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BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 
CIB Classic és Kincsem betét 

UEFI-tafl INFI-5* Fl 5N Fl - 10N Fl IONFUBW! 

ÉVMhMnBl (%) EBEN IMIMBM EBEN í m M M EBEN ínUUlLI EBEN 
6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7,15) 
6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7.15) 
6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) 
6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) 

Leiára! eém visszavéíés esetén • kamat a nvndertion CI8 Classic Magánszimle aJsö kamatsávjéval megegrerä 

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 508 Ft) 
Sávos fcamai ÉmkasN|%| EBEN 

2,000 0 - 50 e Ft-ig 
50é Ft - 2M FI 
2M Ft lelett 

* Az EHM kamatai az éves Kamattal 
megegyeztek 

HITELEK 
Érvényes: 2002. március 4-tól 

Magánszemélyek részére 
• llll IIIN 

CIB Személyi kölcsön 
3M Ft-ig 23 vagy 26 
3M FI lelett 19 vagy 23 
IHM 22.81-37.75%, 3%oe kezelési kCttség mellen A kamelUB 
méneké a jóváhagyott hitel összegétől és az adosmmósites 

KINCSEM 2003 kötvény (min. 108 Ft) eredményéiül lügg 

LekWei U6 Étrae kernel (*l Ewr Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
1 hó 6.850 6.85 lakáscélú hitel kamata 13,99 % 

3 h ó 6,850 6,85 - egyéb célú hitel kamata 17,00 % 

6 hó 6.600 6.60 THM: 19,32 - 23.36%, 1 - 1 0 éves lutamidóie 

12 hó 6,600 6.60 CIB Otthonteremtő hitel 
1 éves kamatperódus 
5 éves kamatperiódus 

5.90% 
4,50% 

CIB Úi Otthon hitel 2,99% 

C I B ^ 0 6 4 0 2 I 2 2 « 2 

Gránátos zsarolás: 
nincs gyanúsított 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Még senkit nem gyanúsít a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a múlt héten hétfőn tör-
tént kézigránátos zsarolással. 
Amint azt korábban megírtuk: 
borítékba csomagolt tojásgránátot 
talált a múlt héten Újszegeden, 
Orsolya utcai házának előkertjé-
ben egy szegedi férfi hétfőn hajnal-
ban. Az éles, de nem kibiztosí-
tott robbanószert egy levél kísére-

tében hajították be a ház előkert-
jébe. A zsaroló, vagy zsarolók azt 
írták a papírra: ha nem fizetsz 
hárommillió forintot, legközelebb 
felrobban a gránát. 

A főkapitányság zsarolás kísérle-
te miatt indított eljárást ismeret-
len elkövető) k) ellen. Arról, hogy 
a zsaroló(k) azóta bármilyen mó-
don jelentkezett-e a megfenyegetett 
családnál, a rendőrség illetékese a 
nyomozás érdekeire hivatkozva 
nem árult el részleteket. 

Világmagyarságklub 
Olyan magyarok számára szeretne 
fórumot teremteni az újszegedi 
Bálint Sándor Művelődési Ház, 
akik hosszú éveken át külföldön él-
tek, ám az elmúlt esztendőkben 

hazatelepültek szülőföldjükre. A 
világmagyarságklub alakuló ülé-
sét március 8-án, péntek este 6 
órakor rendezik a Temesvári körú-
ti művelődési központban. 

JÁTSSZUNK FIZIKÁT! 
A fizika hete elnevezésű rendez-
vénysorozat részeként Rapp György 
egyetemi docens beszél az ér-
deklődőknek a kvantumszámító-
gépekról. Az előadás csütörtökön 18 
órakor kezdődik a Szegedi Tudo-
mányegyetem fizikai tanszékének 
Budó tantermében. Ugyanitt hirde-
tik ki pénteken 15 órakor a 
látsszunk fizikát! néven elindított 
kísérletes verseny eredményét, a 
díjazott tanulók pedig bemutatót 
tartanak. Az érdeklődők 18 órakor 
ellátogathatnak az újszegedi csil-
lagvizsgálóba. 

