
Eltitkolt balesetek 
A munkáltatók nem jelentik a baleseteket, 

így az igazi vesztesek a munkavállalók. (4. oldal) 

Holnapi számunkban 

Lakásmínuszok 
Munkatársunktól 

A KSH tavaly lakossági adatfelvételt hajtott vég-
re „Lakásviszonyok 1999" címmel, s ennek számai 
alapul szolgálhatnak az idén bevezetett kedvezmé-
nyes lakáshitelek későbbi „hatástanulmányozásá-
hoz". Vagyis, honnan indult és hova érkezett a ki-
emelt lakástámogatási program. Az országban az el-
múlt tíz esztendőben 265 ezer lakás épült, a dél-al-
földi régióban, ennek 11,5 készült el. Az ezer lakosra 
jutó lakásépítés országosan 26, a Dél-Alföldön - a 
régiók között a legalacsonyabb aránnyal - mind-
össze 22 volt. Sokaknak csak korszerűsítésre futotta, 
erre leginkább az egy-két gyermekes családok vál-
lalkoztak, rájuk jellemző, hogy helyben maradók, 
ritkán változtatnak lakóhelyet, kevésbé mobilak. 

(írásunkat holnapi gazdasági mellékletünkben, 
az Egy százalékban olvashatják.) 

Kutyatámadás után - Baktóban (5. oldal) 

^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ 

DELMAGYARORSZAG 
ÁRA: 4 4 FT (ELŐFIZETVE: 3 8 FT) 

Kiégett az újszegedi Vigadó 
Szerelmi bánatból gyújtogatott 

Vérvétel a Picknél 
A kézilabdásoknak orvosi vizsgálattal, majd futással 
megkezdődött a felkészülés a bajnokságra. (9. oldal) 

Cukrászdát rabolt 
Munkatársunktól 

Rablás bűntett elköveté-
sének alapos gyanúja miatt 
indított büntetőeljárást egy 
román állampolgár ellen a 
Szegedi Rendőrkapitányság. 
P. I. 29 éves férfi alaposan 
gyanúsítható azzal, hogy jú-
lius 16-án, vasárnap a kora 

délutáni órákban Szegeden, 
a Kossuth Lajos sugárúti 
cukrászdában az ott dolgozó 
két alkalmazottat megfenye-
gette, és a pénztárból 20 000 
for in to t vitt magával . A 
rendőröknak a Mars téren si-
került elfogniuk a férfit, aki 
egy kisbuszban éppen Arad-

ra indult volna. A férfi több 
éve tartózkodik Magyaror-
szágon, és állítása szerint 
k is lányát szeret te volna 
meglátogatni Romániában. 

Az eltulajdonított kész-
pénz az elkövetőnél volt. P. 
I. -t a rendőrség őrizetbe vet-
te. 

Constantinescu 
nem indul 

Bukarest (MTI) 
Emil Constantinescu román 

államfő hétfő este az elnöki 
székhelyül szolgáló Cotroceni-
palotából sugárzott rádió- és 
tévényilatkozatában bejelen-
tette. hogy nem jelölteti magát 
egy újabb elnöki mandátumért 
az idén novemberben sorra ke-
rülő elnökválasztáson. 

Elhatározását elsősorban a 
politikai vetélkedés elfajulásá-
val, valamint azzal indokolta, 
hogy a választási kampány 
hátrányosan hatna a korrupció 
elleni harcra és a politikai küz-
delemre. 

„Négy évvel ezelőtt meg-
ígértem az ország állampolgá-
rainak. hogy harcolni fogok a 
korrupció és a tolvajlás ellen. 

Amikor elkezdtem ezt a küz-
delmet, felfedeztem, hogy Ro-
mániában olyan maffiarend-
szer jött létre, amelyben az ál-
cázásul szolgáló cégek polipja 
az állami intézmények magas 
szintű védelmét élvezte. így 
vált lehetővé a bankok kifosz-
tása, a flotta szétzúzása, a kő-
olaj- és műtrágyamaffia által 
okozott hatalmas károk előidé-
zése, a korrupció korlátlan el-
hatalmasodása" - mondta 
Constantinescu. Hangsúlyozta: 
minden akadály ellenére a 
rendőrség, az ügyészség, a 
számvevőszék szakértőinek si-
került felgöngyölniük az egész 
rendszert és a feltáró vizsgála-
tok a bírósági felelősségre vo-
nás szakaszáig is eljutottak. 

Vádat emeltek 
Csurka Endre ellen 
Budapest (MTI) 

Vádat emeltek nagyobb 
kárt okozó üzletszerűen elkö-
vetett csalás bűntette miatt 
Csurka Endre ellen. 

A vád szerint Csurka End-
re, aki Csurka István MIEP-
elnök fia. 1994-ben a Magyar 
Fórum Borháza Rt. vezetője-
ként követte el a terhére rótt 
cselekményeket. A Fővárosi 
Főügyészség közleményében 
Cs. E.-nek nevezett személy 
egy - a Cégbíróság által be 
nem jegyzett - rt. elnök-ve-
zérigazgatójaként jogosulatla-

nul bocsátott ki részvényeket 
kárpótlásijegy-tulajdonosok 
részére. 

