alföldi fejlesztési programokra 207
milliárd forint keretösszeg erejéig lehet pályázni (ezen felül az ágazati operatív programokból is több száz milliárdos forráshoz juthat a régió). A Dél-alföldi Regionális Operatív Program (ROP) elfogadása után már az
akciótervek társadalmi vitája zajlik, amikor
is végleg eldől, mely fejlesztési területekre írnak ki pályázatokat. A tét igen nagy, hiszen
ezeken a javaslatokon is múlik, hogy a vállalkozói kör milyen arányban lesz képes a területfejlesztést szolgáló pályázati forrásokat
gazdaságélénkítésre, a versenyképesség javítására megszerezni. A tervezés folyamata
nem zárult le, a ROP-ok „kibontása" 2-3 éves
akciótervekben ölt testet - ezekben lesznek
konkrétan megfogalmazva a pályázati célok.

magát a regionális operatív programot is
(www.del-alfold.hu), hiszen ehhez kapcsolódnak az aktuális akciótervek is, útmutatóul szolgálva a konkrét pályázati kiírásokhoz.
A programokra egyébként is érdemes figyelni, hiszen majd' minden beruházásnak megvan a maga gazdaságfejlesztési jellege.

A II. Nemzeti fejlesztési terv tartalmazza
az ágazati operatív programokat és a 7 régió
önálló regionális operatív programját. A tervek elsősorban a foglalkoztatottság növelését, az elmaradott térségek felzárkóztatását,
és a versenyképesség növelését szolgálják.
Minden régió, így a dél-alföldi is önálló fontossági sorrendet határozott meg. Ennek
kapcsán megindult a regionális akcióterv elkészítése, melynek véleményezését széles
körben kívánja a regionális fejlesztési ügynökség (DARFT) társadalmi vitára bocsátani. Ebbe kapcsolódott be a kamara is, kérve a
térség meghatározó vállalkozásait, véleményezzék, szóljanak bele a gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó akcióterületek meghatározásába. Addig is érdemes tanulmányozni

FELADATOK A BiOPOLISZBAN
A Szeged biopolisz programban az emberi erőforrás
és az e-Szeged pólus modul gazdája a Kamara. Az
előbbi keretében létre kívánják hozni az eredményesen működtethető Kamarai Felsőfokú Üzleti
Szakképző Intézetet melynek végzett hallgatói képesek a vállalkozások és a magyar gazdaság előtt
álló kihívások tudatos, etikus és gazdaságilag sikeres kezelésére. A modul felelőse: Szügyi György. Az
e-Szeged pólus Link to e-business programja pedig
az információs társadalmat kiterjesztő gazdasági
jellegű szolgáltatásfejlesztés, mely kapcsolódva az
önkormányzati portálokhoz, a kereskedelmet és ez
ehhez kapcsolódó ügyintézést is áthelyezné az internetre. A modul felelőse: Fehér Éva.

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁR 1.

AZ OLDAL
A CSONGRÁD MEGYEI
KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA
TÁMOGATÁSÁVAL
KÉSZÜLT
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Huszonötmillióra emelkedett a hitelkeret

Nagyra nőtt
a Széchenyi-kártya

Szabadkán is és Temesváron is várják a magyar vállalkozókat

Délről és keletről is fúj most a szél

Töretlen népszerűségnek örvend
a vállalkozások körében a Széchenyi-kártya. A kedvezményes
kamatozású, gyors és egyszerű,
szabad felhasználású hitelkonstrukció felső határa immár 25
millió forint. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarában
eddig már közel háromezer vállalkozás igényelt kártyát.
A Széchenyi-kártya ma Magyarországon a legtöbb ügyfelet elérő, támogatott kisvállalkozási hitelkonstrukció. 2002-es indulása óta
65 ezer magyar vállalkozó választotta finanszírozási megoldásnak
- a létszám minden hónapban közel kétezerrel nő. Az elmúlt négy
évben számukra összesen 320
milliárd forintnyi banki forrást
nyitottak meg egyedülállóan kedvező feltételek mellett. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamarához az elmúlt év végéig
2923 igénylést nyújtottak be a vállalkozók, több mint 13 miibárd
forint hitelkeretre. A benyújtott
igények száma alapján az országban működő Széchenyi-kártya
iroda közül a 6. legnagyobb forgalmat a CSMKIK bonyolítja.
A legfontosabb változás a Széchenyi-kártyában, hogy 2006ban az addigi legmagasabb tízmillió forintos hitelkeretet felemelték 25 millióra, miközben
olcsóbb lett a használata. A Széchenyi-kártya pénzügyi konstrukciója 2006-ban elnyerte az
Európai vállalkozás-díj magyar
fordulójának fődíját a „vállalkozások támogatása" kategóriában.
A konstrukció sikerének híre átlépte az országhatárt is és Európa
más országaiban is megkezdődtek a tárgyalások a hitelprogram
adaptációjára.

Startol az országos kamarai tag- és kedvezménykártya
2007. január 29., Szabadka. A kamara ügyveztősége vendéglátóival a város főutcáján. )ó a hátszél az együttműködéshez
Bizarr, dc ebben a térségben mi
vagyunk az Európai Unió nagy
öregje, akitől a temesváriak Románia idei csatlakozása ellenére - még kérdeznek, a szabadkaiak meg - Szerbia szorgos készülődése közben - még tanulnak. Az üzleti lehetőségeknek
viszont tág tere nyílt mindkét
országban. A CSMKIK ügyvezetősége hétfőn Szabadkán járt,
kedden pedig a temesvári kamara elnöke látogatott Szegedre.
A Csongrád megyei és szabadkai
kamara közötti kapcsolatok igen
régiek, még a délszláv válság idején
is rendszeresek voltak a találkozók
a két térség vállalkozói között.
Megérte. A szerbiai változásokat
így természetes módon követik az
üzleti találkozók, befektetési konferenciák, egymás kiállításain való
részvétel, a közös pályázatok.
Nem véletlen, hogy az EU házhoz
jön című, sikeres magyarországi
felkészítő rendezvénysorozatot - a
gazdasági tárca támogatásával 2005-től a Csongrád Megyei Ke-

Partnerközvetítés
Az Üzlet a hálón egy új országos
partnerkereső rendszer, mely adatbázisában az összes, közel 40 ezer
kamarai tagvállalkozás szerepel. A
cégek alapadatait az adatbázis tartalmazza (www.uzlctahalon.hu)
A Link to Business román és
szerb Phare pályázati támogatással elkészült a négynyclvű e-piactér, on-line
szolgáltatásokkal
(www.linktobusiness.csmkik.hu)
Az Euró Info Központ hálózat
belső üzleti
partnerközvetítő
rendszerén (Business Cooperation Database - BCD) Európa közel
300 ElC-irodája segítségével teríti
az üzleti ajánlatokat (adatlap letölthető: www.csmkik.hu/eic).

reskedelmi és Iparkamara viszi
házhoz a Vajdaságban, Szerbiában.
A kamara ügyvezetősége legutóbbi ülését Szabadkán, a magyar
főkonzulituson tartotta. Ugyanezen a rendezvényen Szlóbodan
Vuinovity, a Szabadkai Regionális
Gazdasági Kamara elnöke közös
elnökségi ülésekre tett javaslatot,
amit a szegediek, Szeri István elnök vezetésével, örömmel üdvözöltek. A nemzeti kamarák, is nagy
lépésekben gondolkodnak. Azontúl, hogy öt éve működik a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szerb Tagozata (szegedi irá-

nyítással, elnöke lójárt Miklós), s
néhány éve ennek tükörszervezete
is Szerbiában; már szervezik a magyar-szerb vegyes kamarát. A relációban érdekelt üzletemberek közös üzleti tanácsban is gondolkodnak. Nagy Ferenc szabadkai fökonzul, valamint Farkas Imre, az
ITDH kereskedelmi képviseletének vezetője bíztatja a vállalkozókat: jó a befektetési környezet,
menjenek, keressék őket.
Vonzó lehet a külföldi befektetők számára, hogy Szerbiában a
nyereségadó mértéke mindössze
10%. Alacsonyak a munkabérek

Fotó: DM-fotó

is, fele a miénknek. A magyar-szerb gazdasági kapcsolatok
dinamikusan fejlődnek, a kereskedelmi forgalom tavaly 20%-kal
nőtt. Míg a multik időben kapcsolnak, a termelési típusú kixiperációk, beruházástik terén, ahová
leginkább várnák a magyar kis- és
közepes vállalkozókat, igen lassú
a mozgás. Pedig itt is igaz: aki késik, lemarad. Az sem lehet mellékes szempont, hogy Szerbián keresztül könnyebb bejutni az orosz
piacokra is, mivel a két ország között gyakorlatilag vámmentes az
áruforgalom.

A TELJESITMENY E M B E R E TEMESVÁRRÓL
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának ugyan- zott: húszezer szegedi vállalkozó kellene Temesvárra és
olyan régi, aktív és mozgalmas a kapcsolata a temesvári húszezer temesvári Szegedre, akik együttműködnének és köpartnereivel, mint a szabadkaiakkal. Éppen e héten, kedden zösen érvényesítenék érdekeiket. A két kamara elnöke, Szeri
járt Szegeden a temesvári kamara elnöke Georgic Cornu, aki István és Georgic Cornu naptárszerűen belőtték a tavaszt,
szegedi kollégájához hasonlóan, maga is vállalatvezető. Saj- konferenciát és kiállítást rendeznek Temesváron a jövő enertótájékoztatóján úgy jellemezte magát: a teljesítmény embere giaforrásairól, aztán Szeged Expó, majd jöhet egy hármas
vagyok - munkaadóként is és gazdaságszervezőként is. És határ üzleti találkozó; igazi sajtócsemegeként szó esett egy
így gondolja az együttműködésben is. Plasztikusan fogalma- közös Top 100-as kiadvány megjelentetéséről is.

Olcsóbban, többet
Hamarosan elérhetővé válik az új országosan egységes kamarai tag- és
kedvezménykártya, amely mérföldkő a kamarai tagoknak, és komoly
lehetőség a kamarához csatlakozó vállalkozások számára. A kártya
kapcsolódik egy kedvezményeket biztosító törzsvásárlói rendszerhez,
és a kamarai szolgáltatások igénybevételét is ingyenessé, vagy olcsóbbá teszi. A kártyán megjelenik még egy kamarai minősítő védjegy is.
A kamarai kedvezményrendszer
(KKR) lehetővé teszi a tagvállalkozások számára, hogy az ott található szolgáltatásokat, amelyek magukba foglalják az Euró
Discount Club (EDC) szolgáltatásit is, kedvezményesen vehessék igénybe, ezen felül bármely
kamarai tag ingyenesen jelentkezhet kedvezményt nyújtó vállalkozásnak is. Ezáltal nem kevesebb mint egymillió EDC kártyatulajdonosnak kínálni szolgáltatásaikat. Az EDC, Magyarország
legdinamikusabban fejlődő kombinált törzsvásárlói rendszere,
mely 3-50% kedvezményt biztosít az élet minden területén, a
mosodáktól a gyorsétkezdéken át
az üzemanyag töltőállomásokig.

TAG

Közel kilencszáz elfogadóhely
van már a rendszerben.
A kedvezményt nyújtó vállalkozásokat, termékeit, szolgáltatásait a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által erre a célra létrehozott folyamatosan frissülő
internetes oldalon lehet közzétenni, ami minden területi kamara weboldaláról is elérhető
lesz.
A vonalkódot és kamarai azonosítót is tartalmazó kártyán
megjelenik még a kamarai minősítő rendszer (KMR) emblémája,
amely azon vállalkozások védjegye melyek megfeleltek valamelyik kamarai minősítő rendszernek. A kártya rendezett kamarai
tagsággal automatikusan jár.

KÁRTYA

Kilencvennyolc százalékos eredmény Csongrád megyében

Nyert a tanulószerződés
Hat évvel ezelőtt Csongrád megyében kisérleti jelleggel kezdte
el szervezni a kamara a tanulószerződéses gyakorlati oktatást a gazdálkodó szervezeteknél. Mára országosan is elfogadottá vált ez a gyakorlat.
A kamara hitt abban, hogy tanulószerződéssel eredményesebb lesz
a képzés, hiszen a tanuló megválaszthatja azt a helyet, ahol szakmát akar tanulni, de a gazdálkodó
is válogathat a jelentkezők közül.
Az sem mellékes, hogy a fiatalok
rendszeres havi díjazásban részesülnek, amely lehet több, vagy ke-

vesebb a gyakorlati oktatásban elért eredmények alapján. A gazdálkodót sem éri anyagi veszteség,
mert a képzés költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás
terhére. A legnagyobb eredmény,
hogy életközeli, piacképes tudást
lehet szerezni. Napjainkban megyénkben a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatáson lévő
szakiskolai tanulók 98%-nak, a
technikusjelöltek 84%-nak van
tanulószerződése. Ez országosan
is kimagasló eredmény. A Csongrád megyei tapasztalatok alapján
terjedt el ez a képzési forma az ország egész területén.