TÍZÉVES A KIADÓ 
Tíz évvel ezelőtt hozták létre a sze-
gedi juhász Gyula Felsőoktatási Ki-
adót. Ez alkalomból tegnap kiállí-
tást rendeztek a Szegedi Tudomá-
nyegyetem tanárképző főiskolai ka-
rán. A jubileumi ünnepségen a ki-
adó tevékenységéről is beszámol-
tak. Pitrik József menedzserigazga-
tó lapunknak elmondta, hogy éven-
te tizenöt-húsz könyvet jelentet-
nek meg. Kiadványaikat elsősor-
ban az egyetemeken és főiskolákon 
tanuló diákok használják. A kiadó-
nak több könyvsorozata is megje-
lent mentálhigiénés, nyelvészeti és 
pedagógiai témákban, újabban pe-
dig informatikai kiadványokat is 
készítenek. A tegnapi ünnepségen 
bemutatták a kiadó újdonságát, Fol-
ncr Zoltán Kilenc fának termő ága 
című, Tápéról szóló kötetét. 

KÁROLYI-EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
Károlyi Lajos szegedi festőművész 
születésének 125. és halálának 75. 
évfordulója alkalmából emlékkiál-
lítás nyílt tegnap délután a Bálint 
Sándor Művelődési Házban. Az 
1877-ben született művész a szege-
di piarista gimnáziumban érettsé-
gizett, majd Rómában és München-
ben tanult. Olaszországba később is 
visszatért, és az 1920-as évek első 
felében több itáliai városban is fes-
tett. Szegeden négy alkalommal is 
rendezett kiállítást. Budapesten halt 
meg 1927-ben, sírja a szegedi pro-
testáns temető evangélikus részében 
található. Mostani emlékkiállítása 
március 22-éig tekinthető meg va-
sárnap és hétfő kivételével lOés 18 
óra között. 

ARANY TITÁN-DÍJ 
A Bárka Színházban nemrégiben 
osztották ki 12 kategóriában az If-
júsági és Sportminisztérium által 
alapított Arany Titán-díjakat. A ne-
ves személyekből álló bírálóbizott-
ság titkos szavazatai alapján az év 
ifjúságbarát településének díját Do-
maszék kapta. A díjátadó gála fel-
vételeit a Magyar l-es televíziócsa-
toma március 17-én, vasárnap köz-
vetíti. 

Gazdaság 
és építészet 

A Mi l l enn iumi Kávéházban 
holnap este 18 órától egyetemi 
klubbeszélgetést tartanak, ame-
lyet Szegő Szilvia és Vass Csaba 
kandidátusok vezetnek. A téma: 
a pénz mint a „láthatadan kéz"; a 
„nemzeti bankok: egyenlőbbek az 
egyenlők között"; Adam Smith a 
láthatatlan kéz piaci szabályozá-
sának elmélete; és amiről a nem-
zeti pénzek szimbólumai árul-
kodnak. Szintén szerdán 20 órá-
tól ugyanitt Liturgikus terek egy-
kor és ma c ímmel beszélgetés 
kezdődik egyházművészeti kérdé-
sekről Peczel Dénes építészmér-
nökkel. 

Hangverseny 
Kicsinyek a színpadon címmel 

tartják a Szegedi Közéleti Kávéház 
pénteki rendezvényét 16 óra 30-
től a Bartók Béla Művelődési Köz-
pont d í sz te rmében . Ezút ta l a 
HAMMIDO Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékeinek hangverse-
nyét ha l lga tha t ják meg az ér-
deklődők. A házigazda Árok Sán-
dor zenetanár lesz. 

' Szegeden énekel Pécs legnépszerűbb szopránja 

Mozart a mindene 

Sokkal több fejtetőt találtak Csongrád megyében tavaly, mint korábban 

Fejről fejre terjed 

A ke l l emet l en vérszívó sokszoros nagyításban. 