Így történhetett, hogy 131 
kisbefektető a kárpótlási je-
gyekért az" rt. értéktelen rész-
vényeit kapta cserébe, és ezzel 
összesen 14,2 millió forint kár 
érte őket. Az ügyészség tájé-
koztatása szerint a kár egy ré-
sze megtérült. 

Cs. E. egyébként a meg-
szerzett kárpótlási jegyeket 
nem az rt. működésére, hanem 
a jogelőd adósságainak rende-
zésére fordította. 

Slovnaft-csökkentés 
Pozsony (MTI) 

A múlt heti - literenként 
20 szlovák filléres - árcsök-
kentés után keddtől ismét 
csökkenti üzemanyagárait a 
Slovnaft. Szlovákia legna-
gyobb olajfinomítójának töl-
tőállomásain keddtől a 9l-es 
és a 95-ös oktánszámú mo-
torbenzin literje negyven, a 
98-as oktánszámú 50 szlo-
vák fillérrel, a gázolaj pedig 
20 szlovák fillérrel lesz ol-
csóbb. A Slovnaft szóvivője 

a nyersolaj világpiaci árának 
csökkenésével magyarázta 
az árak csökkentését. Közlé-
se szerint mtg a Slovnaft a 
múlt héten a legnépszerűbb 
motorbenzin literjét 34 szlo-
vák koronáért adta, addig az 
ugyanilyen benzinért Cseh-
országban 36,35, Magyaror-
szágon 39,11, Lengyelor-
szágban 35,70, Ausztriában 
pedig 42,21 szlovák koroná-
nak megfelelő összeget kel-
lett fizetni. 

Munkatársunktól 
Tegnap délelőtt tíz óra 

körül riasztották a tűzoltósá-
got. hogy ég az újszegedi 
Vigadó. A helyszínre kiérke-
ző három rohamkocsi sze-
mélyzete gyorsan megfékez-
te a lángokat. A tűz a romos 
épület földszinti szobájában 
keletkezett, ahol a törmelék 
és a behordott száraz avar 
kapott lángra. 

A szebb napokat megélt 
épület azonban nem véletle-
nül gyulladt ki. A 32 éves 
szegedi K. Z. szerelmi bá-
natból gyújtotta meg az épü-
let alsó szintjén lévő szeme-
tet. A lángok gyorsan tova-
terjedtek a faszerkezeten és 
a pozdorjatetőt is veszélyez-
tet ték. A tűzol tók csáká-
nyokkal és fejszékkel elbon-
tot ták a te tőszerkeze te t , 
hogy megóvják a park fáit a 
pusztulástól. A rendőrök a 
Vigadó közelében hamar el-
fogták a gyújtogatót, aki a 
kapitányságon beismerte bű-
nösségét. A fiatalember el-
len szándékos rongálás miatt 
indítottak eljárást. Az amúgy 
is „lestrapált" építményben 
közel 500 ezer forintos kár 
keletkezett. A tűzoltók hamar eloltották a lángokat, de így is szinte teljesen kiégett az épület. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Pécsi 
pénzhamisítók 

Pécs (MTI) 
Pénzhamisítás bűntetté-

nek alapos gyanúja miatt el-
járást indított a rendőrség 
hét fiatalember ellen, akik 
közül hármat előzetes letar-
tóztatásba is helyeztek - kö-
zölte a Pécsi Rendőrkapi-
tányság gazdaságvédelmi 
alosztályának vezetője. 

Ambrus Ágnes őrnagy 
elmondta, hogy a rendőrök 
pénteken csaptak le a hami-
sítási ügy gyanúsítottjaira, 
akik saját bevallásuk szerint 
több száz hamis ezerforin-
tost készítettek, hoztak for-
galomba. 

Az öt pécs i , egy Pécs 
környéki és egy mohácsi 
gyanúsított közt egy tizen-
hét éves, fiatalkorú is van, a 
többiek 20-25 év közöttiek, 
és iskolai ismeretség, illetve 
bará tság fűzi egymáshoz 
őket. 

Cserháti a szabadtérin 
Munkatársunktól 

Vasárnap este nem kedve-
zett a csillagok állása Cserháti 
Zsuzsának és barátainak, akik 
nagyszabású koncertre készül-
tek a Dóm téri szabadtéri szín-
padon. Pedig megtelt a nézőtér 
lelkes fiatal rajongókkal és 
nosztalgiázó középkorúakkal, 
azaz szeretetteljes várakozás 
fogadta a kiváló énekesnőt, aki 
másfél évtizednyi vendéglátós 
munka után 1996-ban hatalmas 
sikerrel tért vissza a reflektor-
fénybe. Előbb a szokatlan hideg 
és a negyedórás csúszás, aztán 
a rakoncátlankodó hangtechni-
ka, majd Somló Tamás play-
back bohóckodása tette próbára 
a közönség türelmét. Szeren-
csétlenül sült el az a kivetített, 
rosszul látható összeállítás is, 
amely régi felvételek alapján a 
hetvenes-nyolcvanas évek 
Cserhátiját volt hivatott bemu-
tatni. Néhányan fütyültek, so-
kan hazamentek. A szünet után 
az eleredő eső adta meg a ke-
gyelemdöfést: hiába volt Cser-
háti Zsuzsa ezúttal is fantaszti-
kus, a koncert nem sikerült. 