SZUPER KFT

Azonosító 12345678

Kovács Péter
Érvényes 2006/06

A LEGJOBB SZAKEMBEREKET
A VIZSGABIZOTTSÁGOKBA!
U|

Ahhoz, hogy különböző szakképesítéseket szerző fiatalok és pályát változtató felnőttek is magas szintű
gyakorlati tudást szerezzenek, biztos szakmai tudással, szakmai tekintéllyel rendelkező vizsgabizottsági tagokra is szükség van. A kamara
ilyen szakembereket toboroz. (Bővebb felvilágosítás és pályázati
adatlap a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipaikamara Oktatási Igazgatóságán, 6721 Szeged, Párizsi krt
8-12., Haraszti Gábor szakképzési
tanácsadónál. Tel.: 62/486-987/173)

A kézművesség 1000 éve
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara néhány évvel ezelőtt útjára indította A kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében című rendezvénysorozatot, melynek az idén Szeged lesz a házigazdája. A rendezvény előkészítése megkezdődött a kamarában, az esemény időpontja:
június 15-17. A programban népművészeti és kézműves-kiállítás, vásár, szakmai konferencia, illetve alkalomhoz illő műsorok szerepelnek.
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5120 Hajnali gondolatok (ism.) 5.23
Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Dob+basszus. Lévai Balázs műsora (ism.) 9.55 Mit főzzünk ma?
10.10 Szívtipró gimi. Ausztrál tévéfilmsorozat 10.55 Cucu malac kalandjai. Amerikai rajzfilmsorozat. Ifjabb Robinson Crusoe (ism.) 11.10
Titokzatos Násztya. Orosz-amerikai
romantikus tévésorozat 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben 12.30
Rondó. Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
12.55 Együtt. Velünk élő kisebbségek
13.25 Lapozó. A hét közéleti eseményei a sajtó tükrében (ism.) 13.55 Abszolút Kulturális portréműsor (ism.1
14.25 Krém Edes mindenkinek (ism.)
15.20 Kodály 125 15.25 Önök kérték
(ism.) 16 25 Quinn doktornő Amerikai tévéfilmsorozat. Incidens 17.15
Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35
Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat 18.35
Jogalap fogismereti percek. A szabadságvesztés alternauvái 18.40 Tv-taxi
Mi önöket szállítjuk, önök a híreket
19.00 Híradó este
19.30 Sporthírek
Időjárás-jelentés
19.40 Gőg
20.40 A csillagjegyek ura
21.25 Ünnep a világ körül Chris
and Mikc (ism.)
21.30 Múlt-kor
22.00 Panoráma
22.30 Csütörtök este
23.05 Kultúrház (ism.)
23.30 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.35 Sporthírek
23.45-0.37 Pengető Világsztárok
az A38 hajón. Mardi
Gras BB

6.00 Propaganda. Kulturális magazin
112| 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
- A TV 2 reggeli magazinműsora.
Utána: Koffeinmentes Mokka 9.00
Szóda. Telefonos játék 10.00 Teleshop
11.35 Alfréd Hitchcock bemutatja.
Amerikai krimisorozat I12| 12.15
Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.15
American graffiti 2. Amerikai vígjáték
[12] 15.30 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 277.112| 16.00 Lisa csak
egy van Német filmsorozat 278. |12)
16.30 Bűbájos boszorkák Amerikai
filmsorozat, 72. Almaim lovagja 112|
17.30 Everwood Amerikai filmsorozat, 79. 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív A TV 2 magazinja 112|
19.30 Jóban-rosszban

20.10 Álomhotel India
22.20 Kullancs. Francia vígjáték
0.20 Tények este 0.50 Strucc 1.20
Amit a csajokról tudni kell Amerikai vígjáték |16| 3.00 Aktív A TV
2 magazinja |12] (ism.)

23.45 Előbb-utóbb
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport 1.25 Mese 1.35 Ahogy az
Isten elrendeli... Olga filmje 2.40 A
Danubia Szimfonikus Zenekar
hangversenye 3.30 Négyzetméter
4.00 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.10
Váltó

K L U B
5.30 WS Teleshop 6.00 Reg :eli.
Ébicsztöshow. Benne: hírek. Reflektor
10.05 Receptklub (Lsm.) 10.15 Topshop 11.20 Receptklub 11.35 Egy
rém rendes család. Amerikai vígjáték-sorozat. Peggy ünnepel [12] 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Drakula
halott és élvezi. Amerikai-francia vígjáték [12] 13.45 06-91/334-334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 15.05 Disneyrajzfilmsorozat 1535 Isteni sugallat
Amerikai filmsorozat. Felnőtté válni
12 1630 Balázs- A szemhesítnshow
12 17.30 Mónika-A kibeszélóshow
.12 18.30 Híradó-Esti kiadás
19.00 Tfc vagy az életem
19.30 Legyen ön is milliomos!
20.10 Fókusz
20.40 Barátok közt
21.15 Gálvölgyi-show
- F e b r u á r i 12]
22.00 Kcsz átverés! [12]
22.50 Házon kívül Heti magazin
23.25 Figyelők
0.20 Reflektor Sztármagazin |12|
0.35 Infománia Multimédia-magazin |12| 1.05 Bundesliga A német
bajnoki forduló összefoglalója 2.15
Egy rém rendes család Amerikai
vígjátéksorozat |12] 2.40 Házon
kívül Heti magazin (ism.) 3.05 Fókusz Közszolgálati magazin (ism.)
[12|

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Művészeti csaták, 2/1. 9.55
Bach: e-moll szonáta (BWV 1023)
10.05 Srpski ekran. Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.35 Unser
Bild-schirm. Német nyelvű nemzetiségi magazin 11.05 Kárpát expressz 11.30 Átjáró. Emberek és történetek a Kárpát-medencében 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
12.30 Feszti-körkép. Fesztivál járó
kulturális magazin 13.00 Angolka.
Nyelvtanítás óvodásoknak 13.25 A
törvény kötelez. Az ingatlanok határai 13.55 Néprajzi értékeink. A
csikófejes citera 14.05 Életem Afrika
Magyar dokumentumfilm-sorozat,
9/2. Utazás Kartúmba 15.00 Segítünk Munkaügyi körkép 15.30 Szikra Természetfilm, IV2. 16.00 Válaszd a tudást! Mentés másként
17.30 Érzékeny ifjúság 18.00
Klikkerek 18.25 Esti mese A legkisebb
Ugrifüles.
Magyar
bábfilmsorozat. Idegen tollak 18.35
Membrán
19.00 Kultúrház
19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.10 A 38. Magyar Filmszemle
alkalmából Otthonom,
Tarnabod Magyar
dokumentumfilm
DUNA
21.10 Kultúrház
5.25 Világhíradó 5 3 5 Gazdakör 6.00 21.40 Dán körkép: A király
él Dán-svéa-amerikai
Reggel 8.00 Agara 8 3 0 EU-járat 9.00
film (16)
Kikötő 9.20 Kézművek 9.30 Ma23.25 Halló, halló!
gy;•arok Afrikában 10.05 A mézédes
mások földje Tokaj-Hegyalja, a világ 0.00 Napló 0.05 Záróra 0.50 Kodály
for
öröksége 11.00 Élö egyház 11.30 Kí- 125 0.55 Szent István-vándorlás Országos
Kék
Túra
vánságkosár 14.00 „A vers az, amit Az
mondani kell" 14.30 A Geo bemu- Kisgyón-Zirc-Kisszépalmapuszta
1.25 Segítünk Munkaügyi körkép
tatja: Az esőcsinálók 15.00 1
1.50 Khkkcrek 2.20 Membrán 2.40
népi viseletek 15.25 A világörök
A törvény kötelez Az ingatlanok
újabb kincsei 15.40 Skippy kaland
jai 16.10 Összefogás földközelben határai 3.05 Két nemzedék Beszél16.30 Állatbarát 17.00 Világunk getés Illyés Gyulával - Jászi
17.50 A házigazda ajánlja 18.00 Hír- Öszkárról 3.45-5.17 Válaszd a tuadó, sport, időjárás-jelentés 18.30 dást!
Váltó 18.45 Mese
19.00 Külvárosi rendőrök
20.00 Dzsamila
21.30 Híróra
22.30 Filmszemle 2007
23.10 Filmszemle 2007
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
23.25 Egerszalók
00.00 Hangos Képújság 07.00

a Délmagyarországgal és a Délvilággal

Játékunk FŐDÍJÁT,
1 db 106 cm-es LG plazmatelevíziót é s
LG házimozit NYERTE:

FARKAS Zoltán
Szegvár, Dr. Bartucz L. u. 35.
További nyerteseink:
2. díj, LG merevlemezes DVD-író:
MARTOK Lajosné Szeged, Mokrini u. 12.
3. díj, FUJI.digitális fényképezőgép

Felekezeteink életéből - A Honvéd
téri Református Egyházközség 07.30
Miénk a város 08.05 Színház 08.35
Egész életen át - Egyetemről
mindenkinek 09.05 Első Beton
Szeged-Szentes futsalmérkőzés
10.35 Hangos Képújság 19.00
Szegedtől
karnyújtásnyira
Mórahalom-városi magazin 19.30
Tudományegyetem
20.00
Törzsasztal 20.30 Szó-tér 21.00
Hangos Képújság
V Á R O S I TV

s

z

E

C3 E

D

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
07.55 Szemközt (ism.) 08.10
Képmutatók (ism.) 08.40 Lépj egyet
előre! (ism.) - munkaerőpiac és
oktatás 08.55 Képújság 15.00
Játékháló
telefonos
nyereményjáték
16.00
Dokumentumfilm 17.00 Brill 20. vállalkozásról mindenkinek 17.30
Képújság 18.00 Nasa, az amerikai
űrkutatás története - Új határok
megnyitása (25) 18.30 Képmutatók
(ism.) 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Körűt 20.30 Hírhálóaz ország hírei 21.00 Nyerő páros.

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a
66,29 MHz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15
Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
Kossuthra 15.00-18.00-ig Délutáni
zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

^ R A D I O M 189.9

www.raiíiomi.bií
(Szeged FM 89,9 MHz, Tel.: 62/544634)
00.00 Vegyes zene 17.00 Szkafander
(elektro,
minimai,
kísérleti
elektronika Ryannel) 18.00 Jazz
Horizont (nagyvárosi filmzenék
Corp.-pal) 19.00 Undorgrund (a Thi
Beat.hu műsora) 20.00 Musique
Grotesque (az Improv.hu műsora kísérleti zenék Juhász Lászlóval)
21.00 Vegyes zene

(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
Telefon: 62635-635 SMSMMS: 063030-30-035

értékben

9-18. díj, 10 db 5000 Ft értékű CORA vásárlási utalvány

HORVÁTH Jánosné Szentes, Vécsey u. 40.
BÍRÓ Miklósné Hódmezővásárhely, Szerencse u. 9.
ZANA Béla Mindszent, Móricz u. 40.
CZÖVEK János Nagyér, Petőfi S. u. 12.
PÁLFI-SIMON László Szatymaz, Rózsa u. 8.
OCSKÓ György Kübekháza, Óbébai u. 227.
NAGY Sándor Szeged, Bérkert u. 62/A
GOMBÁS Józsefné Szeged, Barátság u. 10.
KALMÁR József Domaszék, Úttörő u. 4.
JAKUS Józsefné Pusztamérges, Felszabadulás u. 58.

A vásárlási utalványokat postán küldjük, a többi
nyeremény átvételével kapcsolatban hívják
a 62/567-872 telefonszámot.

Amerikai-NSZK vígjáték 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

<Ü§S>
00.00 Képújság 07.00 Főcím,
műsorajánló 07.01 Reklám 07.05
Híradó 07.15 Németh Toll
Makó-Békéscsaba NB4 B I. félidő
08.00 Reklám 08.05 Híradó 08.15
Németh Toll Makó-Békéscsaba NM
B II. félidő 09.00 Képújság 17.00
Brill 20. 17.30 Képújság 18.00
Főcím, műsorajánló 18.01 Reklám
18.05 Híradó 18.15 Fókusz - 100
éves a Ford T-modell, Galamb
Józsefre emlékezünk 18.35 Galamb
József Alapítványi Est 2007. 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.30
Hírháló 21.00 Nyerő páros.
Angol-német vígjáték 23.00 Az
Öböl-háború
II.
Amerikai
filmdráma 01.00 Mindörökké Júlia!
Argentin tévéfilmsorozat

• TV

v*'/.bf .fi vlac* buwo
16.00 Vásárhelyi Magazin I. rész
(ism.l 17.00 Kimba, a fehér
oroszlán. Kanadai rajzfilm 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 18.00
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Reggeli Plusz - Kis Kata 10.00
Juventus Plusz - Bendc Gábor,
Somogyi Zoltán 14.00 Délutáni
Plusz - Boki 17.00 Sztereó, a
kívánságshow - Molnár Balázs
20.00 Esti Plusz - Boldizsár Kata

Vásárhelyi magazin 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.30 Veled is
megtörténnet. Amerikai film 22.30
Híradó 22.50 Nap kérdése 23.00
Vásárhelyi magazin II. rész (ism.)
0.00 Képújság

00.00 Képújság 07.00 Híradó (ism.)
07.30 Képújság 14.00 Teleshop
14.30 Dokumentumműhely 15.00
Játékháló 16.00 Dokumentumfilm
17.00 Brill 20 magazin 17.30
Képújság 19.00 Közéleti mozaik
19.40 Képújság 20.30 Hírháló
21.00
Nyerő
páros.
Amerikai-NSZK vígjáték 23.00 Az
Öböl-háború 1. Amerikai filmdráma

5RT
06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat (ism.) 08.00 Napi gondolat
(ism.) 10.00 Kultúrszoba (ism.)
12.00 Koncertek: Kozma Orsi, Sun
City, Kft. 18.00 Heti Közélet (ism.)
18.35 Nonstop, ifjúsági magazin
(ism.j 19.35 Fleti História (ism.)
20.00 Nótaparty 21.20 Kultúrszoba
(ism.l
Kívánságműsor 19.00 Full Extra
interaktív üzenöműsor 21.00
Koktél 23.00-tól reggel 6 óráig
zenei válogatás. Közben hajnali 2
és 4 órakor hírösszefoglaló

FM95.4^Rádió88 6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
06-10.00 Cafe 88, az édes ébredés
- Szalma Emese, Bálint K. Gergő
10.00-14.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00-16.00 Mega, Géza Mega Pati
16.00-19.00 Lécci - Tóth Péter,
tel.: 444-088, SMS: 3030-30-188,
19.00-21.00 Euroexkluzív - európai
toplisták - Gyuris Péter 21.00-06
100%-ban Szeged kedvenc zenéi

m

. Hl Bt

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777]
6.00 9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
10.00-11.00
Napraforgó
12.00
Déli
hírösszefoglaló
13.00-tól
óránként
hírek
14.30
Humorpercek
15.00-19.00

Hangadó. Benne: 7.00 Makó és
térsége
hírei,
kalendárium,
horoszkóp és a nap témája 10.00
Déli mozaik. Benne: közlekedési
információk, friss hírek és minden,
ami érdekes 12.40 Sporthírek 14.00
Csillagpor 15.00 Kívánságműsor
SMS: 06 20320-4444, tel.: 510
110, 18.00 Napzárta. A nap
híreinek összefoglalója 19.00
RockSokk 20.00-tói 6.00 ig Makó és
a térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

©
06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-túra 12.00 Koktél 16.00
Ice DJ 17.00 Ice city 18.00 Nekem
80 19.00 Ice DJ dupla 21.00 Sport
22.00 Retro 00.00 Ismét Ice.

