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Citibank lekötött betét 

kiugróan 
magas 

kamattal! 

7 % kamat 

100% 
lekötött betét 

Tisztán 
Szeged, Nagy Jenő u. 1. 
(Nagy J. és a Feketesas u, sarok) 
Tel.: (62) 554-770 
H,Sz 8-1730; K,Cs,P 8-16 
Szeged, Nádor u. 2. 
(A John Bull pubbal szemben) 
Tel.: (62) 541-193, -194 H-P 8-18 

EBKM: 7 , 0 0 % • www.citibank.hu 

citibank 
A 3 hónapos futamidetű, automatikusan megújuló, 
legalább 200 000 forintot eiérő összegű betétlekötés 
esetén, a küszöbós kamatozás szerint a teljes betét 
összegre érvényes kamatláb 7,00% (EBKM: 7.00%). 
feitéve. hogy az igy lekötni szándékozott összeg a 
Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata 
csak az automatikusan megú|uló lekötés első - 3 
(három) hónapos • periódusára érvényes. A betéti 
szerződés részletes leírását a Citibank Rt. Lakossági 
8anki Szolgáltatásainak Altalános Üzleti Feltételei, 
továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Díjfeltételek 
tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges 
ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat, amellyel 
kapcsolatban a bank a bel- és külföldi pénzpiaci 
feltételektől függően a kondíciók egyoldalú 
módosítási jogát fenntartja. A Citibank Rt.-a Citigroup 
és a magyarországi Citibank csoport tagja. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Mimózának hívja a köznyelv 
azt az akácfajt, melynek virág-
zása elkezdődött a napokban a 
szegedi füvészkertben. - Még 
nem bontakozott ki ugyan tel-
jes pompájában, de néhány na-
pon belül várható, különösen, 
ha derült lesz az idő. A francia 
Riviérán a tavasz beköszöntét 
jelzi a virágzása; üvegházban 
azonban, azaz például nálunk, 

hamarabb nyílik - mondja Mi-
halik Erzsébet, az SZTE nö-
vénytani tanszékének vezetője, 
a füvészkert igazgatója. Nem-
csak ez a látványosság mosta-
nában a füvészkertben, hanem 
például az ausztráliai eredetű 
„üvegmosóvirág" - valóban 
üvegmosóra emlékeztet, csak 
épp színpompás, piros - , a ren-
getegféle, zavarba ejtő szí-
nű-formájú orchidea, s az ép-
pen érő kakaótermés. 

Házhoz megy a betegápoló 

Segítség a mindennapokban, 
vigasz és támasz a léleknek 

Rónyainé Bucsi Márta és Csányi Antalné, aki mostanában SMS-ezni tanul Fotó: Frank Yvette 
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Astnusúta« 

Gondoltak rám 
Miféle féreg eshetett az emberekbe, ha utcahosszat végig azt kia-
bálják utánam, hogy gondoltak rám ?Azt már megszoktam, ha ne-
tán gyalog indulok neki a vakvilágnak, legalább húszan megkérde-
zik, mi történt a biciklimmel. Megjátszva az ártatlan tudatlant, lá-
zadást mímelve szoktam felelni rá, valahogy így: és ha a biciklimet 
látjátok nálam nélkül, azt is megkérdezitek, mi lelte a gazdáját 7 
Nem panaszként mondom, sokan vannak Szegeden olyanok, 
akiknek a fejében összeforrt a fizimiskám a biciklivel. 

Soha nem tudhatja az ember, mikor cselekszik maradandót. 
Csak a két kerék közül valamelyik le ne eresszen időnap előtt! 

