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SZAZNMS ZAZIS 
BEVÁSÁRLÓ HÉTVÉGE! 

• Csirkecomb előh 549 Ft/kg 
• Csirke far-hát előh 109 Ft/kg 
• Csirke far-hát gyf 109 Ft/kg 
• Csirkemáj gyf., 1 kg 279 Ft/kg 
• Csirkeszárny gyf 399 Ft/kg 
• Pulyka gulyáshús gyf 799 Ft/kg 
• Liba far-hát gyf 79 Ft/kg 
• Pacalcsík gyf., 1 kg 739 Ft/kg 
• Kockázott marhahús gyf 1179 Ft/kg 
• Baconos pulykamellérme 1 kg 679 Ft/kg 

6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-12, vas.: zárva 

Az akciós árak' a készlet erejéig értendők. 

Ticket Restaurant étkezési utalványokat és 
bankkártyát elfogadunk. 

Válasszon különleges ajánlatainkból: 
• Pólóra (>00 OOO Ft használtautó bónusz, ajándék metál 
• Golf és Golf Plnsra akár 1000 000 Ft extra árelőny 
• lettára 350 000-600 000 Ft árengedmény 
• Egyedülálló finanszírozás 0 Ft befizetéssel 

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócent Kft. 
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 97. Tel.: 78/581-900 30/206-7714 
Email: vw@kevesauto.hu Web: www.kevesauto.hu 

EGYEDI AJÁNLATOK a Nissan 
Micra és Almera modellekre! 

Nissan Micra 

Roncsautó beszámítással!! 

0 Ft kezdőbefizetéssel 

2 9 7 3 5 Ft/havi részlettel 
THM: 7.6% 

KÖRKÉP 

DOMASZÉK. Egészségünkért 
mottóval rendeznek 
szűrővizsgálatokat Domaszéken 
a Dózsa György utcai orvosi 
rendelőben. Ma és hétfőn 13-tól 
17 óráig szemészeti vizsgálatot 
tart dr. Nóvák Erna. A 
vizsgálatokra előre kell 
bejelentkezni a 284-040-es 
telefonszámon. 
- A Kincskereső Óvoda 
negyedik alkalommal rendezi 
meg ma az ovinapot. A 
programok 8.30-kor 
kezdődnek. Délelőtt az 
óvónők műsorát láthatják, 
lesz ugrálóvár, kincskeresés, 
só-liszt gyurmázás, 
sétakocsikázás és ebédfőzés 
bográcsban. 13 órakor 
kézműves-foglalkozások, majd 
dzsudóbemutató kezdődik. 15 
órától az óvodás csoportok 
mutatkoznak be, majd a volt 
ovisok adnak műsort. A 
rendezvény gyerekzsúrral 
zárul. 

KISTELEK. Szombaton és 
vasárnap rendezik az V. Tisza 
Part Open Hungary táncversenyt 
a kisteleki sportcsarnokban, 
(egyek a helyszínen válthatók. 

MÓRAHALOM. Szeptember 
24-én 15 órától tartják az idősek 
napját az Aranyszöm 
Rendezvényházban. Fellépnek a 
mórahalmi óvoda, általános 
iskola és művészeti iskola 
népművészeti és 
néptánccsoportjai, valamint az 
algyői Parlando énekegyüttes. A 
rendezvényen bemutatják a 
mórahalmi süteményes 
könyvet, mely elsősorban helyi 
asszonyok fotókkal illusztrált 
receptjeit tartalmazza. Az 
eseményre a gondozási központ, 
a szociális központ, a két idősek 
otthona tagjait, illetve minden 
75 év fölötti idős embert várnak. 

SZEGED. A Tabán Általános 
Iskola ma 16.30-tól tartja 
hagyományos társasági 
rendezvényét, a kerti partyt, 
melyre minden jelenlegi és 
korábbi tanulóját, szüleiket, az 
iskola partnereit és támogatóit 
várják. 
A Pille utcai felújított 
játszótéren családi napra várja a 
felsővárosiakat szombaton 
délután 3-tól 6-ig Pászti Ágnes, a 
Centrum képviselőjelöltje. 
- Szeptember 29-én 18 órától 
rendezik a Radnóti-Ságvári 
tömegsportrendezvényt a 
Ligetfürdőben. 
- A szőregi művelődési házban 
ma asztalitenisz-edzést 
tartanak. 17 órától 
kézműves-foglalkozásra várják 
az érdeklődőket. 

ÜLLÉS. Szemvizsgálatot és 
szemészeti szűrést tart ma dr. 
Fülöp Zsuzsanna a 
tanácsadóban 8 és 13 óra 
között. A kismamákat a Radnai 
utcai foglalkoztatóban 
köszöntik 10 órakor. 
Vérnyomásmérés 8 és 12 óra 
között a művelődési házban. 