CIP0VASAR

SZANDÁLOK, PAPUCSOK,
CSIZMÁK, BOKACIPŐK

40-60%

SZEGED,
Tisza L krt. 40.
Fekete sas u. 22.

engedménnyel.

Cora Áruház üzletsor

C<DP

SZENTTVÁN COOP ÁRUHÁZBAN
ÚJSZENTIVÁN, RÁKÓCZI U. 16.

memóriakártyával:
TÁPAI Lajos Csanytelek, Széchenyi u. 12/B

AKCIÓS KINALATUNK:

4-8. díj, 5 db 10 000 Ft értékű CORA
vásárlási utalvány:

2007.

NAGYNÉ KISS Tünde Szeged,
Hattyas u. 18/A
RÓZSAHEGYI Györgyi Szeged,
Alsó kikötő sor 5.
TURI Lajos Csengele, Csatorna u. 30.
TANÁCS Erzsébet, Szeged,
________
Szentháromság u. 75/C
KÓRÓDI Csaba, Apátfalva, Ady Eridre u. 20

vtí
w w w angol teszt delniagyar

hu

FEBRUÁR

1 -JÉTŐL

• KRISTÁLYCUKOR 1 kg

FEBRUÁR

28-IG

219 Ft
125 Ft (625
, Ft/l)

• COOP COLA 2 I, PET

44044

•ARANY ÁSZOK SÖR
0,5 I, üv

44544

'

•COOPPRÉM. EÜ.
PAPÍR 4 tek

34044

1 8 9

F t (47Ft/tek.)

> DÉLHÚS VIRSLI
MŰBÉLBEN

?3044

6 7 9

Ft/kg

• BAYERN.
TRAPPISTA SAJT

433041

• S0LE FRISSS

t + Üv. (250 Ft/1)

. 9 9 9 Ft/kg

.

PAL.TEJ 2,8%, 11 ...?.... 44044

Próbálja k i , miiyen eredményt érne el
egy angol nyel vizsgán!
A* SLS Sjtrged Ny«MsAola
angest nyelte sarsftetmepS teszíjjet
a mtmasywrwsiás onüns+^t

•CSIRKECOMB

64444

5 6 9

Ft/kg

•SERTÉSCOMB

433044

9 9 9

Ft/kg

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

SZOMBATON E S VASARNAP MINDEN T E R M É K

10%-KAL

OLCSÓBBAN

KAPHATÓ.

(A DOHÁNYTERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)
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• S P O R T

A Szeviép a nagyok nyomában; harmadik helyen a bajnokságban

A nagy eredmény kapujában
Program
A Szeviép-Szeged NB I A csop o r t o s női k o s á r l a b d a c s a p a t a
a h a r m a d i k helyen áll a bajnokságban. A Tisza-partiak a
két nagy, a Sopron és a Pécs
m ö g ö t t f o g l a l n a k helyet a dobogó h a r m a d i k f o k á n .
Egy nagy e r e d m é n y kapujában. A hétvégi, BSE elleni
rangadó u t á n í r t u n k először
arról, hogy a Szeviép-Szeged
NB I A csoportos női kosárlabdacsapata h a t a l m a s lehetőség előtt áll: é r m e t szerezhet
a b a j n o k s á g b a n . Raranyi Sándor, a névadó főszponzor, a
Szeviép Z r t . elnöke is boldogan nyilatkozott a csapat teljesítményéről.
- Maximálisan elégedettek
vagyunk a csapat eddigi produkciójával. Ezt a célt t ű z t ü k
ki az együttes elé, és ezt eddig
teljesítették is. A h a r m a d i k
helyre pályáztunk, és ez most
már elérhető közelségbe került.
Úgy gondolom, kellemes tavaszi szezon elé nézhetünk. M i n t
gazdasági szakembert az pedig
külön elégedettséggel tölt el,
hogy csak olyan klubok előznek meg b e n n ü n k e t , amelyek
háromszor, négyszer nagyobb
költségvetéssel dolgoznak. Sőt.
Lehagytunk olyanokat is, amelyek úgyszintén nagyobb büdzsével rendelkeznek. Klubunk
jó űton jár, hiszen m e g m u t a t ja, hogy kisebb pénzból is lehet
szép sikereket elérni. N á l u n k
m i n d e n rendezett, nincsenek
tartozások. Nagy dolog lenne
megszerezni a bronzérmet, hiszen ez Szeged kosárlabdasportjának legnagyobb sikere

lenne ez, jó lenne ezt megünnepelni.
Domokos Mihály ügyvezető is
jóval mosolygósabb, mint egy évvel ezelőtt. A héten nincsen bajnoki mérkőzése a Szeviép-Szegednek.
- Éppen jókor jött ez a kis pihenő - nyilatkozta a sportvezető - , hiszen ebben az évben sűrű volt a program, sok éles
meccset játszottunk. Ami igazán örömteli, hogy egyre jobb
formába lendül a csapat, és a
győzelmeknek
köszönhetően
lépéselőnybe kerültünk a rivá-

A legjobbak között a szegediek
Elékelő helyen áll a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a bajnokságban,
így az sem meglepő, hogy a játékosok is az élbolyban vannak.
Nézzük a legfrissebb statisztikát, pont: 1. Castillo (Cegléd) 2 2 , 3 6 ( 1 4 meccs),
7. Milena Tomova (Szeviép) 1 4 , 5 0 ( 1 6 ) , 16. Kajdacsi Judit (Szeviép) 1 3 , 0 7
(15),
IBM-pont: 1. Béres (Pécs) 2 8 , 7 2 ( 1 4 ) . 5. Kajdacsi 2 2 , 0 7 , 1 1 . Tomova 19,88.
Lepattanó: 1. Kajdacsi 9 , 6 7 , 1 2 . Tomova 5,94.
Gólpassz: 1. Iványi Dalma (Pécs) 6 , 1 3 ( 1 6 ) , 8. Fürész Emőke (Szeviép) 3 , 1 3
( 1 6 ) , 14. Török Szilvia (Szeviép) 2 , 8 1 ( 1 6 ) .
Szerzett labda: 1. Aties (Cegléd) 4 , 2 3 ( 1 3 ) , 2. Török 3 , 6 9 , 1 9 . Kajdacsi 2 , 3 3 és
Mészáros Kornélia (Szeviép) 2 , 3 3 ( 1 5 ) .
Blokk: 1. Williams (Vasas) 2 , 0 9 ( 1 1 ) , Tomova 1,19 ( 1 6 ) , 14. Kajdacsi 0 , 5 3 .

IKESZ Autó

Weltauto

A megbízható megoldás

Az a biztos, a m i Welte ito

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz
• Használt autó kereskedés • Közvetlen kánelvételi hely

garancia a 10 évncl fiatalabb autókra!

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-030, Fax: 62/549-031
1.41 C l a s s i c l s k o d a Octavia Tour 1 . 4 1 1 6 V • Skoda Fabia Comfort 1.4 M P i • Skoda Fabia Cool 1 , 2 i 12V •

Suzuki Liana 1.61

2005. márciusi, grafttszürke metál.
5 ajtós, első tulajdonostól. 24 000
km-rel. 2009 03-lg érvényes műszakival. Extrák benzin, injektoros, klíma. 2 légzsák, szervokormány, inditásgátló. kózponti zár, el. ablak. el.
tükör, fordulatszámm.. színezett
üveg, Mo -on vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 2 550 000 Ft

Fiat Panda 1 . 1 Í

Riválisok

A kupafőpróbát nagyon elrontották a szentesiek. A póló iránt érdeklődők bizony felkapták a fejüket, amikor meghallották vagy elolvasták a Kurca-partiak Egerben
elért eredményét, a 7-6-os vereséget.
- Szremkó és Kotova nélkül is
kötelező lett volna nyernünk jelentette ki Kocsis István edző. Lehet, hogy már a római tornán
járt a lányok esze, de ez természetesen nem mentség. Nem úgy
koncentráltak, ahogy az elvárható lett volna, nem profi csapathoz méltón játszottak. Nagyon
remélem, a kudarc utáni fejmosás megtette a hatását.
A gárdával ma 13 órakor emelkedik a magasba Ferihegyről a repülőgép. A megérkezést követően átmozgató edzést tart a tréner,
majd holnaptól már élesben bizonyíthatnak Tóth Andreáék.
- A kvartett legerősebb együttesével, az ASD Romával kezdünk folytatta Kocsis. - Náluk játszik
Valkay Erzsébet, de az olaszokon
kívül van még egy-egy brazil,
orosz, valamint spanyol válogatottjuk is. Kimondottan támadó
szellemű gárda, abban erős, védekezni viszont annyira már nem
szeret. Természetesen az Újpest-OSC-t ismerjük a legjobban.
Ebben az évadban még nem ért
bennünket tűi sok sikerélmény,
amikor összecsaptunk, de talán
most majd mi örülhetünk. Három
játékosukra különösen oda kell figyelni: Primászra, Zantleitnerre és
Tibára. A Novgorod sötét ló számomra. A kupa selejtezőjében
többször is láttam őket. Az ASD
Roma ellen erősnek tűntek, vi-

Eredmények, ASD Roma, selejtező: - B o r d e a u x (francia) 1 7 - 3 ,
- M o s c a r d o (spanyol) 1 9 - 9 ,
- P e n g u i n London (angol) 18—6,
- N o v g o r o d (orosz) 1 3 - 1 2 , - Ú j pest-OSC 1 0 - 1 2 , - P a t r a s z (görög) 1 3 - 1 4 ; középdöntő: —Pireusz (görög) 7 - 8 , - S k i f Moszkva
(orosz) 1 5 - 1 2 , - S h e f f i e l d ( a n gol) 1 5 - 6 .
Ujpest-OSC, selejtező: - P a t r a s z
1 0 - 1 1 , - P e n g u i n London 1 6 - 2 ,
-Bordeaux 2 3 - 4 , -Moscardo
1 5 - 8 , - A S D Roma 1 3 - 1 2 ,
- N o v g o r o d 1 5 - 8 ; középdöntő:
-Liverpool (angol) 1 5 - 4 , - M a n chester City (angol) 17—6, —
Z a a n d a m (holland) 1 0 - 9 .
Novgorod, selejtező-. - M o s c a r d o
1 3 - 8 , -Bordeaux 2 0 - 4 , - L o n don 1 8 - 5 , - A S D Roma 1 2 - 1 3 ,
-Patrasz 6 - 1 4 , -Újpest-OSC
8 - 1 5 ; középdöntő: Mediterrani
(spanyol) 1 2 - 8 , - P o r t u n e n s e
(portugál) 1 8 - 4 , - P a d o v a
(olasz) 6 - 1 1 .

szont az OSC-vel és a görög Patrasszal
szemben
gyengének.
Amúgy nagydarabok, erőszakosak, tipikus orosz pólót játszanak.
Reálisan nézve az esélyeket, nem
mi számítunk favoritnak, de mint
tudjuk, a remény hal meg utoljára.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A RÓMAI PROGRAM
Holnap, 18 óra: ASD Roma-Hungerit-Szentes; 19.30: Újpest-OSCOlimp Novgorod. Szombat, 19.30:
Novgorod-ASD Roma; 21: Szentes-Újpest-OSC. Vasárnap, 10:
Novgorod-Szentes; 11.30: ASD Roma-Újpest-OSC.

www.ikeszauto.hu

www.ikeszauto.hu

1997.. fehér, 4 ajtós. 160 000 kmrel. Benzin, Injektoros, szervokormány. kp.-i zár. riasztó, rádiós magnó. Mo.-on vásárolt, hitellehetőság.
beszámítás, kormányról vezérelheti magnó. Irányár:
uw Ft

0gmjHUNGERIT9 SZENTES

lisokkal szemben. Ha sikerül
az alapszakaszt a h a r m a d i k helyen zárni, akkor a rájátszásban
kedvezményezettek
leszünk. Ez azt jelenti, hogy a
párharcokban itthon kezdünk,
ami nagy előnyt jelent a későbbiekben. De azért n e m dőlünk
hátra, hiszen még fontos bajnokik várnak ránk: Szegeden
fogadjuk előbb a Pécs, majd a
Diósgyőr
csapatát,
és
az
MK-ban is ki kell harcolnunk
még a négy közé kerülést.
SÜLI RÓBERT

Fotó: Frank Yvette

A LEN-kupa Casertában rendezett középdöntője után ma megint
Itáliába repül a Hungerit-Tbp Cop Security-Szentesi VK női pólócsapata. A négy közé jutáshoz a házigazda ASD Roma, a magyar
Újpest-OSC és az orosz Novgorod alkotta trióból két gárdát
kcll(cne) megelőzni.
h

A S z e v i é p - S z e g e d hátralévő bajnoki-mérkőzései, febr. 6.: Győr (idegenben), febr. 10.: Cegléd (otthon), febr.
25.: Kecskemét (i.), márc. 3.: BEAC
(o), márc. 10.: Szekszárd (o), márc.
14.: Pécs (o), márc. 17.: DKSK (o),
márc. 24.: Sopron (i), márc 3 1 . : Vasas (o), ápr. 4.: Nagykanizsa (i).
Magyar Kupa, negyeddöntő, február
14. és 15. Nagykanizsa (idegenben,
a Szeviép feladta a pályaválasztói jogot).