A korábbi évekhez képest sokkal több gyereknél ta-
láltak fej tetűt tavaly az óvodákban és az á l ta lános 
iskolákban. Csongrád megyében m i n d e n te lepülé-
sen fe lbukkant már az é lősködő . Az apró rovar 
ugyan n e m terjeszt járványos be tegsége t , de a 
fertőzés sok ke l l emet lensége t okozhat . 

Meglepő adatokat közölt lapunkkal a Csongrád Me-
gyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat (ANTSZ): tavaly sokkal több alkalommal találtak 
fejtetűt a gyerekeknél, mint a korábbi években. A 
fertőzés gyanúja miatt tett bejelentések alapján 2000-
ben több mint 10 ezer 600 óvodást vizsgáltak meg a 
megyében, akik közül 162 volt tetves, 2001-ben 
azonban 10 ezer 573 gyermekből már 6378-nál ta-
láltak fejtetűt. Az általános iskolások körében végzett 
szűrővizsgálat azt eredményezte, hogy két évvel 
ezelőtt 35 ezer gyermek közül 329, tavaly viszont már 
25 ezer 228 volt tetves. Tombácz Zsuzsanna, a jár-
ványügyi osztály vezetője hangsúlyozta, ez nem je-
lenti azt, hogy az iskolások hetven százaléka tetves, 
mivel csak azokban az osztályokban vizsgálódtak, 
ahonnan fertőzésről érkezett bejelentés a tisztiorvo-
si szolgálathoz. Miután azonban mindkét évben kö-
zel azonos számú gyermek esett át a szűrésen, az min-
denképpen figyelemre méltó, hogy sokkal több eset-
ben találtak fejtetűt tavaly, mint egy esztendővel ko-
rábban. A jelenségre Tbmbácz Zsuzsanna nem tudott 
határozott magyarázatot adni. Elképzelhetőnek tart-
ja, hogy a rendszertelen irtás miatt a tetvek jobban 
elszaporodtak, és az apró rovarok aztán az óvodák-

ban és az iskolákban könnyen átmásznak egyik gyer-
mek fejéről a másikra. Különösen akkor fertőződhet-
nek meg, ha összebújnak, vagy például társuk sap-
káját húzzák a fejükbe, illetve egymás haját fésülge-
tik. 

Az óvodákba és az általános iskolákba rendszere-
sen járnak a védőnők, hogy kiszűrjék a tetves gyere-
keket. A kellemtelen viszketést okozó, három-négy 
milliméter hosszú élősködő ellen úgy lehet a legha-
tékonyabban védekezni, ha a szakemberek által java-
solt kezelést a szülők pontosan elvégzik. Megfelelő 
tetúirtó haj szesz alkalmazásával akár néhány napon 
belül megszabadulhat valaki a vérszívóktól. 

Ha valaki feltűnően sűrűn vakarja a fejét, elsősor-
ban a fülek mögötti részt, valamint a tarkó tájékát ér-
demes átvizsgálni. A serkék és az élő tetvek a fekete 
és barna hajban szabad szemmel is észrevehetők, a 
szőke haj aprólékosabb vizsgálatot igényel. 

A fejtetvek elterjedésére korábban Szegeden és 
Szentesen is volt példa. A téb hónapokban néhány 
újszegedi általános iskolában a „szokásosnál" több 
esetben találtak tetves tanulót. Az elmúlt két évben 
jelentősen nőtt a fertőzések száma Szentesen is. 
Egyes szakemberek szerint az utóbbi időben egy 
életerősebb tetűfajta fejlődött ki, ez lehet az oka a na-
gyobb kiterjedésű járványnak. Több szentesi szülő az-
zal a kéréssel fordult a tisztiorvosi szolgálathoz, hogy 
a tartósan fertőzött gyermekeket tiltsák ki az iskolá-
ból, az óvodából. Ennek az igénynek azonban szemé-
lyiségi jogok miatt nem lehetett eleget tenni. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Pécsről hívtak v e n d é g é n e k e s t a 
Grófné szerepére a Szegedi N e m -
zet i Sz ínház új Mozart -produk-
ciójához. Váradi M a r i a n n a szá-
mára n e m i s m e r e t l e n a Figaro 
házas sága , h i s z e n n é h á n y é v e 
Debrecenben Susannát, a cserfes 
szobalányt éneke l t e . 