Az első meg a második rám kiabálót még megkérdeztem, minek 
köszönhetem a szerencsét, a többit már kívülről tudtam. Hírül ad-
ta a televízió, talán nem is csupán egyetlen csatornán, hogy fontol-
gatják, a sok balga biciklis élete azért forog nagy veszedelemben, 
mert nincsen bukósisakja. Ó, irgalom atyja, ne hagyj el, ha netán-
tán úgy adódna, hogy nekem jönne valamelyik böhömnagy kami-
on, vagy hozzá képest csak játékszer kisautó, és át is menne raj-
tam, bölcsességbe belevénült fejemnek annyi lenne. (Ezt a fordula-
tot azért hozom ide, hogy bizonyítsam, még lépést tudok tartani a 
szóbeli világ változásaival.) Hogy ilyen veszedelem el ne érhessen, 
törvénybe akarják tenni, vagy legalább rendeletben előírni, adas-
sék sisak az én fejemre is. Akár a vadul száguldó motorosokéra. És 
védőmellény is legyen kötelező. 

Ezért gondoltak rám akkora szeretettel a minap. Elképzeltek 
azon nyomban sisakban, foszforeszkáló vagy fluoreszkáló mel-
lényben, és azóta is fogják a hasukat, úgy röhögnek. Rajtam. 

Jelentem, nincsenek egyedül. Itthon a családom is fente a nyel-
vét. Mert ők is elképzelték, hogy minden hacukámra még ráve-
szem a mentőmellényt, bár föltűnési viszketegségben soha nem 
szenvedtem, és kobakomra ráhúzom a dinnyehéjat. Reahsta azon-
ban az én családom, első gondolata a hangos kacagás után mind-
járt az volt, és mennyibe kerül mindez7 Nem lehetne azon már 
akár egy autót is venni? A második meg apróra kezdte taglalni, mi-
lyen védelmet nyújthat egy kamionnal vagy kisebb autóval való 
szerencsétlen találkozásnál a sisak. Lehet, hogy elnagyoltuk szá-
mításainkat, de oda lukadtunk ki, a legkisebb esélyem se marad a 
megmaradásra. A sisak csak pluszköltség. 

Lehet, hogy könnyebb lenne a Yard dolga, amikor büntetni sze-
retne, mert messziről számba lehetne venni, a két kellék közül 
melyik hiányzik éppen. Döglesztő kánikulában is. Azok a nyava-
lyás autók, amelyekben előírás szerint bekötözve kéne utaznia 
minden bennülőnek, olyan gyorsan elsuhannak, ki tudná megfi-
gyelni a rendeltetésszerű használatot? Hogy van-e lámpa a bicik-
hn, vagy csöngő van-e rajta, oda is sasnak való szemek kellenének. 
Végre valami, ami messziről kiabál már. 

Másnap aztán hírül adják, komoly helyen nem tervezik az idét-
len rendelet bevezetését. És ekkor esett le a húszfülétes. Holtsze-
zon van két karácsony között a hírek tájékán, ma bedobjuk ezt az 
őrültséget, holnap meg visszavonjuk. Az már összesen két hír. Egy 
fenéken ülve ki lehet találni. 

H.D. 

Virágzik a mimóza 
a füvészkertben 

Sokkal több idős, beteg ember szorul se-
gítségre, ápolásra, mint ahány hely van a 
szegedi szociális otthonokban. Egy éve ápo-
lási magáncég működik a városban. 

„Cégünk olyan idős, egyedül maradt, ápolás-
ra szoruló emberekkel foglalkozik, akiknek 
nincs segítségük. Most széleskörű szolgálta-
tásainlckal megszokott környezetében, ott-
honában gondozást, ápolást biztosítunk!" -
olvasható annak a szegedi bt.-nek a szórólap-
ján, amely a magányos betegek segítését tűz-
te ki célul. 

Rónyainé Bucsi Márta egy éve alapította a 
gondozással foglalkozó céget. Környezeté-
ben több segítségre szoruló, idős, beteg em-
ber élt, akiknek rokonaik nem tudtak segí-
teni. Mivel az államilag finanszírozott szo-
ciális otthonokban kevés a hely, megesik, 
hogy akár másfél évet is kell várnia a rászo-
rulónak a bejutásra. Ez idő alatt is szükség 
van a segítségre, ezért hozták létre az ápolá-
si magáncéget. Ápolóik órabérért segítenek 

a betegeknek a tisztálkodásban, bevásárlás-
ban, ha igénylik, elkísérik őket a temetőbe 
vagy az orvoshoz. A mindennapi élet alap-
vető dolgaiban való segítség mellett leg-
alább annyira fontos a lelki támasz is, amit 
a betegeknek nyújtanak. - Az ápolóinkat 
hamar a szívükbe zárják a gondozottak -
mondta Rónyainé. - Ha valamelyiküket ki-
küldjük egy beteghez, ragaszkodik hozzá, 
soha többé mást nem akar. 