Fürész (fehérben) vezéregyénisége a Szeviépnek

Megint Olaszországban

2000.11..fehér. 5 ajtós, 1 tulajd..
67 800 km. műsz. érv 2007. 07.,
benzin, injektoros. ABS. légzsák
2 db, szervokormány, inditásgátló.
kp -i zár. el. ablak, kódfényszóró,
fordulatsz. m.. rádiós magnó. CD,
vonóhorog, színezett üveg, Mo -on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár: 1 360 000 Ft

2004.06.. lehér. 5 ajtós. 1. tulajdonostól, 48 000 km, 2008 06-ig érv
műsz. Extrák: benzin, injektoros,
klíma, 2 db légzsák, szervokormány,
inditásgátló. kp.-i zár. fordulatsz.m.,
rádiós magnó, színezett üveg, Mo.on vásárolt, szervlzkőnyves. hitellhetöség. beszámítás.
Irányán 7'. (I FI

• S k o d a Fabia Sedan 1 . 2 1 2 v B > x o d a Fabia Classic 1.2i 12V

Hyundai A t O S 1 . 1 1

|

2003.11., világoskék metál, 2007
11-ig érv, műszaki, 47 000 km.
5 ajtós. Extrák: benzin, Injektoros,
1 db légzsák, kp.-t zár, riasztó, rádiós
magnó, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervlzkőnyves. újszerű
állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: • 199 000 Ft

m5 E

IKESZ AutÓ Műszaki
A megbízható megoldás

vizsgabázis

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés
• Eredetiség vizsgálat
6 7 2 4 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

Opel Corsa City 1 . 2 i

1994., zöld, 3 ajtós,
2008.12-ig érv. műsz.
Extrák: benzin, injektoros,
rádiós magnó.
Irányár:
Ul 0 Ft

Skoda Fabia kombi C o o l 1 . 2 i 1 2 V

M M M I M M M J I

2003.06, lehér, 5 ajtós, 37 200 kmrel, 2007.06-ig műsz. Benzin, injektoros. légzsák 1 db. fordulatsz m .
rádiós magnó. Mo.-on vásárolt,
szervlzkőnyves. hitellehetőség, beszámítás. Szlnretűjt lökhárító.
Irányán 34ii iodfi

E Golf

Variant 1 . 9 P D T U Í

2000., sötétkék, 5 ajtós, 1. tulajdonos. 136 000 km. dízel, A8S, digit.
klíma, 4 db légzsák, tempómat,
szervokormány, inditásgátló, kp.-i
zár. 4x el ablak, el tükör, ülésfűtés,
fordulatsz.m., rádiós magnó, CD,
hitellehetőség, beszámítás. Egyéb:
Tiptronic aut
Irányár: 2 390 000 Ft

www.ikeszauto.hu
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Eladná használt autóját?
2003. 08 , sötétzöld metál. 4 ajtós,
80 300 km-rel. 2007.08-lg műsz. Extrák: benzin, injektoros. ABS. klíma,
légzsák 2 db, szervokormány, kp.-i
zár. el. ablak 4x. el. tükör, fordulatsz.m.. rádiós magnó. CD. Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás. Irányár 1 790 000 Ft

2004 09 évjárat, világoskék, 4 ajtós első tulajdonostól. 39 500 km,
2008 09-ig érv. műszaki. Extrák:
benzin, injektoros, légzsák 1 db,
szervokormány, ködfényszóró, fordulatsz.m.. rádiós magnó, Mo -on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár: 1 890 000 Ft

2004. 02.. bordómetái, 5 ajtós. 1
tulajdonos, 27 801 km. 2008.02-ig
érv. müsz. Extrák benzin, injektoros.
1 db légzsák, Inditásgátló. kp -i zár.
el ablak, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervlzkőnyves, ú|szerű
állapot, hitellehetőség, beszámítás
Irányán 480 oooFt

Fiat Brava 1 . 4 1 2 V

•

VW P 0 L 0 1 . 0 i

2003. 11 hó, kék, 5 ajtós. 75 OOO
km, 2007.11-ig érv. műszaki. Extrák: benzin, injektoros. 1 db légzsák. szervokormány, inditásgátló,
kp.-i zár. ködfényszóró, fordulatsz.
m., színezett üveg, Mo -on vásárolt. szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás.
Irányár: i 360 000 Ft

flSkoda

1996. 12.. fehér. 5 ajtós. 115 OOO
km. 2008. OB.-ig érvényes műszakival. Extrák: benzin, injektoros,
1 légzsák, inditásgátló, központi zár,
ködfényszóró, fordulatszámm.. rádiós magnó, színezett üveg. Mo.-on
vásárolt, hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: tetösin
Irányár I50 000 Ft

Fabia Best 1 . 4 ! 1 6 v l Skoda Fabia kombi 1.2112V •

2004 07., teketemetál. 5 ajtós.
1. tulajdonostól. 80 000 km. 2008.
07-ig érv. műszaki. Extrák benzin,
injektoros, klíma. 2 db légzsák, szervokormány, inditásgátló. kp -I zár,
fordulatsz.m.. színezett üveg, Mo on vásárolt, szervlzkőnyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: t 790 000 Ft

Citroen Berlingo 1 . 8 i S X

Készpénzes autófelvásárlás
Szívesen eladná használt autóját?
2005. 10.. metálszurke. 5 a|tós. f
tul.. 5000 km-rel, 2009 10-ig műsz.
dízel. ABS, klíma, légzsák, aut. szervokormány, inditásgátló. kp -i zár.
riasztó, el ablak, tükör, ködfényszó
ró-számítógép. fordulatsz. m. alufelni. Mo -on vásárolt, szervlzkőnyves,
csere érdekel, hitellehetóseg. beszámítás Bemutatóautó. Plusz 350 000
FI értékű telefonról vezérelhető állótűtés 1.5 M Ft kedvezménnyel
Irányár 6 999 000 Ft

1998. 04 szürkéskék metál.
5 á|tós, 54 242 km,
2008 04-ig műsz
Extrák' benzin, injektoros,
kp -I zár. riasztó, rádiós magnó.
Irányár 950 000 Ft

1997-es, piros. 5 ajtós. 112 800 km.
műszaki érv.: 2007.08. Extrák: benzin, injektoros. ABS, 2 db légzsák,
szervokormány, kp.-i zár. fordulatsz
m„ rádiós magnó, színezett úveg.
hitellehetőség, beszámítás. Egyéb:
sportbelső, napfénytető
Irányár: 1 050 000 Ft

2003. novemberi, ertromsárga. ötajtós, 92 000 km. 2007 nov. érvényes
műszakival. Extrák: benzm. injektoros. klíma, légzsák 2 db. szervokormány. indításgátló, központi zár, el.
ablak, kődfényszóró. fordulatsz.m.,
rádiós magnó. C0. színezett üveg,
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás.
Egyéb: bőrkormány.
Irányár: 1 790 000 Ft

2004.01 „kék,5 ajtós, 1.tul.,54300
km, 2008.01-ig érv. müsz. Extrák
benzin, injektoros, légzsák: 1 db.
szervokormány, kp.-i zár, fordulatsz
m., rádiós magnó. CD, vonóhorog,
színezett üveg, Mo -on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Extrák: tetösin.
Irányár: 1 699 000 Ft

1999.12., sötétkék metál. 4 ajtós.
203 000 km. 2007.10-ig érvényes
műszakival. Extrák: benzin, injektoros, ABS, klíma, 2 légzsák, szervokormány. inditásgátló. központi zár,
el. ablak, fordulatszámm., rádiós
magnó, C0. alufelni, színezett üveg.
Mo -on vásárolt, szervlzkőnyves,
hitellehetőség, beszámítás
Egyéb: plüsskárpit, télikerék-garnitúra
Irányár: 1399 000R

Most az IKESZ Autó ivegvQiárQljQ 10 éve ínéi fiqtvl<it>b
használt gépkocsi/ót. Ezentúl nem csak beszámítjuk,
hanem azonnali készpénz kifizetéssel meg is vásároljuk
autóját!
•További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben1
Az Ön Skod»-fflXifc«licr»kcd6je

IKESZ Autó
A megbízható megoldás

6728 Szexed,
Dorozsmai út 48.
Tel: 62/5 S«-»J.
Mobil 30/682-8450.

wwwikesz4u1o.hu
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Szeged az örök szerelem marad a szerb edző számára

Djukics félti a kézilabda jövőjét
Dragan Djukics nagy kedvencnek számított Szegeden. Jelenleg a svájci válogatott szövetségi
kapitánya. Németországban, a
kézilabda vb-n tartózkodik a
Sport televízió szegedi származású munkatársa, M é h e s Gábor, aki a Pick Szeged egykori
mesterével beszélgetett.

LAPUNK OSZTÁLYZATAI
A szegediek vb-szereplése
PULJEZEVICS NENAD

A világbajnokság magyar hőse. A Pick Szeged hálóőre őrületbe
kergette az ellenfeleket. Minden meccsen (!) bemutatott
bravúrt, a dánok és a norvégok ellen pedig világklasszis teljesítménnyel rukkolt elő.

TUDÓSÍTÓNK HELYSZÍNI JELENTÉSE

A nyüzsgés a szerdai szünnap ellenére sem csillapodott a KölnArena sajtótermében. Újságírók,
tévé- és rádióriporterek készítettek újabb és újabb beszámolókat
a világbajnokság eseményeiről. A
számítógépes pultnál csupán
egyetlen hely volt szabad, lehuppantam hát, majd a meglepettségtől kis híján hanyatt is estem.
Kicsi a világ! A szomszédos
székről Dragan Djukics, a svájci
válogatott szövetségi-kapitánya,
a Pick Szeged korábbi trénere
mosolygott rám. Djukics napi
rendszerességgel osztja meg véleményét a világbajnokságról a
belgrádi Sport című napilap olvasóival. A beszélgetést mi mással
is kezdhettük volna, mint a magyar válogatott szereplésével:
- Nagyon sajnálom, ami a magyarokkal történt. Láttam a dánok és a norvégok elleni mérkőzésüket, azok után el sem tudtam képzelni, hogy nem jutnak
be a legjobb nyolc közé. Természetesen figyelemmel kísértem
az orosz meccs hajráját is és be
kell vallanom, rendkívül csalódott voltam.
- Mit gondol, miért maradt le
a csapatunk a negyeddöntőről1
- Ha szigorúan az utolsó másodperceket nézzük, felesleges
volt Gál Gyula túlságosan kemény szabálytalansága. Az orosz
játékost már megállította, többet
nem hozhatott volna ki abból a
szituációból. De félre ne értse,
ezzel nem Gál nyakába akarom
varrni a kiesést. Szerintem a magyar élklubok és a szövetség öszszefogása nélkül a válogatott
képtelen lesz átlépni a saját árnyékát. Erős bajnokságra lenne
szükség, legalább 4-5 komoly
csapattal, és akkor a játékosok
könnyebben alkalmazkodnának
a nagy nemzetközi csatákhoz.
- Összességében mik a ta-
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Nagyot akart játszani. Szerette volna eladni magát. Jó csapathoz, sztárklubhoz. Ez nem valósult meg. Még a védekezése elfogadható volt, azonban támadásban semmi extrával
nem rukkolt elő. Van még hova fejlődnie. Messze van tőle a
nemzetközi mezőny.

VADKERTI ATTILA
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Olyan játékot nyújtott, mint amit a Pickben szokott: kiszámíthatatlant. Bebizonyosodott, hogy nem tud védekezni, az
orosz és a szlovén szélsők is szórták róla a gólokat. Számára talán ajándék volt a világbajnokságon való szereplés.

HERBERT GÁBOR
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Tőle nem lehetett azt várni, hogy technikai tudásával elkápráztatja a szurkolókat. Egy biztos, hogy amikor pályára lépett,
harcolt, küzdött. Rá ilyen téren nem lehetett panasz.
A vb magyar hőse volt: Puljezevics N e n a d

pasztalatai a világbajnoksággal
kapcsolatban 1
- Rengeteg a meccs, a játékosok egyébként is túlterheltek, ráadásul a játékvezetőknek egyre
nagyobb a szerepük, és ez senkinek nem jó. Megoldást jelentene
a problémákra például a 30 vagy
45 másodperces támadóidő bevezetése, ami egyértelművé tenné a passzív játék megítélését.
Változtatni kell a szabályokon
ugyanúgy, ahogyan más sportágakban ezt megtették. Tartok
tőle, ha nem tudunk megújulni,
egy évtized múlva a kézilabda a
feledés homályába merül.
- Most viszont a jelen sztárjai
még parádéznak. Ki lesz a világbajnok:
- A német-francia párharc
győztese. A másik ágról a dánokat várom a döntőbe, de nekik a
végén meg kell elégedniük az
ezüsttel.
- Bizonyára tudja, hogy odahaza még mindig nagyon népszerű. Üzen valamit a szegedieknek?
- Soha nem felejtem az ott el-

Nyolcadszor is igent mondott

MTI-fotó

töltött éveket. Számtalanszor
előveszem a legnagyobb meccseink felvételeit, és nosztalgiázom
egy sort. Tudom, hogy mostanában nincs minden rendben a
Picknél, de ha végre elkezdik a
jövő csapatának építését, a várt
sikerek sem maradnak majd el.
MÉHES GÁBOR

NAGY LÁSZLÓ
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Végül is ő is szegedi. Sokat bántották. Miért nem lő, miért
nem vállalkozik? Nem lett a vb sztárja. Bár, ha minden
magyar kézilabdás így játszott volna, akkor még mindig szerepelhetnénk a világbajnokságon.