(Cserháti Zsuzsával készült 
interjúnk a 7. oldalon) Cserháti Zsuzsa a vasárnapi, Dóm téri koncerten. (Fotó: Karnok Csaba) 
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Megállapodtak a kárpótlásról kommentár 

A két Kim 
Lassú lesz az összeborulás a két Korea között. Ezt jó-

solja az egyik Kim, jelesül a dél-koreai elnök, teljes 
nevén Kim l)e Dzsung. Két-három évtizedig is eltarthat, 
míg a kapitalista és a kommunista Korea újra egy állam 
lesz. A másik Kim, teljes nevén Kim Dzsong II, az északi-
ak nevében ugyan nem nyilatkozik, de magatartásával - a 
közelmúltban lezajlott államfői találkozón - visszafogot-
tan ugyan, de tudtára adta déli névrokonának, hogy nem 
óhajt azonnal a kehelére borulni... 

I'edig, szerény véleményem szerint, nem ártana, ha az 
északiak kihasználnák azt a történelmi lehetőséget, amely 
éppen most adatik nekik. Tudniillik, a déliek - Kim Ír 
Szen kommunista diktátor halála után - immár sokadszor 
felajánlott segítő jobbját illenék elfogadni. Annál is in-
kább, mert a „szocializmus töretlen útját követve", meg az 
atombomba gyártását mindenek felett forszírozva, az 
északi ferde szeműek olyan szörnyű helyzetbe kerültek, 
amelyből csak hathatós anyagi támogatás révén evickél-
hetnek ki. Néhány hónappal ezelőtt e hasábokon látott 
napvilágot az információ, miszerint az északiak annyira 
„lerongyolódtak", hogy kukoricacsutkát, fatönköt és rizs-
korpát használnak áramtermelésre. Csutkavillany. Ez a 
csaknem 50 év hozadéka a szovjet típusú társadalom épí-
tésének... 

Kim De Dzsung dél-koreai elnök azonban kiváló stra-
téga. iMtja, hogy északi kollégája már parányit eltér a 
„papa" (Kim Ir Szen) merev stílusától, rugalmasabb, 
készséggel áll a további tárgyalások elé. Tudja azt is, hogy 
Észak-Koreában csak az elmúlt évtized során tízmilliók 
haltak éhhalált, ma is alultáplált a lakosság, az egészség-
ügyi ellátás minimális, az oktatás szegényes. Egyszóval, 
nyomorog az ország népe. Ezért egyre kifejezettebbé válik 
majd az északi elnök kompromisszumkészsége... 

Ami viszont a félsziget egyesítésének dátumát illeti: 
nagy merészség bármit is jósolni. Mert emlékezzünk 

csak vissza Erich Honecker elvtárs 1989 októberében tett 
kijelentésére, miszerint „ a berlini fal 100 év múlva is szi-
lárdan áll"! Mondotta az agg politikus. Alig egy év eltel-
tével, 1990. október 3-án, a két német állam (újraegye-
sült. Vértelenül. 

A két Kim is lehet még politikus egy Koreában... 

Joschka Fischer német külügyminiszter kezet fog Stuart Eizenstat amerikai pénzügyminiszter-helyettes-
sel, az amerikai kormány különmegbizottjával (balról Ottó van Lambsdorff gróf, a német kormány külön-
megbízottja) a holokauszt alatti német állami és magáncégek végeztette kényszermunkáért fizetendő kár-
pótlásról szóló némeb-amerikai kormányközi egyezmény ünnepélyes aláírásán, Berlinben. A másfél éves 
tárgyalássorozat vége: a német kormány és vállalatok 10 milliárd márkás alapot hoznak létre az áldoza-
tok, illetve hozzátartozóik javára. (MTI Telefotó/AP/Herbert Knosowski) 

Bölcsek az Európai Unióban 

Korea egyesítése 

Harminc évbe telhet 

Hivatali eskü 

London (MTI) 
Kim De Dzsung dél-ko-

reai elnök szerint a félsziget 
egyesítése akár 20-30 évet is 
igénybe vehet. 

A Financial Times brit üz-
leti lapnak adott hétfőn meg-
jelent interjújában a Koreai 
Köztársaság elnöke elmond-
ta, hogy a múlt hónapban 
Phenjanban lezajlott, áttörést 
j e len tó ta lá lkozója Kim 
Dzsong II észak-koreai veze-
tővel négy-öt Ízben majdnem 
zsákutcába jutott az egyesí-
téssel kapcsolatos nézetelté-
rések miatt, valamint annak 
kapcsán, hogy mikor tegyen 
viszontlátogatást Dél-Koreá-
ban a phenjani ál lamférfi . 

Kim De Dzsung ugyanakkor 
méltatta északi kollégáját, 
amiért az rugalmasságával 
mégis mindannyiszor meg-
mentelte az egyeztetéseket 
kompromisszumkészségével. 
Kim Dzsong II szerinte nyi-
tott az új gondolatok iránt és 
kész nézetei megváltoztatásá-
ra. 