Ha valaki felhívja a szórólapokon, hirdeté-
sekben szereplő számot, a gondozók először 
kimennek a beteghez, megbeszélik, mire van 
szüksége, és a féladathoz választják ki az 
ápolót. Egyelőre három szakápoló és egy gon-
dozó tevékenykedik a cégnél, de ha valaki 
igényli, akár gyógytornászt is tudnak mozgó-
sítani. 

Csányi Antalnénak korábban agyvérzése 
volt, ezért van ráutalva a segítségre. 

- Már a tudat, hogy az ember számíthat 
valakire, megkönnyebbülés, és rájuk a leg-
messzebbmenőkig mindenben számíthat-

tam - mondta az asszony. - Hogy mást ne 
mondjak, például amikor az unokám eskü-
vője volt Budapesten, az egyik gondozó az 
autóján elvitt engem a lakodalomba - me-
sélte az idős nő. Csányi néni ma már az 
Oszidő szociális o t thonban él, de a magán-
cég ápolója máig gyakori vendég nála. -
Anett sokszor megfordul itt, mostanában 
SMS-ezni tanít engem - mesélte Csányi 
néni. - Újévkor kaptam üzeneteket, de 
nem tudtam rájuk válaszolni, ezért mond-
tam neki, hogy ezt haladéktalanul meg kell 
tanulnom. 

Anett a kezdetektől részt vesz a gondozók 
munkájában. - Minden betegemmel szoros a 
kapcsolatom, nagyon szeretem őket - mond-
ta az ápolónő. - A munka legnehezebb pilla-
natai, amikor rosszkedvűek, és előtörnek be-
lőlük a régi, fájó emlékek. Ilyenkor nem 
könnyű megvigasztalni, felvidítani őket, de 
azért legtöbbször sikerül mosolyt varázsolni 
az arcukra. 

F.G. 

A kedvezmények a? akcióban részt vevő márkakereskedésekben érvényesek 2006. január l- jétől a készlet erejéig, de legkésőbb 2006. K S C f T R O É N 
január 31-éig bezárólag; a természetes személyek által leadott ügyíéimegrendelésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlatok más kedvez- K S nnaauiro*«* 
menyekkel nem vonhatók össze! A képen tálható autók illusztrációk. Az árak a regisztrációs adót és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Jelen hirde-
tés nem minősüt ajánlatnak: a változtatás jogát fenntartjuk. A kedvezmény mértéke a 2006. január l- jétől érvényes árlista áraiból értendő. www.citroen.hu 
Az ÁFA-kedvezmény a Cl és Có modellekre, valamint az extra felszereltségre nem érvényes. *Az ADAC-hoz (Német Nemzeti Autóklub) befutó 
hibastatisztika alapján. 3 2004-es összesített adatok szerint. Acrnra&UTa'TAi-CTüautMta. 
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Kedvezményes ár: 

2 350 000 Ft-tól 
Kedvezményes ár: 

5 025 000 Ft-tól 

A mimózavirágzás Európa másik felén, a francia Riviérán a tavasz 
kezdetét jelzi Fotó: Schmidt Andrea 

CITROËN C3 

ÁFA? MOST 20% HELYETT )%! 
Januárban a 20%-os ÁFA mértékének megfelelő kedvezménnyel juthat új CITROÉN személyautóhoz. 

CITROËN CS 
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A LEGMEGBÍZHATÓBB EGYTERŰ NÉMETORSZÂG8AH." 
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