Forrás: DM-gyüjtés

DM-grafika

Védések, lövések, kétpercek- statisztika
A magyar válogatott a kilencedik helyen végzett a németországi kézilabda világbajnokságon. Nézzük a szegedi játékosok statisztikáját.
Puljezevics Nenad (6 meccs, 3 óra, 3 3 perc, 2 8 másodperc), védés: 147/57 39%. Hat méterről:
29/8 28%. Szélről: 29/12 41%. Itilenc méterről: 46/24 52%. Hétméteres: 17/4 24%. Ziccer: 18/7
39%. Betörésből: 8/2 25%.
Ilyés Ferenc (8 meccs, 5 óra, 7 perc, 37 másodperc), lövés: 35/15 43%. Hat méterről: 3/2. Atlövésből: 29/11. Ziccer: 3/2. Assziszt: 10. Tfechnikai hiba: 12. Eladott labda: 1 Blokk: 9. Sárgalap:
6, Kétperces kiállítás: 5. Piros lap: 1.
Nagy László (8 meccs, 4 óra, 5 6 perc, 25 másodperc), lövés: 52/20 38%. Hat méterről: 6/2. Szélről: 1/1. Átlövésből: 39/13. Ziccer: 1/1. Betörésből: 5/3. Assziszt: 29. Tfechnikai hiba: 13. Eladott
labda: 7. Blokk: 6. Sárga lap: 5. Kétperces kiállítás: 3. Piros lap: 1.
Vadkerti Attila (8 meccs, 3 óra, 11 perc, 3 4 másodperc), lövés: 9/7 78 %. Hat méterről: 2/2.
Szélről: 5/3. Ziccer: 2/2. Assziszt: 6. Technikai hiba: 4. Sárga lap: 1. Kétperces kiállítás: 1.
Herbert Gábor (5 meccs, 59 perc, 55 másdoperc), lövés: 2/1 50 %. Hat méterről: 2/1. Technikai
hiba: 1. Eladott labda: 2. Kétperces kiállítás: 4.

Holnap 16.30-kor: Pick Szeged-Vardar Szkopje

Kurucz István nélkül A fiatalokat is mélyvízbe dobják
nincs Csongrád
Az N B III-ban szereplő Csongrádi Tiszapart SE a téli szünetben
másodszor is edzőt váltott. Kurucz István az ötödik forduló után
lemondott, az őt váltó dr. Bálint Lászlónak pedig december
közepén köszönték meg a vezetők. Január 19-étől megint Kurucz
irányítja a szakmai munkát.

Újoncként nem kezdte rosszul a
bajnokságot a Csongrád. Az első
öt fordulóban csak egy vereséget
jegyzett, Kurucz István edző
mégis a távozás mellett döntött.
„Nem azért mondtam le, mert
nem óhajtottam adni a nevem a
mutatott produkcióhoz, hanem
mert statisztának nem akartam
itt maradni" - nyilatkozta szeptember közepén lapunknak a
szakember.
Most mégis visszatért - immár
nyolcadszor)!) foglalta el helyét a
Csongrád kispadján.
- Akkor nem láttam értelmét a
további közös munkának - magyarázta Kurucz. - Azóta egyetlen meccset nem néztem meg
élőben, még a Csongrádét sem.
Aztán decemberben, a két ünnep
között a vezetők megkerestek.
Nem aludtam éjszakánként,
gondolkodtam, mit csináljak.
Végül igent mondtam, úgy tűnik, a Csongrádhoz való kötődésem mindennél erősebb. Ha más
hív, kapásból nemet mondtam
volna.
A vezetőedző munkáját a jövőben a gárda játékosa, Korom Tí-

bor is segíti majd. Január 19-én
kezdte el a csapat a felkészülést,
az első edzőmeccset szombaton
10 órakor játssza hazai környezetben a Mindszent ellen.
- Nehéz tavasz elé nézünk, hiszen a 12. helyen állunk a bajnokságban. A közvetlen mögöttünk, de már kieső pozícióban
található Újszásszal szemben
csak egyetlen pont az előnyünk,
úgyhogy fel kell kötnünk azt a bizonyos alsót.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A SZAMOK NEM CSALNAK

Kurucz István a z első öt fordulóban vezényelte a Csongrádi
Tiszapart SE-t. Irányításával
Forgóék egyszer nyerlek, háromszor ikszeltek, egyszer pedig kikaptak. Hat gólt szereztek,
nyolcat kaptak, hat pontot gyűjtöttek. Az őt váltó dr. Bálint
Lászlóval n e m ment ennyire,
vele nyolc meccsből csak kettőt
nyert a csapat, hatszor vereséget szenvedett (kilenc találatára húsz válasz érkezett), mindössze hat pontot kasszírozott.

Jövő héten pénteken már bajnoki mérkőzést vívó Pick Szeged férfi
kézilabdacsapata a keddi edzőmérkőzésen ugyanazt az arcát mutatta, mint az ősszel: voltak a játékuknak jó és rossz periódusai.
Kurtes edző néhány saját nevelésű ifistát is kipróbált, akik teljesítményére rányomta a bélyegét a lámpaláz.

ütőképes, harcos, kitűnő formában
és erőállapotban lévő gárdának kell
a pályán lenni - jelentette ki Lele
Ambrus, a klub ügyvezető elnöke.
Talán annyira már nem is volt
meglepő, hogy Milorad Krivokapics sérültet jelentett a keddi Temesvár elleni barátságos nemzetközi mérkőzés előtt. A csapatorvos, Szabó István tájékoztatta a
meccs előtt Zorán Kurtes (képünkön) edzőt arról, hogy az átlövő alkarjában érez fájdalmat, s ő javasolta, hagyja ki ezt a mérkőzést.
Sajnos Sutka Norbert sem játszhatott: bokasérülése akadályozta
meg a pályára lépését. Természetesen nem láthatták a szurkolók a
magyar válogatott szegedi tagjait
sem, akik ma érkeznek vissza a németországi
világbajnokságról.
Ahogy Andjelkovics és Djurkovics
esetében is megtörtént, a négy
pickes válogatott is minden bizonnyal pihenőt kap, s így nem láthatják a nézők a pénteki Vardar
Szkopje elleni barátságos nemzetközi mérkőzésen sem.
- Nekünk kipihent és jó formában lévő játékosokra lesz szükségünk. Nem szeretnénk lemondani
a jó bajnoki szereplésről. Ennek a
célnak a megvalósításához pedig

A világbajnokságon részt vevő
válogatottak helyére ifjúsági játékosokat hívott meg Zorán
Kurtes edző. A fiatalok közül
tegnap a Temesvár elleni összecsapáson ketten is ott voltak a
kispadon, ám csak egyikük kapott bizonyítási lehetőséget. Simon Bence a bal szélen mutathatta meg tehetségét. Azt is

mondhatta a Tisza Volán SC ifjúsági csapatának egyik motorja, neki aztán a sors a kezére játszott, hogy egyből berobbanjon,
hiszen alig volt még a pályán,
amikor szinte sorozatban helyzetbe került. O azonban rendre
elpuskázta a lehetőségeket.
- Bence bemutatta, hogy helyzetbe tud kerülni, ezért nagyon
megdicsértem. Azért egy kicsit
meg is mostam a fejét, hiszen
ziccerben fiatal kora ellenére sem
szabad ennyit hibázni. De ettől
függetlenül nagyon elégedett voltam vele - mondta Kurtes mester. Majd arról beszélt, hogy ő
sokkal gyorsabb beilleszkedésre
számított Ferenczi Botond és Lele Ákos esetében.
- Még mindig csak keresik a
helyüket. Én azonban bízom abban, hogy pénteken a macedónok ellen már jobb teljesítményt
nyújtanak - toldotta meg a Pick
Szeged szakmai irányítója.
Gyuris Patrik beálló ezen a
mérkőzésen nem jutott szóhoz.
Ennek pedig az az egyszerű oka
volt, hogy a nagyon jól felkészített és mintegy harminc román
szurkoló biztatását élvező Politechnika a vártnál sokkal komolyabb erőt képviselt, ezért nem
mert kísérletezni a szegedi tréner. A tizennyolc éves fiatalról
Porobic Haris kapusedző azonban csupa jókat mondott.
SÜLI JÓZSEF

REFLEKTOR
FÖLDI A NEMZET SPORTOLÓJA

A kormány elfogadta a
sportpolitikáért felelős
önkormányzati és
területfejlesztési miniszter
javaslatát, hogy Földi Imre
olimpiai bajnok (1972), olimpiai
ezüstérmes (1964, 1968),
hatszoros világ-, tízszeres
Európa-bajnok súlyemelő kapja
meg a Nemzet Sportolója címet.
MAGATH HELYETT HITZFELD

A német bajnoki címvédő
Bayern München
labdarúgócsapatának vezetői
menesztették Félix Magath
vezetőedzőt, s helyére a szezon
végéig Ottmar Hitzfeldet
nevezték ki, aki éppen Magath
érkezése előtt irányította a
Bayernt, amellyel 2001 -ben
megnyerte a legrangosabb
európai kupasorozatot, a
Bajnokok Ligáját.
5. TISZA VSI-KUPA

A hét végén rendezik meg a
szegedi műjégpályán a rövid
pályás gyorskorcsolyások 5.
Tisza VSI-kupáját, mely egyben
nyílt vidékbajnokság is. Az
indulók hét korcsoportban kezdőtől a felnőttig-, változó
versenytávokon vetélkednek
majd egymással szombaton 9
órától 17.30-ig (selejtezők és
döntők), vasárnap pedig 9-től 14
óráig (szuperdöntők és váltók).
PINGPONGEREDMÉNYEK

Az M és T Kft. támogatásával
rendezte meg a ATSK Szeged az
amatőr asztaliteniszezők
ranglistaversenyét, melyen több
mint negyvenen álltak
asztalhoz és vívtak egymással
színvonalas, izgalmas
mérkőzéseket. Végeredmény,
férfi egyes: 1. Czebe Gyula
(Békés), 2. Kerekes Róbert
(Apátfalvi ASK), 3. Kelemen
András és Szalai Béla (utóbbi
kettő Energo SC); férfi vigaszág:
I. Molnár András (Phoenix
Emergé SE), 2. Varga Zoltán
(TT Power), 3. Jójárt Zoltán
(TISE Szőreg) és Fenyősy Rudolf
(MAV1R); férfi páros: 1. Molnár
András, Kerekes Róbert, 2.
Czebe Gyula, Fenyősy Rudolf, 3.
Szalai Béla, Sári Csaba és Szalai
Béla, Wang Xiao Zong.
TEREMICÉZILABDA-KUPA

A Szegeden zajló 50.
Teremkézilabda-kupa második
fordulójának az eredményei,
férfi kiemelt csoport:
Kecel-Honvéd Bercsényi 16-22,
Szeged-Dorozsma-Kecel 25-17,
Honvéd Bercsényi-Makó KC
22-17; férfi mégyei-városi A:
Sz. Sárkányok-Taurus öregfiúk
24-33, Szeged-Dorozsma
ifi-Mol-Algyő 17-27, SZOTE
öregfiúk-Deszk 27-17; férfi
megyei-városi B: Sz.
Lumper-Algyő SK 27-17,
Bordány-Ságvári öregfiúk
17-15, Szeged-Dorozsma
II.-Szürkebarátok 27-21; női
megyei-városi: KSZSE
II.-KSZSEI. 32-41, KSZSE
II.-Bordány 26-14, Algyő
SK-KSZSE 1.21-29,
Seni-Girl-Sz. Vendéglátó 22-18,
Algyő SK-Sz. Vendéglátó 16-20.
A hétvégi program, 3. forduló,
szombat, 10 óra:
Szürkebarátok-Bordány (férfi
megyei-városi B), 10.55:
Szeged-Dorozsma ifi-SZOTE
öregfiúk (férfi megyei-városi
A), 11.50: Szeged-Dorozsma
II.-Sz. Lumper (férfi
megyei-városi B), 12.45:
Taurus öregfiúk-Deszk (férfi
megyei-városi A); vasárnap,
8.30: Mol-Algyő-Sz.
Sárkányok (férfi megyei-városi
A), 9.25: Algyő SK-Seni-Girl
(női megyei-városi), 10.20:
Ságvári öregfiúk-Algyő SK
(férfi megyei-városi B), 11.15:
Bordány-Seni-Girl, 12.10: Sz.
Vendéglátó-KSZSE II. (utóbbi
kettő női megyei városi),
13.05: Makó KC-Szentes (férfi
kiemelt csoport), 14 óra: Sz.
Vendéglátó-KSZSE I. (női
megyei-városi), 14.55:
Szeged-Dorozsma I.-Makó KC
(férfi kiemelt csoport).
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• H I R D E T É S *
| Alapítványok

• A SZEGEDI Gyík Utcai
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány köszöni a 2005. évi
adó 1%-át (85 677 Ft). Az
összeget karácsonyi játékokra fordítottuk. (61817460)
• SEGÍTSÉGÜKET szeretnénk kérni minden szériacross és molocross kedvelőtől, hogy adója 1%-ával
támogasson
bennünket,
hogy a 2007-es évben még
felkészültebb versenyekben
vehessenek részt a Tisztelt
Nézők Farkas Zsolt szériacross-versenyzö,
Farkas
Szabolcs
motocross-versenyzö. Zsombói Technikai
Sportokért
Alapítvány.
Számlaszám:
5710020912010673. (61413523)

Állást keres
• K Ö Z É P K O R Ú hölgy
munka-tb ügyi végzettséggel 14 éves bérszámfejtői,
tb kifizetőhelyi gyakorlattal
munkahelyet
változtatna
06-70/770-4959 (61817380)

Állást kínál

• GÉPKEZELŐ betanított
munkára
erős
fizikumú
munkatársakat keres a Szilánk Zrt. Feltétel: szakmunkásvizsga vagy érettségi
Jelentkezés kizárólag postai
úton: 6724 Szeged, Pulz u.
46.. e-mailben: humán®
szilank.hu. (61817789)
• IDÖSGONDOZÖK, gyermekfelügyelők,
takarítónők
lelentkezését várjuk családokhoz. Empátia Szolgálat.
Telefon: 06-30/289-62-44,
06-70/380-56-49. (61716704)