A dél-koreai elnök hang-
súlyozta: nem az a fontos, 
hogy az egyesítésre mikor 
kerül sor, hanem az, hogy a 
két Korea együt tműködik 
egymással e cél érdekében 
kiküszöbölve a háború veszé-
lyét, békésen egymás mellett 
élve és a kétoldalú gazdasági 
együttműködést kiterjesztve. 

Brüsszel (MTI) 
Bölcseket, vitathatatlan 

szakértelmű, sok évtize-
des tapasztalatú és nem-
zetközileg neves szemé-
lyiségeket bíz meg az Eu-
rópai Unió egy-egy új, 
nemzetek fölötti politikai, 
gazdasági vagy társadal-
mi kezdeményezés jelen-
tőségének megvizsgálá-
sával, tartalmának kör-
vonalazásával vagy ki-
dolgozásával. 

Az elmúlt években az öreg 
kontinens nyugati felén rene-
szánszát éli a bölcsek tudásá-
nak igénybe vétele. Olyan em-
berekről van szó, akik már 
nem döntéshozók, nem vezető 
politikusok vagy gazdasági 

Líbiai 
fenyegetés 

Szófia (MTI) 
Korrekt tárgyalást ígérnek 

a Ifbiai hatóságok annak a hat 
bolgár egészségügyi dolgozó-
nak az ügyében, akiket szán-
dékos HlV-vírus fertőzéssel 
vádolnak. Ugyanakkor Tripoli 
megfenyegette Szófiát, hogy 
hagyjon fel a Líbia-ellenes 
sajtókampánnyal - ezzel az 
eredménnyel tért haza vasár-
nap este a líbiai fővárosból a 
bolgár parlament küldöttsége. 

Öt ápolónőt és egy orvost 
-azzal vádolnak, hogy egy 
benghazi kórházban HlV-fer-
tőzött vérrel dolgoztak és 
szándékosan megfertőztek 
393 gyermeket. Valamennyiü-
ket 17 hónapja tartják fogva, 
és amennyiben rájuk bizonyít-
ják bűnösségüket, akár halál-
büntetéssel is sújthatják őket. 

Jordán Szokolov, a bolgár 
parlament elnöke a BTA hír-
ügynökségnek elmondta, hogy 
Abdallah al-Sarrik líbiai mi-
niszterelnökkel és Mohamed 
Zenatival, a parlament elnöké-
vel tartott találkozón a líbiai 
fél nemtetszését fejezte ki a 
bulgáriai Líbia-ellenes média-
kampánnyal kapcsolatban. 

szakemberek, de neves köz-
életi személyiségek. Bölcsnek 
nevezett szakértők foglalkoz-
nak immár rendszeresen az in-
tézményes reformok előkészí-
tésével vagy az uniós alapjo-
gokat rögzítő dokumentum 
szerkesztésével. Az elmúlt hét 
óta három bölcs vizsgálja azt, 
mennyire jelent veszélyt az 
uniós alaptörekvésekre és 
együttműködésre az, hogy 
Ausztriában a szélsőjobboldali 
jelszavakai is hangoztató Jörg 
Haider Osztrák Szabadság-
pártja bekerüli a kormánykoa-
lícióba. 

Az EU bölcseinek nem kell 
feltétlenül a légfelsőbb foko-
zatú doktori elismeréssel ren-
delkezniük egy-egy tudomá-
nyágban. Sok esetben háttérbe 

került vagy visszavonult poli-
tikusok ők, akiket felkérnek 
egy-egy vizsgálat előkészíté-
sére vagy elvégzésére. Egy 
közös vonásuk azonban min-
denképpen van: korábban fon-
tos szerepet játszottak a külön 
tudományos és jogi világgal 
felérő EU sorsának alakításá-
ban, és mindent tökéletesen 
tudnak az unió működéséről. 

Az osztrák ügyben kineve-
zett bölcsek közül kiemelke-
dik Martti Ahtisaari finn elnök 
személye. Az ő bölcsességére 
már több ízben szüksége volt 
nemcsak az EU-nak, hanem a 
NATO-nak is. Nélküle való-
színűleg még tovább húzódott 
volna a koszovói NATO-be-
avatkozás, ha tavaly nyáron 
nem győzi meg Slobodan Mi-

losevic jugoszláv elnököt a to-
vábbi ellenállás értelmetlensé-
géről. Kevésbé látványos ered-
ménnyel zárulhatott volna le a 
tavaly őszi finn EU-elnökség, 
amely egyebek között a keleti 
bővítésben hozott maradandót 
hat újabb csatlakozási tárgy-
alási folyamat megindításával. 

Az EU-bölcsek tevékeny-
sége már ma is sok esetben 
szorosan összefonódik a kelet-
európai országok jövőjével. 
Néhány éven belül a ma még 
tagjelölt közép-európai álla-
mok is vélhetően sok újabb 
bölccsel és bölcsességgel gaz-
dagítják az uniót - bizonyos 
bolcsfórumok tevékenységébe 
már most is bevonják képvise-
lőiket vagy véleményüket. 