Programot alkotott 
a polgári orvoskör 
Egészségesebb Szegedért címmel jed. Legfontosabb pontja a meg-
programot dolgozott ki a szegedi előzés, melynek kulcsát a szak-
polgári orvoskör - tájékoztatott emberek egy önkormányzat által 
tegnap dr. Wittmann Tibor egye- koordinált programban látják, 
temi tanár. A szervezet pártpoli- Szükségesnek tartják továbbá az 
tikától függetlenül, szakmai egészségügyi ellátórendszer fej-
szempontok alapján igyekszik lesztését, valamint azt, hogy a 
jobbítani az orvoslás ügyét, mely döntések meghozatala előtt a 
mostanra szerintük olyan hely- szakma - melyet a szegedi egész-
zetbe került, ami az ellátási ne- ségügyi koordinációs bizottság 
hézségek miatt már alkotmány- tömörít - véleményét is kikér-
ellenes. A program az egészségre jék. A szegedi polgári orvoskör 
neveléstől az időskori és a szo- célja, hogy programjuk országos 
ciális ellátásig mindenre kitér- mintává váljon. 

Sziráky Miidós jelölt 
A Csongrád Megyei Bíróság jogerős döntésének értelmében a magyar 
állampolgárságú Sziráky Miklós képviselőjelöltként indulhat az októ-
ber elsejei önkormányzati választásokon. 

Az ügy előzménye: az Üllési Helyi Választási Bizottság szeptember 
elején úgynevezett kislistás képviselőjelöltként nyilvántartásba vette 
Sziráky Miklóst, ami ellen a megyei közigazgatási hivatal fellebbezést 
jelentett be. A hivatal álláspontja szerint az érintett - mivel Ausztriá-
ban van az állandó lakhelye - , nem választhat és nem választható. A 
területi választási bizottság ezután megváltoztatta a helyi bizottság 
határozatát, és megtagadta Sziráky Miklós képviselőjelöltként törté-
nő nyilvántartásba vételét, ami ellen a jelölt fellebbezett. 

Téves információk és félreértés alapján tegnap még azt írtuk, hogy 
a bíróság Sziráky fellebbezését utasította el, de éppen az ellenkezője 
történt: a bíróság a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal fellebbe-
zését utasította el, rámutatva, a hivatalnak nem is volt joga fellebbez-
ni a helyi választási bizottság döntése ellen. 

Zsáktöltő rendszert 
mutattak be 

Meggyorsíthatja az árvízi védekezési munkálatokat az a homok-
zsáktöltő rendszer, amit egy fővárosi környezetbizonság-techni-
kai kft. munkatársai mutattak be megyei szakembereknek a tűz-
oltóság Napos úti laktanyájában. A homokzsákok megtöltése az 
árvízvédelmi munkálatok során eddig kézi erővel történt, ami las-
sú és fáradságos munka. A Power-Sandking 800 Türbo fantázia-
névre keresztelt töltőrendszer segítségével - miután egy markoló 
telerakta homokkal - egy óra alatt összesen 4200 homokzsák tölt-
h e t ő m e g Fotó: Karnok Csaba 

Vagy 2 0 % befizetéssel havi 11 7 2 8 Ft*-os törlesztéssel THM: 6,3% 
+ ajandék Navigációval és téligumi garnitúrával! 

Nissan Almera 

Roncsautó beszámítással!! 

0 Ft kezdőbefizetéssel 

3 5 0 4 5 Ft havi részlettel 

— THM:7,6% 

Vagy 2 0 % kezdöbefizetéssel 1 6 5 5 6 Ft*/hó THM: 7.3% 
• ajándék Navigációval és téligumi garnitúrával! 

NISSAN Soltvadkert 
6230 Soltvad kert, Kossuth u.95 Tel: 78/ 480-447. 30/4364)558 
* Az elsá 2 évben fizetendő havi törlesztést mutatjal 

Aláírásokat gyűjtenek a szegedi háziorvosok: ok-
tóbertől nem kívánnak tételes betegforgalmi je-
lentést küldeni pácienseikről az egészségbizto-
sítónak. Egyrészt mert az adminisztráció a be-
tegellátástól veszi el az időt, másrészt mert tör-
vénytelennek gondolják az adatgyűjtést. 

Szeptember elseje óta a háziorvosoknak tételes be-
tegforgalmi jelentést kell készíteniük. Ez többek 
között azt jelenti, hogy minden receptfelírást meg 
kell indokolni, valamint minden egyes beteg min-
den egyes diagnosztizált betegségét megadott kó-
dok alapján besorolni. Ezzel sokan nem értenek 
egyet, ezért az ország több pontján aláírásgyűjtés 
indult. A szegedi háziorvosok is tiltakoznak: né-
hány hét alatt körülbelül nyolcvanan írták alá azt 
az ívet, melyben kijelentik, hogy októbertől nem 
kívánnak jelenteni. 