• ADATRÖGZÍTÉSBEN jártas. sok szabadidővel rendelkező diákokai keresünk
azonnali
munkakezdéssel
Érd: 06-62/312-532, 0630/606-2215. (61617245)
• B I Z T O S háttérrel rendelkező szegedi építőipari cég
növekedése, terjeszkedése
céljából keres FŐÁLLÁSÚ,
lendületes. Ö N Á L L Ó munkavégzésre képes T E H E T S É G E S munkatársakat az
alábbi területekre: HR, adminisztráció, É R T É K E S Í TÉS,
termékmenedzser,
R A K T Á R V E Z E T Ő területre. Jelentkezni a megjelenést
követő napon 16.OO-ig a
62/445-566 számon az STB:
2007/02/02 referenciaszámmal lehet. (61817409)
• BIZTOS jövő az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Tel
06-1/210-4673. (61716624)
• DUNAÚJVÁROSI partnercégünk fiatalos csapatába keresünk szakmunkás
végzettségű munkavállalókat. Jó kereseti lehetőség,
hosszú távű munkalehetőség és ingyenes szálláslehetőség. Jelentkezni a 0640/343-343-as
telefonszámon,
valamint
a
cvöpannonjob hu
e-mail
elmen lehet (61817483)

• MAGYARCSANÁD Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi alapellátási feladatok ellátására
Az állás azonnal betölthető,
szolgálati lakás biztosított. A
pályázati feltételekről Farkas
Jánosné polgármestertől, a
62/520-630 telefonszámon
kérhető információ. (61717006)
• OTTHONI munkát a|ánlok. SMS: 06-20/801-3251
• RAKTÁROSI munkakörbe
munkatársat keresünk. Feltétel targoncavezetői engedély. B-C kategóriás jogosítvány. A pályázatokat a
hirdetés
megielenésének
napján Szeged, Bajai út 1.
szám alá kérjük leadni.
(61817255)

• RAKTÁROST keres festéknagyker.
kereskedelmi
végzettséggel.
30/6480049. (61817495)

• SZEMÉLY-, vagyonörtanfolyam minden költséggel,
munkalehetőséggel.
39.000.-.
30/310-89-34.
(61614955)

• SZERETNE csapatban
dolgozni és sok pénzt keresni? Agilis üzletkötőt keresünk
06-20/261-61-16.
(61817567)

• TERVEZŐMÉRNÖK POZf
CIÓBA gépészmérnöki vagy
eleklromérnöki végzettséggel szakembert keres a Szilánk Zrt. Feltétel: szakmai
gyakorlat, tervezőprogramok
ismerete. Előny: angol vagy
orosz nyelv ismerete. Jelentkezés:
humán®
szilank.hu. (61817779)

7 0 / 3 8 0 - 0 2 1 0 . (61617297)

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.

Tel./fax 62/241-905

Egészségügy
•INFARKTUSMEGELÖZÉS
arteriográfos érvizsgálattal
minden városban, községben. icc@t-online.hu, 20/
532-1920,
20/424-2692.
(61716206)

Daewoo K a l o s 1 . 2
2003-as, klímás

1 380 000 Ft. 5
Hitelre is.

Alta Autóház K f t .
"
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568
•AUTÓÜVEGEZÉS,
Casco-önrész átvállalással,
üvegfóliázás.
wwWkippkopp.hu. Tel.: 62/405-888.
(61817100)

• DAEWOO l ico 0.8 benzines. 1999-es, 680 000 Ft.
Alfa Autóház. Tel.: 62/246-

E 2 2 2 2 2 H
• SZIKSÓSTÓN, Turista utcában 5360 nm-es megosztható telek eladó. Érdeklődni: 06-20/580-86-74 telefonszámon. (61817420)
• ÜLLÉS központjában
közművesített telek eladó,
06-70/584-88-95. (61716955)
Gépjárművezető-képzés
• TÉLI AKCIÓ! Kedvezményes személygépkocsi és
motorkerékpár tanfolyamok.
Londoni krt. 10. 426-433.
www.csillagautosiskola.hu.

• FIAT Croma 2.0 benzines. 1988-as, 130.000 Ft.
Telefon:
62/246-568.
(61717028)

• LADA Samarát vagy kocka Ladát keresek kifogástalan állapotút, kevés km-rel,
lehetőleg első tulajdonostól.
Tel.: 30/501-8487. (61817586)

ATTILA

• BUTORBIZOMANYI képek, szőnyegek, porcelánok, antik, modern bútorok.
Szeged. Madách u. 18. 621
423-108. (61514213)

• ELADÓ Lady 6 utánfutó,
külső kerekes, 110x200 cm.
Raksúly: 480 kg Irányár:
115.000 Ft. Érd.: 30/214-

hmmtésfilvttil
kisteleken: m á r v á n y kh.

Háztartási gép

• SZEGVARON lakóház eladó, 5,5 millió. 06-20/9745813. (61617367)

Pénz, értékpapír
ELŐZETES KOLTSEGEK NELKUL
JUTHAT INGATLANFEDEZETŰ
HITELHEZ!
Törlesztés:
5800 Ft/hó/milliótól,
|
THM: 4,71
Terhelés. BAR. végrehajtás
nem akadály!

• 80% támogatással
KÖNNYŰ-, NEHÉZGÉPKEZELŐ tanfolyamot indit a
Novit Bt Tel.: 20/339-6196,
62/315-461. (61716076)

• S Z E M É L Y I kölcsön a
Santander Consumer Fináncé Zrt. szegedi fiókjában.
Kossuth L. sgt. 53. Tel.: 62/
541-765,
62/541-766.
(61716104)

I Szolgáltatás
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (61513807)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter.
• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
4 5 5 - 1 4 4 6 . (61817644)

• SZILÁNK" 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés.

Tanfolyam

isoyoo i
R

n

DIREKT
NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐK
aTIT-ben (Kárász u. 1 1 . )

• ANGOL/NÉMET nyelvtanfolyamok. nyelvvizsgák a
Bábel Nyelvstúdióban. Szeged, Szilágyi 2., 20/5253473,
www babelszeged.hu. (61615146)
• AZ UNICORNIS Bt 2007
02. 19-én indítja tanfolyamait: EU-pályázatok írása
és
projektmenedzsmentje
(SAKK), közbeszerzési referens (ÓKJ), alapfokú számítástechnikai
tanfolyam
(ECDL). Érdeklődni: 62/481928 telefonon, Petőfi S. sgt.
25. (61514502)

• FRISSÍTŐ masszőr tanfolyam indul februárban. Érd.:
30/376-3133. (61817150)
• INTENZÍV gépírótanfolyamok Tel : 20-370-2087,
Szabopress.
(Szeged)
(61716224)

• KÉZ-, lábápoló, mükörömépllő OKJ-s tanfolyam
február elején. 30/376-1702.
(61817151)

• KÉZÁPOLÓ, mükörömépítő és -díszítő, nemzetközi
szintű diplomát adó szakképzés kezdőknek és haladóknak (49.000 Ft/fő), februári kezdéssel, a Creative
Nagyker oktalási központjában
Tanfolyamvezető:
Nyolcasné Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató). 30/
370-22-48. (61716977)

Téglaépítésű lakás
• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk!
06-1/
210-4904. (61716549)
• ÖSZ 25. alatt épülő társasházban lakások, üzlet
eladó TAVALYI ÁRON 20/
9-460-083. (61716649)

Tüzelőanyag
• AKÁC tűzifa 8000 Ft/m3től. szállítással. 06-30/6014145. (61817344)

• AKÁC tűzifa rendelhető.
8000 Ft/m' 30/479-7435.
(61817481)

Utazás
• VELENCEI Karnevál autóbusszal. idegenvezetéssel,
február 9-11. (nonstop).
2007-es nyári programfüzetünk megjelent Proko Travel (Makó). 62/510-520.
(61817177)

Üdülés
• BÜKFÜRDŐN, Apartman
Hotelben 2007. február 1427-ig tartó üdülési lehetőségemet átengedem, megegyezés alapján kedvezményesen. Érdeklődni: 06-62/
243-770. (61817470)

Vállalkozás
Kivitelezőt keresünk
szerkezetépítésre
vagy generálkivitelezői munkára:
Gyöngyös, belváros,
„
pince + 4 szint, 4 6 0 m1 s
30/976-2456
1

Üzlethelyiség

60 órás ANGOL. NÉMET
ELŐKÉSZÍTŐT indítunk
az április 28-i B2-es
középfokú vizsgára
• felvételihez pontszerzés
• kiképzett nyelvtanárok >
• felmérés és próbavizsga 5

nap

Inttul: Február 12-i héten
Beiraíkitzáj: Folyamatosan
Érdeklődni:

Érd 3 0 / 3 5 3 8 - 8 7 8

v

62/426-733.426-INtl

info(rrtiLs/eged.hu

Békéscsabai székhelyű autószalun szentesi telephelyére
AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVIZ VEZETÉSÉRE
munkatársat keres.
£
Feltélelek: hasonló munkakörben szerzett tapasztalai, büntetlen előélet ^
Előnyt jeleni: szentesi lakhely
Pályázatokat kérjük a következő címre küldeni: 5600 Békéscsaba, Pf.: 457

pályázatok felkutatása
projekt előkészítése, kidolgozása
projekt irányítása, vezetése
építőipari felsőfokú végzettség
építőiparban szerzett gyakorlat
önálló munkavégzés, megbízhatóság
felelős műszaki vezetői jogosultság

valamint I fő „építésvezető" munkakörbe:
Feladatai

- építésvezetői feladatok ellátása
- irányítás munkaterületen
- jelentések készítése, anyaggazdálkodás
g
Elvárások:
- felsőfokú végzettség, munkatapasztalat előny
- kimagasló szervezőkészség, dinamikus munkavégzés S£
- j ó kommunikációs készség, piaci ismeretek
- felelős műszaki vezetői jogosultság
Jelentkezés: szakmai önéletrajz csatolásával a vasziep@invitel.hu e-mail címre.

www.allas.delmagyar.hu
könnyű keresés • Csongrád megyei ajánlatok
• naponta frissített adatbázis

eladók vagy bérbe adók..
Érdeklődni
a 62/555-821, 70/312-1914 telefonszámokon.

FAT: 0040; nyt. sz.: 06-0045-06

,

A z ö n é l e t r a j z o k a t az iskola c í m é r e k é r j ü k .

Érdeklődni lehel: Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola
6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8. Tel.: 63/313-038
E-mail iskolaWboros.sulinet.hu
6ixi74oi

Szegeden, a Vadaspark Lakóparkban épülő
szolgáltatóházban földszinti, 150 m'-es
élelmiszerbolt (alkalmas CBA, Real boltnak),
emeleti, 140 m2 vendéglátóhely terasszal,
illetve 20,43,50,60 nr-es üzlethelyiségek

SZIKRA projekt

1 f ő angol s z a k o s tanárt keres.

-

• 80% támogatással ERŐSÁRAMÚ-BERENDEZÉSEK
felülvizsgálója
tanfolyamot
indít a NOVIT Bt. Tel.: 20/
339-6196,
62/315-461.
(61716072)

• TITOKLÁTÓ - Kökény
Edit. 76/412-612. (61716515)

Magánház

azonnali belépéssel

ÁLLÁSKERESŐ A DÉLMAGYARORSZÁG ONLINE-ON IS

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

081. (61617537)

A BOROS SÁMUEL
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

www delmagyar hu

06-80/821-821

• A SZEGEDI Waldorf iskola pedagógiai műhelyt indít
egyetemi végzettségű waldorf pedagógia iránt érdeklődő tanárok számára A
2008. szeptemberében induló
gimnázium
leendő
tanárait a résztvevők közül
választjuk ki. Az első találkozás: 2007. február 12én, 16 óra. Szeged, Napos
út 16. Ezt követően a találkozók kéthetenként lesznek. Elérhetőségeink: 0620/215-8456,
06-62/547-

• SINGER régi varrógép
(bőrt is varr) eladó. Este:
62/463-278. (61817437)

I Állás íereső

ZÖLD számon
tehetik meg.

is)

8017. (61817453)

Állást kínál

2 éves lett.

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel
kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható

(61617350)

Oiylitizés: 8

Elvárások:

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

• A MAGYAR Állatvédő és
Term Szöv. egy olyan közhasznú
szervezet,
mely
több mint 40 éve egyesületén keresztül a legrászorultabb állatotthonokat támogatja az Önök adója 1 %ából Adószám: 180549011-41,
www.allatvedok.hu.

Haszonjármű

temető .or 1. 62/597-360.

Feladatai:

Boldog születésnapot kívánnak neki
nagyszülei és keresztszülei

Közlemény

568. (61717026)

Vaszi-Ep Kft. felvételt hirdet
1 fő „projektvezető" munkakörbe:

Ország-világ tudja meg,

(üzenetrögzítő

(61617581)

Hirdetés: 62/242-419.

Gratulálunk

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5
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• VAGYONŐRÖKET keresünk vállalkozói igazolványnyal. Jelentkezni: munkanapokon 9-13 óráig 62-423815. Szeged. (61817607)
• VALUTAPÉNZTÁROST
keresek
valutapénztárosi
vizsgával és alapfokú nyelvvizsgával Szentesre Tel.

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Apróbörze

(61716659)

• GÉPJÁRMÜVEK műszaki
vizsgáztatásával foglalkozó
vállakózás azonnali belépéssel lanusltványadót keres, kiemelt bérezéssel. Tel.:
06-20/347-3470 (61413520)

FERGE

T E L E F O N O S

• LEGALÁBB 5-6 fős hozzáértő csapatot keresek alma és őszibarack metszéséhez.
06-70/941-20-52.

(61615750)

• A METALFLOOR Kft felvételt hirdet CO hegesztő
munkakör betöltésére Jelentkezni lehet munkanapokon 8-14 óra között a 20/
419-7760
telefonszámon.