Veres Béla 

Damaszkusz (MTI) 
Bassár el-Aszad megvá-

lasztott szíriai államfő hétfőn 
a damaszkuszi parlamentben 
letette a hivatali esküt. A 34 
éves Aszadot, a június 10-én 
elhunyt Háfez Asszad elnök 
fiát július 10-én népszavazás-
sal választották hét évre el-
nökké. Azóta, hogy az arab 
ország 1946-ban elnyerte füg-
getlenségét, ő a 16. államfő. 
(A 69 éves korában elhunyt 
Háfez Asszad három évtize-
den keresztül állt az ország 
élón.) 

Putyin Kínában 
Peking (MTI) 

Hivatalos látogatásra hétfő 
délután Kínába érkezett Vla-
gyimir Putyin orosz államfő. 
Putyin kedden kezdi meg 
tárgyalásait kínai partnerével, 
Csiang Cö-min elnökkel, s ta-
lálkozik Csu Zsung-csi kor-
mányfővel és Li Peng parla-
menti elnökkel is. Ez az orosz 
államfő első kínai látogatása. 
Kíséretében van Igor Szerge-
jev védelmi miniszter is, mi-
vel az erősíteni kívánt kétol-
dalú kapcsolatok egyik fő te-
rülete a katonai együttműkö-
dés; az orosz fegyverkivitel 
40 százaléka Kínába irányul. 

Horvát példa 
Brüsszel (MTI) 

A NATO főtitkára és a szö-
vetségi tagországok nagykö-
vetei hétfőn arra bátorították 
Horvátországot, hogy a de-
mokratizálódás és az európai 
integrálódás folytatásával le-
gyen példa az átalakulás útját 
járó más volt jugoszláv álla-
mok számára. George Robert-
son szerint erről azon a talál-
kozón esett szó, amelyet Stipe 
Mesic horvát elnök Brüsszel-
ben folytatott a NATO politi-
káját irányító Észak-atlanti 
Tanács tagjaival. A főtitkár a 
találkozó után a sajtónak úgy 
nyilatkozott, hogy a szövetség 
részéről gratuláltak az állam-
főnek az év eleje óta végrehaj-
tott drámai változásokhoz. 

Politikai 
foglyok 

Havanna (MTI) 
A kubai kormány az elmúlt 

fél évben harminc politikai 
foglyot bocsátott szabadon, 
köztük hármat a legismerteb-
bek közül - állapította meg 
a kubai emberi jogi és nem-
zeti megbékélési bizottság 
(CCDHRN) Havannában. Ez-
zel a börtönben lévő ellenzé-
kiek száma 344-ről 314-re 
apadl a szigeten - jelezte a 
CCDHRN, amelynek működé-
sét a kubai hatóságok tűrik, bár 
nem engedélyezték. Kuba min-
dénesetre őrzi vezető helyét a 
nyugati féltekén az egy lakosra 
jutó politikai foglyok száma 
tekintetében - mondta Elizardo 
Sánchez, a szervezet elnöke. 

Árvízriadó 
Bielsko-Biala (MTI) 

Lengyelországban hétfőn 
árvízriadót rendeltek el három 
sziléziai járásban, a raciborzi-
ban, a wodzislawiban és a ci-
eszyniben. Az intézkedés a 
szüntelen esőzések miatt ve-
szélyesen megduzzadt Odera, 
Visztula és néhány más ki-
sebb folyó miatt vált szüksé-
gessé. Alacsonyabb fokú, 
úgynevezett árvízvédelmi ké-
szültség van érvényben a bi-
elsko-bialai, a zywieci és a 
bedzini járásban, továbbá Sos-
nowiec, Myslowice, Jaworzno 
és Dabrowa Górnicza váro-
sokban. 

Gyémánlmegállopodás 
Antwerpen (MTI) 

A nemzetközi kereskede-
lembe bocsátott gyémántok 
eredetigazolásának ellenőrzé-
séről kötött megállapodást a 
világ egyik legnagyobb gyé-
mánttőzsdéjé! működtető Ant-
werpenben Belgium és Sierra 
Leone. 

Nemzetközi elemzések és a 
szektorban érintettek is a gyé-
mántkercskedelmet teszik fe-
lelőssé több. Afrikában folyó 
polgárháborúért. Egybehang-
zó a vélemény, hogy a fekete 
kontinensen csökkentheti az 
erőszakot, ha vissza tudják 
szorítani a drágakő kereske-
delme körüli visszaéléseket. 
Erre hívta fel a figyelmet a 
gyémántcsiszolók nemzetközi 
szövetsége is a belga kikötő-
városban kiadott közlemény-
ben. A szövetség arra szólított 
fel, hogy egységesítsék a gyé-
mántok exportszabályait és 

dokumentumait. Azt is kérik, 
hogy a szabályokat megsze-
gőkkel a pénzintézetek, bizto-
sítók, szolgáltatók és kereske-
dők ne álljanak szóba. A Bel-
gium és Sierra Leone közötti 
megállapodás lényege is az, 
hogy elektronikus ellenőrző-
rendszert építenének ki, amely 
garantálná a gyémántok útjá-
nak lenyomozhatóságát a bá-
nyászattól kezdve az utolsó 
kereskedőig. 