- Az orvosi lelkiismeret tiltakozik ez ellen -
mondta Szilárd András, a Szegedi Orvosi Kamara 
elnöke. Mint mondta: gyakorlatilag a betegek min-
den bizalmas adatát kiadják a jelentésekkel az 
egészségbiztosítónak, és nem lehet tudni, mire 
használják azt fel. - AZ OEP az egyetlen intéz-
mény, mely a taj-számot össze tudja kapcsolni a 
személyi azonosító adatokkal. Ezért gyanús, hogy a 

jelentésekből olyan adatbázist lehet létrehozni, 
mely piszkos üzleti célokat szolgál. Például ha lét-
rejönne a több-biztosítós modell, az üzleti alapon 
működő biztosítók - tudomást szerezve a meglévő 
betegségekről - nem, vagy csak emelt áron kötné-
nek szerződést. 

Az ilyesfajta adatszolgáltatást Szilárd András sze-
rint az uniós törvények is tiltják. De nem ez a házi-
orvosok egyetlen kifogása. - Óriási pluszmunkát 
jelent az adminisztráció számunkra - mondta. -
Napi egy-másfél órával növeli meg a munkaidőn-
ket, ráadásul teljesen értelmetlenül. 

Cs. Szabó András háziorvos az elmúlt hetek ta-
pasztalatai alapján azt mondja: egyértelműen keve-
sebb ideje jut a betegeire, vagyis a rengeteg admi-
nisztráció az ellátás rovására megy. Éppen ezért - bár 
az ív még nem jutott el hozzá - mindenképpen aláír-
ja majd a petíciót. - Külön munkatárs foglalkozik a 
jelentéssel, de még így is jelentősen lelassult a rende-
lés, hiszen azt az időt, amit eddig csak vizsgálattal 
töltöttem, most meg kell osztanom azzal, hogy dik-
tálom a kódokat és az indoklásokat, hogy mit miért 
írtam fel - mondta, hozzátéve: mindez természete-
sen továbbra sem jelentheti azt, hogy ne lásson el 
minden betegét, aki megjelenik a rendelésen. 

T ÍMÁR KRISZTA 

Autómentes nap Szegeden 

Tömegközlekedés és kerékpár 
A szegedi Széchenyi téren ma 
délelőtt 10 órától rendezik az 
európai autómentes napot. A 
szervezők arra szeretnék felhív-
ni a figyelmet, hogy érdemes 
igénybe venni a tömegközleke-
dést, illetve kerékpárral a vá-
rosban gyorsabbak lehetünk, 
mint autóval. 

Az európai autómentes napot 
1997 óta évenként ugyanabban 
az időpontban - szeptember 
22-én - rendezik. A szegedi ön-
kormányzat, a Százszorszép 
Gyermekház, valamint a Cse-
mete természet- és környezetvé-
delmi egyesület ma 10 és 14.45 
között bonyolítja le a rendez-
vényt. A Széchenyi téren környe-
zetvédelmi és természetfotó-ki-
állítást rendeznek. A kerékpár-

szaküzletek, szervizek ingyenes 
kerékpár-átvizsgálást végeznek. 
A gyerekek körében mindig nagy 
sikerű KRESZ-oktatópályán a 
Csongrád Megyei Rendőrfőkapi-
tányság szakemberei tájékoztat-
ják a tanulókat a helyes közleke-
désről. 

A Széchenyi téri középső sétá-
nyon felállított színpadon a 
Százszorszép Gyermekház szer-
vezésében közlekedéssel kapcso-
latos mesejáték, koncert és vetél-
kedő lesz. 

A „Szeged Greenways" térképe-
in bemutatja a rekreációs célú, 
városkörnyéki kerékpárutakat. A 
Csemete az Eurovelo 1 l-es út vá-
rosi szakaszán több útvonalat is 
kijelölt, melyeket körbe járva az 
egyes állomáshelyeken feladato-
kat lehet megoldani. Ezt egy pont-

gyűjtő verseny keretében rende-
zik. 11 órakor a Széchenyi térről 
indul az a kerékpáros bejárás, 
mely Felsőváros kerékpárútjait és 
parlagfüves területeit ellenőrzi. 

Ettől független a hagyományos 
kerékpáros demonstráció, me-
lyet a Critical Mass szegedi szer-
vezői vezetnek. A kerékpáros 
menet délután fél hatkor a Dóm 
térről indul. 

CS. G. L. 

INGYENES UTAZÁS 
Tavaly még csak az autómentes 

napon lehetett ingyen utazni a tö-

megközlekedési eszközökön. Az 

idén pénteken, szombaton és va-

sárnap is díjmentesen vehető 

igénybe minden villamos-, autó-

busz- és trolijárat. 

Szegeden már 80 háziorvos írta alá a tiltakozó ívet 

Nem akarnak jelenteni 

A jelentés miatt tovább kell üldögélni a váróban Fotó: Schmidt Andrea 

mailto:vw@kevesauto.hu
http://www.kevesauto.hu