NONSTOP

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁRI.
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SZakterület-specifikus Integrált Képzés
a Regionális Abszorpciónövelésért
Széles körű partnerségre épülő, integrált projektek kialakítását segítő kistérségi képzéssorozat.
Fő törekvése, hogy eredményeiben erősíteni kívánja a régiós szintű együttműködéseket, szakmai összefogásokat, a kialakulóban lévő régiótudatot és a megszerzett partnerségépítő képes- )
ségekkel növelni a régió forrásabszorpciós kapacitását.
A D A R F T Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., mint a R O P 3 . 1 . 3 program végső kedvezményezettje, a S Z I K R A projekt lebonyolítója, a „Kistérségi együttműködésre épülő integrált
projektek kialakítását segítő workshop", valamint a „Kistérségek alulról jövő partnerségi kezdeményezéseit támogató workshopok" képzéseket valósítja meg 2007. január-május között
kistérségi helyszíneken.
Kistérségi és regionális integrált projektek kialakítására irányuló workshopok:
Egynapos képzés - melynek célja a régió, kistérség lehetőségeit, szükségleteit felmérve új, vagy
meglévő partnerségek felkutatása, ösztönzése.
A képzés tartalma: információfeltárás, tájékoztatás, projektötletek összegyűjtése tréning módszerekkel, valamint „jó példák" - best practice - , jól működő, partnerségen alapuló projektek
bemutatása, igény- és szükségletfelmérés a képzés résztvevőitől.
Kistérségek alulról jövő partnerségi kezdeményezéseit támogató workshopok:
Az egynapos képzés folytatásaként egy 4x1 napos workshopon vehetnek részt az érdeklődők,
melynek várható eredményei: partnerségen alapuló konkrét projektötletek segítése - aktualizálása - együttműködéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudás átadása, forrás.
A workshopok tartalma: az aktuális kistérség igényeire, lehetőségeire épülő projektötletek feltárása, partnerségi felületek felkutatása, motiválása. Forráslehetőségek keresése a felmerült projektötletekhez. Előnyös partnerségi kapcsolatok kialakításának elősegítése és így felszínre került
projektötletek realizálása.
A tréningeken, workshopokon való részvétel ingyenes, regisztráció kötelező!
Bővebb információk és a képzések dátumai:

VÁLTSA MEG

SZÍNHÁZJEGYET

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G é s a DÉLVILÁG ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i b a n !
Szegedi Szabadtéri játékok
Macskák, Török tánc-show, Marica grófnő, Rudolf, Bánk bán

DARFT Kht.
www.del-alfold.hu
Telefon: 62/549-596 • Fax: 62/549-599
E-mail: szikra@del-alfold.hu

Szegedi Nemzeti Színház
+3

*-

Strauss-gála, Liliomfi, Hamlet, A kaktusz virága, Állítsátok meg Arturo Uit!,
Tartuffe, Játék a kastélyban, Murlin Murlo, A dzsungel könyve

Budapesti színházak előadásai

IRODÁINK Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835
Szenles, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG A KÖLCSEY UTCAI IRODÁNKBAN!

Magyarország célba ér

'délalföldi

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS
OPERATÍV PROGRAM

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁRI.

Téli cipővásár

50%

•
A Zott Hungaria Kft.
fiatal, ambiciózus,
németnyelv-tudással,
jogosítvánnyal és szegedi lakhellyel
rendelkező, jó kapcsolatteremtési és
kommunikációs készségű

Bravó Cipőbolt
Szeged, Kárász u. 6.
Délmagyarország

ONLINE
M áaz
s,mi

A Budapest Bank Nyrt. - a Ge Money Bank tagja
ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSERT
keres

keres.

Ingyenes on-line apróhirdetés
Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Virtuális városnézés
Repülőjegy-adatbázis
Cégregiszter
Műveltségi tesztek
Szépirói történetek
Fórumok
Eseménykereső

BETÖLTÉSÉHEZ.
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TÓTH ISTVÁN
rövid, de súlyos betegségben, 55 éves korában
elhunyt. Temetése február 2-án, 11 órakor a
Röszkei temetőben, gyászmise 10 órakor.
Gyászoló felesége, fia, lánya,
menye, veje és unokái
7737

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. D É N E S LAJOSNÉ
CSANÁDI ROZÁLIA,
volt klárafalvi lakos életének 80.
évében elhunyt. Temetése február
2-án, 15 órakor lesz a Klárafalvi
temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,
TERHES
LÁSZLÓ
életének 79. évében elhunyt.
Temetése: Kiskundorozsmai temető, február 5-én, 14 óra.
6I817474
Gyászoló felesége
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSANÁDI JÁNOSNÉ
PALOTÁS ROZÁLIA*
életének 71. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2007. február 5-én,
13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
61817374
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy
BAKOS SÁNDOR
cukrász,
volt algyői lakos életének 64. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2007. február 3-án,
szombaton, 13 órakor gyászmise
keretében a felsővárosi templomban. Hamvait Zsirán helyezzük
örök nyugalomba.
Gyászoló család
ÍI7IA033

'

SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉS:
— szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy másfelsőfokú iskolai végzettség a 193/2003. (XI.
26.) kormányrendeletbenfoglaltaknakmegfelelően
MUNKATAPASZTALAT:
— legalább kétéves tapasztalat pénzügyi vagy számviteli területen
—projektek lebonyolításában

Szakmai követelmények:
• felsőfokú pénzügyi vagy közgazdasági végzettség,
• vállalati hitelezés területén szerzett gyakorlat előnyt jelent,
• banki- és/vagy pénzintézeti környezetben szerzett értékesítési
tapasztalat.

Amit biztosítunk:
versenyképes jövedelem,
önálló, felelős munkavégzés,
stabil háttér, hosszabb távra.

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
SZŰCS MIHÁLYNÉ
TAKÁCS ILONA
70 éves korában elhunyt. Temetése
február 2-án, 11 órakor lesz a Forráskúti temetőben.
<>1817700
Gyászoló család

BELSŐ ELLENŐR MUNKAKÖR

Feladatok:
• kis- és középvállalati ügyfelekkel történő kapcsolattartás,
• új ügyfelek akvirálása.
• ügyféligények felmérése, tanácsadás,
• hitel- és ügyletdöntések előkészítése,
• az ügylet nyomon követése a szerződéskötéstől a lejártig.
• monitoring és kockázatfigyelés,
• a bankcsoport termékeinek értékesítése.

Országos áruterítéssel
rendelkező húsipari vállalat
keres

Előnyt jelent:
szakmai gyakorlat,
saját személygépkocsi,
mobiltelefon.
Jelentkezés:
a hirdetés megjelenésétől
számított 10 napon belül,
fényképes szakmai
önéletrajzzal
a 8900 Zalaegerszeg,
Gazdaság u. 48. címre,
„Pályázat" megjelöléssel.

SZERVEZET KERES ÚJ MUNKATÁRSAT

Munkaköri leírása:
• a banki kis-és középvállalati ügyfeleinek kezelése és új ügyfelek

Csongrád é s B é k é s megyére.
Friss hírek folyamatosan

SZEGEDI KIRENDELTSÉGŰ, REGIONÁLIS HATÁSKÖRŰ

SZEGEDI FIÓKJÁBA

Német nyelvű,
fényképes szakmai önéletrajzát kérjük,
küldje az alábbi lehetőségek egyikére:
Zott Hungaria Kft.,
1364 Budapest, Pf. 19,
viktoria.kulman@zott.hu
r,

TERÜLETI
KÉPVISELŐT

újsa;

HIRDETES

! BUDAPEST BANK
A GE Money Bank tagja

ÉRTÉKESÍTŐT

engedménnyel!

19

H I R D E T É S "

Megrendülten tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs,
BALASSA ISTVÁN
(Volán-nyugdíjas)
elhunyt. Kívánságára szűk családi körben vettünk tőle búcsút.
Gyászoló család
6181771(1
'

Amit kínálunk:
• egyéni teljesítményen alapuló bónuszrendszer.
• folyamatos szakmai képzések,
• felelősségteljes, önálló munkavégzés.
• karrier lehetőségek.

Az Üllési Fontos Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és tanítványai fájó szívvel
búcsúznak
FONTOS SÁNDORNÉ
MAGDI NÉNITŐL.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SCHULCZ LÁSZLÓNÉ
MÉSZÁROS ERZSÉBET
életének 74. évében, 2007. január
30-án elhunyt. Temetése szűk családi körben.
6i8i756o
Fia, menye, unokája

ELŐNYT JELENT:
— Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos szaktnai tapasztalat

Mi igent mondunk ügyfeleink elképzeléseire.
Ezért az ügyfeleink.

A JELENTKEZÉSEKET „BELSŐ ELLENŐR" JELIGÉRE
KÉRJÜK LEADNI,

• www.budapestbank.hu

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV FEKETE SÁNDORNÉ
VIDÁCS JULIANNA
életének 80. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése 2007. február 2-án, 15.00-kor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család, Algyő
618i774k
'
'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ÖZV MIKLÓS
ISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték.
6,7,6797
Gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik szerettünk,
GYÉMÁNT FERENCNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönjük a háziorvosi szolgálat
és a gyógykezelésében résztvevők
áldozatos munkáját.
6,7,6658
Gyászoló család

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de szívünkben élsz és örökké itt maradtál. A temető csendje ad neked nyugalmat, de a mi
bánatunk örökre megmarad."

61817723

GYÁSZHÍR

i u t -TE. A n

„Messze mentem, nagyon meszsze, ahonnan már visszaút nincsen. Beteg voltam, de nem
búcsúztam, elmentem. Azt gondoltam, meggyógyulok, de a halál
könyörtelen volt, ezért el kellett
indulnom. Búcsúzom így mindenkitől, akit ismertem és szerettem: isten veletek!"
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér,
KEREKES FLÓRIÁN,
Székkutas, III. ker. 80. szám alatti lakos hosszú, súlyos betegség
után, 77 éves korában elhunyt.
Temetése 2007. február 3-án,
szombaton, 10 órakor lesz a
Székkutasi temetőben.
A gyászoló család,
61817701
Székkutas
Minden külön értesítés helyett
megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték,
hogy
ZOMBORI JÓZSEFNÉ
BARTHA MÁRTA
IBOLYA,
Hódmezővásárhely, Dózsa György
u. 7. szám alatti lakos hosszú szenvedés után, 2007. január 27-én
elhunyt. Kívánságára hamvasztás
utáni búcsúztatásra a Kincses
temető családi sírhelyén - a sírnál
- kerül sor 2007. február 7-én, 13
órakor. Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
6,8,7440
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre,
PAPP ISTVÁNRA
halálának 4. évfordulóján.
Öcséd Anti, sógornőd Anikó, Norbert,
Szilvia és keresztfiad Szabolcs

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
Ó NAGY ISTVÁN
(szíjgyártó),
makói lakos 73 éves korában,
hosszan tartó betegség után
elhunyt. Temetése február 3án, 15 órakor lesz a római katolikus temetőben.
6,817753
Gyászoló család

1

Megrendülten tudatjuk, hogy
TARI JÁNOSNÉ
GYÖRGY JOLÁN
január 26-án, 81 éves korában
elhunyt. Temetése február 2-án,
pénteken, 11 órakor lesz a Makói
református ótemetőben.
6,8,7752
Gyászoló család

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

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak I
árnyak, álmok, évek. Ők itt
maradnak bennünk, csöndé-1
sen..."
Mélységes bánattal tudatjuk, |
hogy drága szerettünk,
DIÓSZEGI SÁNDOR,
Szabadság téri lakos 69 éves I
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 5én, 10.30 órakor a Kincses |
temetőben lesz.
61817235 Gyászoló család I

„Úgy ment el, ahogy élt, csend| ben és szerényen, drága lelke |
nyugodjék békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a [
drága jó édesanya, a szeretett I
anyós, nagymama, dédnagy-1
mama és rokon,
ÖZV KOKOVAI
GÁBORNÉ
KOVÁCS JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Vörösmarty utcai lakos hosszan |
tartó, súlyos betegség után, 85
éves korában örökre megpihent. Temetése 2007. február |
5-én, 14.30 órakor lesz a római |
katolikus temetőben.
61716988 Gyászoló család I

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KŐHEGYI JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
618,7717 Szerető társa és családja

'

Ezúton tudatjuk, hogy szerettünk,
SZABADOS PÁL,
makói (volt kiszomborí) lakos 80
éves korában elhunyt. Temetése
február 2-án, pénteken, f 2 órakor
lesz a Makói római katolikus
temetőben.
Gyászoló
család
7
61817467

FEBRUÁR 14-IG (SZERDA)!

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LAJTÁR IMRÉNÉ
KISS ETELKA,
Maroslele, Vásárhelyi u. 59.
sz. alatti lakos 83 éves korában
elhunyt. Temetése február 2án, 14 órakor lesz a Maroslelei
temetőben.
Gyászoló családja

2007.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

E.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
FONTOS SÁNDORNÉ
BALÁZS MÁRIA
MAGDOLNA
81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2007. február 5-én, 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
61716933
Gyászoló család

FELADATOK:
— a szervezet éves ellenőrzési tervének kidolgozása, a tervhez kapcsolódó ellenőrzési programok összeállítása
— ellenőrzések végrehajtása
— az ellenőrzési vizsgálat eredményeinek írásbafoglalása,megállapítások, ajánlások megfogalmazása a vezetőségfelé
— az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon
követése

A Budapest Bank adatbázisába való bekerülés érdekében kérjük,
hogy a www.budapestbank.hu/allasajanlatok honlapon
keresztül jelentkezzen a megjelölt pozícióra, vagy küldje el
önéletrajzát az alábbi címre:
Budapest Bank Nyrt. - Emberi Erőforrás
Cím: 1138 Budapest. Váci út 188.
Fax:450-6025

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VASS ISTVÁN IGNÁCZ
68 éves korában elhunyt. Temetése
február 2-án, 14 órakor lesz a
Zákányszéki temetőben. Gyászmise 13 órakor. Minden külön
értesítés helyett.
6I817594
Gyászoló család
„Régen a zaj barátja voltam, most
már csak a csendet szeretem. így
szeretnék majd elmenni is, csendből a csendbe, csendesen."