Az Antwerpenben hétfőn 
kezdődött gyémántkong-
resszus megnyitóján felszólalt 
a belga kormányzatot képvise-
lő Peter Meeus, aki szerint a 
konfliktusokban érintett gyé-
mántforgalom a teljesnek alig 
a 4 százalékára rúg. Meeus 
szerint ezért nincs szükség a 
piaci szabályok radikális mó-
dosítására, amely a világon 7 
millió család megélhetését 
érintené. 

Tarolt a repülőgép 

Hatvanan vesztették életüket a kelet-indiai Patnában a hétfői repülőszeren-
csétlenség következtében - közölte egy repülőtéri tisztségviselő. Ötvennégy ál-
dozat a repülőgép utasa volt, további hat pedig úgy lelte halálát, hogy a légi 
jármú a balul sikerült leszállási müvelet közben letarolta a reptér közelében 
álló házukat. Az Alliance Airlines CD 7412-es járatán tartózkodó 58 személy-
ből négy túlélte a szerencsétlenséget, de mindnyájuk állapota válságos. Szem-
tanúk állítása szerint a Boeing 737-200-as utasszállító repülőgép egyik hajtó-
műve már a levegőben kigyulladt. (MTI Tele fotó/AP/Vikram Kumar) 
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talá lkozó 
Pannonhalma (MTI) 

Határon túli magyar kispa-
pok találkozója kezdődött 
hétfőn a Pannonhalmi Bencés 
Főapátságban. A négynapos 
programban csaknem negyve-
nen vesznek részt. Az Er-
délyből, a Felvidékről, a Délvi-
dékről, továbbá a Kárpátaljáról 
érkezett szeminaristákat - köz-
tük görög katolikus növendé-
keket - Hortobágyi Cirill per-
jel köszöntötte a vendéglátó 
főapátság képviseletében. Ez-
után a nagyvárosi egyházköz-
ség igazgatásáról, pásztorlásá-
nak kérdéseiről hallhattak tájé-
koztatást a találkozó részt-
vevői. A továbbiakban előadá-
sokat hallgattak a magyar ál-
lam egyházpolitikájáról és a 
magyar katolikus mozgalmak, 
közösségek működéséről. 

Lengyel 
segítség 

Vámosújfalu (MTI) 
Kétmillió forint pénzsegélyt 

nyújtott át hétfőn az árvíz súj-
totta Vámosújfalu polgármes-
terének Grzegorz Lubczyk, 
Lengyelország magyarországi 
nagykövete. A segítségnyújtás 
az 1997-es lengyelországi ár-
víz idején nyújtott magyar tá-
mogatás viszonzása - mondta 
el a diplomata. Vámosújfalun 
kívül más településeknek is se-
gít Lengyelország. A lengyel 
vállalkozók adományát Vá-
mosújfaluban az általános isko-
la felújítására fordítják - közöl-
te Sándor Endre polgármester. 
A településen hatvanöt lakóház 
és négy intézmény sérült meg a 
Bodrog tavaszi áradásakor. 

Nyolcvanmilliós 
beruházás 

Zalaegerszeg (MTI) 
Nyolcvanmillió forintos be-

ruházás keretében 300 négy-
zetméteres üzemcsarnokot épít 
a zalaegerszegi Euro-Geo Kft. 
Az új létesítményben várható-
an szeptemberben kezdik meg 
a termelést. Három fővel és 2 
millió forint törzstőkével ala-
kult tíz évvel ezelőtt a társa-
ság, amely geodéziai állvá-
nyokból, műszerrészekből je-
lenleg a világtermelés egyötö-
dét adja. A termékek háromne-
gyedét különböző típusú föld-
mérő állványok, egynegyedét 
a geodéziai és más rendelte-
tésű optikai testek, kisebb ki-
egészítő alkatrészek képezik. 
Ez évtől a világon készülő évi 
200 ezer földmérő állványból 
minden ötödik az Euro-Geo 
üzeméből kerül ki. A 35 em-
bert foglalkoztató vállalat 
törzstőkéje 33 millió forint, 
eredménytartaléka 140 millió. 
Idei első félévi 300 millió fo-
rint árbevétele azonos az 
1999-es teljes árbevétellel, és 
év végére várhatóan megha-
ladja a 600 millió forintot. 

Megöltek egy 
idős asszonyt 

Kiskunmajsa (MTI) 
Megöltek egy nyolcvan-

éves asszonyt Kiskunmajsán -
közölte Hortobágyi István 
őrnagy, a Bács-Kiskun megyei 
Rendőr-főkapitányság szó-
vivője. Az egyedül élő P. La-
josnét már holtan, fején sérülé-
sekkel, kiskunmajsai lakása 
udvarán egy hozzátartozója ta-
lálta meg hétfőn délelőtt. Az 
értesített rendőrök helyszíni 
szemléje és a nyomozás eddigi 
megállapításai szerint az 
asszonyt meggyilkolták. A 
bűncselekmény felderítésére, a 
tettes vagy tettesek felkutatá-
sára megindították a nyomo-
zást. 