Váradi Marianna a Zeneakadémi-
án Bende Zsolt, majd Andor Éva 
tanítványa volt, eredetileg nem is 
operistának, hanem oratóriuméne-
kesnek készült. Szívesen jött vol-
na Szegedre is, végül azonban a 
Pécsi Nemzeti Színházban kezdte 
a pályáját, a Bánk bánban Melin-
da szerepében debütált. - A ki-
lencvenes évek elején, Gregor Jó-
zsef zeneigazgatósága idején már 
énekeltem Szegeden, akkor Nori-
nának hívtak egy Don Pasquale-
előadásba - meséb a szimpatikus 
szoprán itteni élményeit. - Em-
lékszem, akkor úgy álltam szín-
padra, hogy az előadást előtt mind-
össze három szobapróbát kaptam. 
Kedves szegedi barátnőm, Müller 
Juli segített abban, hogy színészi 
szempontból is jó legyen az alaki-
tásom. Végül remekül sikerült az 
előadás, akkor bizonyosodtam meg 
végleg arról, hogy operaszínpadra 
való vagyok. Egy év múlva Meün-
daként is visszatértem Szegedre. Jó 
koloratúrkészséggel rendelkező lí-
rai szopránnak tartom magam, 
kezdő koromban még az Éj ki-
rálynője áriáit is énekeltem. Három 
éven át nyaranta Bayreuthban, a 
Festspielhaus kórusának tagjaként 
dolgoztam. Nagy élmény volt, mert 
akkoriban kedvenc tenoristám, 
Placido Domingo énekelte ott Par-
sifal szerepét. Később két éven át 
a düsseldorfi operában is fellép-
tem. 

Váradi Mariannát két és fél éves 
kisfia és színész férje várja haza, és 

Váradi Marianna a Grófné szere-
pében. Fotó: Miskolczi Róbert 

a közönség, hiszen roppant nép-
szerű Pécsett. Az elmúlt években 
Violetta és Gilda, ebben a szezon-
ban pedig Cso-cso-szán szerepében 
aratott ott nagy sikert. - Jól isme-
rem a szegedi kollégákat is, hiszen 
Szonda Éva, Gyimesi Kálmán, Gá-
bor Géza és Véghelyi Gábor gyako-
ri vendég nálunk. 1995-ben már 
szerepeltem a Figaro házasságá-
ban: a debreceni előadásban, Len-
gyel György rendezőben Susanna 
szólamát énekeltem. Most egyik 
este olyan fáradt voltam a próba vé-
ge felé, hogy Vajda Juh nagy meg-
lepetésére a Grófné szólama helyett 
véletlenül Susannáét kezdtem éne-
kelni. Nagy örömmel vállaltam a 
Grófnét, mert épp megfelel a szó-
lam a hangomnak, ami a szülés 
után kissé sötétebbé vált. És per-
sze azért is, mert Mozart a minde-
nem. 

H. ZS. 

Levegőztetik a Vértót 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Levegőztető berendezést helyeztek üzembe tegnap 
a Vértóban a Szegedi Vízmű Rt. munkatársai. A szer-
kezet, amelyet a látvány kedvéért éjszakára három 
kis reflektorral kivilágítanak, oxigént juttat a vizbe. 
- Ezzel még élőbbé szeretnénk tenni a kis tavacs-
kát, hiszen a halaknak szükségük van a vízben ol-

dott oxigénre - tudtuk meg Bodor Dezsőtől, a Vízmű 
Rt. műszaki igazgatójától. 

A Vértó rehabilitációját tavaly kezdték meg. A 
vízművek szakemberei a közelmúltban levágták a 
nádat, a jövőben pedig megpróbálják meggátolni a 
tó hínárosodását. - A munkálatokat várhatóan ta-
vasszal fejezzük be - tette hozzá a műszaki igaz-
gató. 

A Szegedi V í z m ű Rt. munkatársai levegőztető berendezést te lepítettek a Vértóba. Fotó: Miskolczi Róbert 