EGYÉB SZÜKSÉGES ELVÁRÁSOK:
— önálló munkavégzés képessége
— pontosság, megbízhatóság
— erkölcsi bizonyítvány

wKöszönetet mondunk mind-

azoknak, akik
SÓS MIKLÓSNÉ
SZÉCSI MÁRIA
temetésén megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk,
drága szerettünk,
FARAGÓ ISTVÁN,
Szentes-Lapistó, Tanya 3. szám
alatti lakos életének 47. évében
elhunyt. Temetése február 2án, pénteken, 14 órakor lesz a
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
SZABÓ ISTVÁNNÉ
ZOÓ MÁRIA,
Szentes, volt Láhner György
utcai lakos 77 éves korában
elhunyt. Temetése február 5én, 13 órakor lesz a Szeder
temető ravatalozójából.
Gyászoló család
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A DM-DV
ügyelete

Már ez sem fáj

Kiültette

^ ^ ^ ^

BAKOSANDRAS

Mai ügyeletes
újságírónk
Tbmbácz Róbert. Kollégánk
mmmm
12 és 17 óra
között a 30/
218-111 l-es
I telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821-82l-es
számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

Szeles idő

J

A négyemeletes ktx:kaház tetején áll, háttal a
mélységnek, fogja a kötelet, és nem mozdul. Pihen. Mindjárt hátrálni fog a peremig, aztán elrúgja magát, ahogy a többiek - és akkor lesz. ami
lesz. leereszkedik a falon. Aki befűzte a köteleket,
nyilván érti a dolgát, nem lehet komoly baj. Életében először, és talán utoljára ereszkedik. Bár meglehet, ezután évente el kell jönnie ide, Ás le kell
ereszkednie a falon, csak így lehet edzésben maradni. Vár, arra vár, hogy noszogassák, de nem
szól senki. Csak nézik. Az arcát figyelik. „Zsákban futás, időre, íjászat, hordógurítás, katonai akadálypálya teljesítése, kommandós leereszkedés, megfelelő szakember
felügyeletével.
A tréningen mindenki saját felelősségére vesz
részt." Ez állt a programban. Biztosan ki lehetett
volna bújni, de erősen ajánlott volt a részvétel.
Megbeszélték a kollégák, hogy az egÁsz nyilván
hülyeség: mi a fenéért kell rekeszvárat
építenie
annak, aki egész nap emberekkel dolgozik' Ó
nem szólt, de együtt érzett minden
dohogóval.
Éppen ezért érintette rosszul, hogy a társaság végül. némi fanyalgás után megpróbálta jól érezni
magát a szokatlan helyzetben, és aztán - ahogy
az ilyenkor lenni szokott - egy idő után megjött a
lelkesedés is. Kedvetlenül nézte ókét. most látta
először ezeket a nőket és férfiakat szabadidőruhában. Máris tudta, mi a célja a tréningnek, nem
kellett elmagyarázni, miért ilyen hülye feladatokat végeztetnek velük, ahelyett, hogy a szakmá-

juk avatott és ehsmert képviselőinek
élménybeszámolóit hallgatnák. A tréning célja az, hogy
szokatlan körülmények
között is megismerjék
egymást a munkatársak, mert máskor nincs alkalom erre.
Elkeseredett, amikor megállapította
tizenegy
óra tájban, hogy a kollégái most megtudhatták róla: az átlagosnál sokkal jobban izzad, hogy hangosan szuszog. Amikor megfeszít egy asszír íjat. remeg a keze, és hogy az a komoly figyelem, amit
komorságnak is lehetett hinni, szigorúságnak pedig csak egyfajta nyugalmi arckifejezés volt nála - szóval erről kiderült, hogy egy kisfiú kétségbeesését leplezi. Kinek jó, hogy ez kiderült ?
Látta rajtuk - vagy legalábbis látni vélte -, hogy
most aztán csodálkoznak. Többet hittek róla. Ha
most megsérülne, nyilván megváltozna a hangulat. Akkor legalább sajnálnák - de hát ez a remény is olyan nevetséges.
Amikor a szakember azt mondja, a leereszkedés után a jól megérdemelt
ebéd
következik,
megfogja a kötelet, és nagyon határozottan elrúgja magát, egy nő halkan felsikolt. A lába ötször érinti a falat, és közben érzi, ha elfordulna,
a hátával csapódna oda, az nagyon fájna. De így
is: ahogy leér, és odaföntről tapsolnak, az egyik
térdében valami történt. Nem pattant,
csak
mintha elhajlott volna valami. Érzi, ez nem tévedés, és csodálkozik, hogy nem fáj. Hogy már
ez sem fáj.

Lottószámok
SKANDINAVLOTTÓ
A: 1 2 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 4 , 2 8 , 3 3 B: 3 , 1 1 , 1 4 , 1 6 , 2 2 , 3 0 , 3 5 .

ISTEN ELTESSE!

A csúcshőmérséklet jóval meghaladja a sokévi átlagot, de a sokfelé erős, helyenként
viharos északnyugati szél csökkenti hőérzetünket. Változóan felhős ktsz az ég.
•*
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Szeged
Hódmezővásárhely
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Makó

te

Csongrád
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ar

További kilátások
A kővetkező napokban is változékony, viszonylag enyhe Időre van kilátás. A
hosszabb-rövidebb napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a
felhőzet, és szórványosan előfordulesó, záporeső, néhol havas eső.

1GNAC, VIRGINIA

!*ént«k
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Ignác a latin tűz szó származéka.
Darányi Ignác az 1900-as évek
te
körül több cikluson keresztül
te te
te
volt földművelésügyi miniszter.
Max:6c
Max:5°
Max:r
Max:7°
Nevéhez fűződik a gazdasági
mtn:2
Mln:-2
Mln:-1*
i
m
>
r
munkás és cselédsegélyező pénzváltozó
Szeles
Zápor
Változó
tár létesítése, a termelő-, fogyasztási- és hitelszövetkezetek
felkarolása, a tenyészállatok inVízállás:
gyenes kiosztása és a gazdák oktatása, népkönyvtárak létesítése.
ATisza Szegednél 416 em (hőfoka 3,8 C°), Csongrádnál 466 cm,
Ő a Mezőgazdasági Múzeum létMindszentnél 481 cm. A Maros Makónál 53 cm.
rehozója és a Földtani Intézet
építtetője is. A sors fintora, hogy
szobrát beolvasztották, az így
nyert bronzot az egykori Sztálin-szoborhoz használták fel.
Virgínia a latin hajadon szóból
származik. Virginia Wolf egyéni
látásmódú angol írónő volt.
Egyéb névnap: Brigitta, Efraim,
Gitta, Innocencia, Szevér.
BRÜSSZEL (MTI)

Autós szex:
a belgák a bajnokok

A NAP VICCE

Téli n a p l e m e n t e

Fotó: Frank Yvette

Fiú vagy. Igyál, cigizz!
VARSÓ (MTI)

Mind a négy aprócska fiát, még a legkisebb, kétévest is ivászatra és dohányzásra tanítgatta egy családapa Lengyelországban, amiért most a rendőrség
tesz fel neki kérdéseket.
A 35 esztendős férfi igazi férfiakká akarja nevelni
fiait, akik közül a legnagyobb is még csak 8 éves,
ezért cigarettáztatta és söröztette őket.

Felesége először n e m tudott a „tanfolyamról",
csak azután kezdett gyanakodni, hogy furcsaságok folyhatnak a szobában, amikor kitotyogott
hozzá a konyhába a kétéves fiúcska - cigarettázva. Az anya hevesen ellenezte a kurzust, ám az
apa n e m volt hajlandó felhagyni férfifaragó képzésével, mire az asszony mobiltelefonjával filmre vett egy tanulságos részletet, és elküldte a
rendőrségnek.

Az abszolút jó vicc
VÍZSZINTES: 1. Melyik az abszolút jó vicc? A
válasz első része. 12. Fiatal juh. 13. Orsó.
14. Kelta eredetű, ritka női név. 15. Szent
idegen rövidítése. 17. Kerek szám. 18. Okleveles, röv. 19. A mondás szerint kicsi, de
erős! 21. Kossuth-díjas néhai színművész
(Lajos). 22. Csap belseje! 23. Sportcsónakkal versenyző sportoló. 25. Einstelnium jele.
26. Golyóscsapágymárka. 27. A német haditengerészet főparancsnoka 1943-45 kö- zött, majd rövid ideig Hitler utódja (Kari).
29. ízletes húsú tengeri állat. 32. Hím juh.
33. Moziban van! 34. Láncfonal tartósítása.
36. Hörögni kezd! 37. Taszít. 39. Régi portugál és brazil pénzegység. 40. Politikai, röv.
41. Három, latinul. 43. Recept, röv. 44. Nem
engedélyez 45. Babszem ...; népmesei hős.
47. Látványos felvonulás, bemutató.
FÜGGŐLEGES: 1. A válasz másik része. 2.
Balatoni üdülőhely. 3. Egy vegyértékű aromás atomcsoport. 4. Borsodi község. 5.'...
flagranti. 6. Profi nehézsúlyú világbajnok
amerikai ökölvívó (Mike). 7. ... Barcelona;
spanyol sztárcsapat. 8. Elődje. 9. A publikum tagja. 10. Zóna. 11. Varrás, hímzés
egyik formátuma. 16. A szovjet szakszervezetek lapja volt. 19. Zsebet öltögetéssel
megszüntet. 20. Fogva tartott illegális távozása a börtönből. 23. Párbajra invitál, régiesen. 24. Kellemetlen eső jelzője. 26. A ra-

don vegyjele. 28. Szintén. 30.... Pipo; Zsigmond király zsoldosvezére ( + 1 4 2 7 ) . 31.
Kacsintós, angolul (fLEER). 35. Folyó
Észak-Rajna-Vesztfáiiában. 36. Földünk állandó kísérője. 38. A pincében. 40. Szeszt

iszik, argóban. 42. A dzsessz egyik stílusa,*
44. Ócska, vacak. 46. Az ókor kezdete! 48.
A végén unalmas!
Előző rejtvényünk megfejtése: Fűszálat
sohasem tépett ki tornádó!

A magyarokat mindig megvágták.
Amikor nehéz helyzetben voltak, még több terhet róttak ki rájuk:
- papi tized,
- földesúri kilenced,
- kormányzati negyed.

Hess!
galamb Velencében
VELENCE (MTI/DPA)

Száműzni akarja a galambokat
a velencei városvezetés a Szent
Márk térről, mert hovatovább
„higiéniai katasztrófát" jelent
a népes csapatok által szerteszét hullajtott, lassan m i n d e n t
elborító ürülék, amely m á r a
tér márvány kövezetét is kikezdte - közölte szerdán az
olasz város irányítóinak szóvivője.
Mindenekelőtt úgy akarnak
megszabadulni a madártömegtől, hogy megtiltják a madarak
etetését a téren.
A hatóságok n e m lesznek galamblelkűek a tilalom megszegőihez: ötszáz euró (csaknem
130 ezer forint) bírságra szám í t h a t n a k fejenként és alkalmanként.
Ahhoz, hogy a tér galambmentessé váljon, a város valamelyik más részébe kell távozniuk azoknak a vándorárusoknak is, akik kifejezetten arra
„szakosodtak", hogy a turistáknak mindenféle magvakat és
egyéb galambcscmi^éket kínáljanak.
N e m le
dolga a vázén mindmáig
rosvezerójr
szinte elengcdrtozéka legalább egy
nt Márk tér galambra-

A belgák bajnokok az autós szexben - ezzel a címlappal jelent meg
szerdán a La Derniere Heure című brüsszeli lap, egy felmérést közölve a témában.
Eszerint a megkérdezett belgák 69 százaléka azt állította, hogy már
volt szexuális kapcsolata autóban, sőt: 21 százalékuk ezt vezetés közben is kipróbálta. (Ez utóbbi duplája az európai autós szex: a belga
bajnoki átlagnak.)
A vezetés közbeni flörtölés szintén egyfajta nemzeti sportnak
számít Belgiumban, ahol a férfiak egyharmada a piros lámpánál ha csinos nőt lát a szomszédos autóban - kacsint vagy rámosolyog
az illetőre. S a z esetek 16 százalékában ebből találka is születik...
Szintén a lap beszámolója szerint a megkérdezettek 40 százaléka az autópályák parkolóit, pihenőhelyeit tartja a legmegfelelőbb
helyszínnek a hirtelen gerjedt vágy csillapítására, á m ezt szorosan
követik a kis vidéki utak (38 százalék) és az erdei csapások (35
százalék). Végül az autós szexet kipróbált belgák fele vallotta be,
hogy bizony m á r „lebukott", azaz valaki rajtakapta. Hét százalékuk egy éppen arra sétáló gyalogos miatt kényszerült abbahagyni
ezt a tevékenységet, 11 százalékukat pedig még ennél is kellemetlenebb meglepetés érte, hiszen rendörök kopogtattak be a kocsi
ablakán...
Nissan modellek várják, hogy a legkedvezőbb áron
találhassák meg új gazdáikat, a készlet erejéig!
Látogasson el hozzánk, és érdeklődjön
az ajánlatok részleteiről márkakereskedésünkben!

NISSAN HOVANY
S z a l o n : Szeged, Berlini krt. 4/9 • Tel : 62/559-520 • Fax: 62/559-521
S z e r v i z : Szeged, Cserzy Mihály utca 18.
Tel.: 62/556-202 • Fax: 6 2 / 5 5 6 - 2 0 3 - w w w . n i s s a n h o v a n y . h u