Nógrádi vallomása nyilvános 

Az Országgyűlés olajügyekkel foglalkozó bizottságának rendkívüli ülésén készült felvételen a kisgazda 
Pallag László (balról) és a szocialista Juhász Ferenc tárgyal. (MTI Telefotó: Kovács Attila) 

Budapest (MTI) 
Az. Országgyű lés o la j -

ügyekkel foglalkozó bizott-
sága hétfői rendkívüli ülé-
sén úgy döntött, hogy teljes 
te r jedelmében nyilvános-
ságra hozza Nógrádi Zsolt 
m e g h a l l g a t á s á n a k j egy -
zőkönyvét, aki június 8-án, 
a testület előtt tett tanúval-

lomásában az olajmaffiával 
hozott összefüggésbe több 
politikust, közéleti szemé-
lyiséget. 

A bizottság zárt ülésén 
kilencen voksoltak a nyilvá-
nossá tétel mellett, Kóródi 
Mária (SZDSZ) és Vastagh 
Pál (MSZP) tartózkodott a 
szavazáson. 

A b izot t sági v i tában a 
később igennel szavazók az-
zal érveltek, hogy Nógrádi 
Zsolt vallomásának egyes 
rész le te i t Pa l lag Lász ló 
FKGP-s b izot tsági elnök 
már nyilvánosságra hozta, 
és az érintettek közül is töb-
ben nyilatkoztak már a saj-
tóban. 

Kóródi Mária szerint a 
bizottság nem hagyhatja fi-
gyelmen kívül az adatvédel-
mi biztos - személyiségi jo-
gokat védő - ajánlását. 

A testület az SZDSZ-s 
képviselő javaslatára úgy 
döntött, hogy a parlament 
nyári szünetében kéthetente 
tart üléseket. 

Erózió 
reljes terjedelmében nyilvános Nógrádi Zsolt olajbi-

zottsági meghallgatásának jegyzőkönyve. Vagyis a 
Pallag-bizottság figyelmen kívül hagyta az adatvédelmi 
biztos ajánlását, aki azt mondta, hogy a jegyzőkönyvből 
törölni kell a személyes adatokat és akkor nincs törvényes 
gátja a nyilvánosságnak. A „kitakarásos" módszert azért 
nem támogatták, azaz az olajmaffiával összefüggésbe ho-
zott politikusoknak, közhatalmi szervezetek embereinek és 
más ismert személyiségeknek azért nem satírozták be a 
nevét az olajbizottságba delegált képviselők, mert, úgy-
mond, Pallag már úgyis kibeszélte ezeket. 

Nem mindet! - állítja Balogh László szegedi MDF-es 
képviselő, aki a nevezetes Pallag-sajtótájékoztató óta azon 
dolgozott, hogy legyen teljes a nyilvánosság. Egyszer már 
leszavazták, most viszont elérte a célját. Számára ez azért 
volt fontos, mert abban reménykedik, hogy így mindenki-
ben föltámadnak a kételyek e vallomás hitelességéről. Ba-
logh László már a bizottsági jegyzőkönyvbe mondta azt az 
információját, amelyet magától a tanútól szerzett, hogy 
tudniillik őt, mármint Nógrádi Zsoltot egy „nagy csapat" 
készítette föl a vallomástételre. A szegedi képviselő azt 
sem rejtette véka alá eddig sem, hogy Nógrádi szemmel 
láthatóan nem a magáét mondta a bizottság előtt. Külö-
nösen föltűnő volt, hogy a neveknél állandóan memória-
zavarba került és a papírjai között keresgélt... 
wjagyjából arra lehet számítani, hogy a föntiektől 

l V mégsem szökik föl a közéleti láz. Az emberek szere-
tik, ha a dolgok nyilvánosak, s ennek fényében kényes ér-
telmiségiek nyavalygásának tűnnek a törvényesség eró-
ziójától óvó szavak. Pedig tény, hogy Pallag és nyomában 
most a bizottság is áthágja a személyiségi jogok védelmé-
nek törvényi szabályait. Ugyanakkor pontosan érzékelik a 
népek azt is, hogy az olajkárok már nem fognak megté-
rülni. Még akkor sem, ha mondjuk Pintér Sándor meg-
nyeri az „ötmillát" Pallag ellen és mind az ötöt azon mód 
jótékony célra fordítja. 

Csellengő gyermekek Jelentős növekedés Budapest (MTI) 
Évente több, mint öte-

zer gyermek eltűnését 
jelentik be a rendörsé-
gen; mintegy 80-90 szá-
zalékuk előkerül, s csak 
néhány eset okoz ko-
moly gondot a rend-
örségnek - közölte az 
ORFK bűnmegelőzés i 
osztályának vezetője. 

Csendes László alezredes 
pontos adatokat említve el-
mondta, hogy tavaly 5419 
eltűnést jelentettek be, szem-
ben a megelőző évi 5797-el. 

Rámutatott: különbséget 
kell tenni a gyermekek és a 
fiatalkorúak eltűnése között, 
nemcsak koruk, hanem ne-
mük alapján is. 

Amíg a gyermekkornak, 
vagyis a 14 év alat t iak 
eltűnésénél a fiúk „vezet-
nek", addig a 14-18 éves fia-
talkorúaknál a lányok van-
nak többségben. 

- Minderre a leggyako-
ribb magyarázat a „kaland-
vágy", ami kisebb korban 
főleg a fiúknál dominál -
mondta Csendes László. 

Az alezredes megjegyezte 
ugyanakkor, hogy eltérően 
kell kezelni az otthonról és 
az intézetből történő szöké-
seket is. 

- Nem feltétlenül a leg-
komolyabb okokra, bántal-
mazásra, vagy a sanyarga-
tásra kell gondolni akkor, ha 
egy gyerek elszökik otthon-
ról: néha elég, ha nem hall-
gatják meg a szülők, ezért 
egyszerűen csak „hátat for-
dít" mindenkinek - mutatott 
rá. 

Elmondta: az intézetből 
elszökött gyerekeknél ta-
pasztalható, hogy egy ré-
szük hazamegy szüleihez, 
mert az akkori életvitele -
amiért az i f júságvéde lem 
rendszere kiemelte a család-
ból - tetszik neki. 

A gyerekek másik része 
viszont az intézményi kö-
töttség elől menekül, és csak 
kódorog az országban. 

Ismertette: évente több, 
mint ötezer gyerek tűnik el, 
azonban jelenleg egyedül a 

gyulai Szatmári Nikolet t 
ügye tisztázatlan változatla-
nul a rendőrség számára. 

- Emellett persze vannak 
olyan esetek, hogy az eltűnt 
gyereke t nem ta lá l j a a 
rendőrség, azonban mindig 
sejteni lehet, hogy hol, vagy 
kivel lehet. Többször előfor-
dult már, hogy a válófélben 
lévő szülők egyike vitte ma-
gával külföldre a gyereket -
jegyezte meg Csendes Lász-
ló. 

Elmondta: tipikusnak ne-
vezhető, hogy a fiatalok ha-
sonló korú csoporthoz csa-
pódnak, nem egyszer sza-
bá lysé r tés t , vagy k i sebb 
bűncselekményt követnek 
el, például bolti lopásokat, 
vagy üres hétvégi házakba 
törnek be. 

- A csellengők kiszolgál-
tatott helyzetük miatt táma-
dásoknak vannak kitéve, a 
fiatal lányok pedig gyakran 
válnak szexuális bűncselek-
mény áldozatává - hívta fel 
a figyelmet. 

Vekerdy Tamás pszicho-
lógus az MTI érdeklődésére 
e lmondta : a gyerekekné l 
alapkérdés az "otthon mele-
ge", vagyis az: érdemes-e 
otthon maradniuk. 

Hozzáte t te : hiába kap 
meg egy gyerek mindent, ha 
a szülők sokat dolgoznak és 
nincs kivel p roblémáika t 
megbeszélniük. 

- Ugyanakkor a csavar-
gás egyfajta „kényszerként" 
is megjelenhet rossz családi 
mil iő, i ta lozó, durva apa 
esetében - mutatott rá. 

A szakember szerint ép-
pen ezért nagyon fontos a 
meleg családi légkör, az ér-
zelmi intimitás megteremté-
se. A kamaszkorúak számá-
ra különösen lényeges, hogy 
legyen egy helyük a vissza-
vonulásra. 

Vekerdy Tamás felhívta a 
f i gye lme t a b i zony í tvá -
nyosztás-idejére. Ez kritikus 
időszak a csavargás szem-
pontjából, hiszen a gyerekek 
a szülői felelősségre vonás-
tól való félelmükben ilyen-
kor gyakrabban tűnnek el 
otthonról. 

Budapest (MTI) 
Az ipari termelés má-

jusban a szezonálisan és 
munkanap-korrekcióval 
is kiigazított indexek sze-
rint áprilishoz viszonyítva 
4,3 s z á z a l é k k a l , mig 
1999 májusához képest 
23,5 százalékkal nőtt -
közölte a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH). 

A KSH az előzetes adata-
tok alapján korábban azt kö-
zölte, hogy az idén májusban 
áprilishoz képest 4,7 százalék-
kal, míg az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva 23,8 száza-
lékkal bővült az ipari terme-
lés. A KSH közleménye sze-
rint az ipar termelése korrek-
ciók nélkül 29,4 százalékkal, 
exportja 43 százalékkal, bel-
földi értékesítése pedig 17,1 
százalékkal haladta meg a ta-
valy májusi szintet. 

Az idén január-májusban 
21 százalékkal volt nagyobb 
az ipari termelés volumene, 
mint az előző év azonos 
időszakában. Áprilisban, már-

ciushoz képest 0,1 százalék-
kal, míg a tavalyi bázishoz ké-
pest 14,9 százalékkal nőtt az 
ipari termelés. 

Az idén májusban a feldol-
gozóipari termelés 33,7 száza-
lékkal nőtt, míg a villamos 
energia-, gáz-, gőz- és vízellá-
tás 0,9 százalékkal csökkent 
az előző év azonos hónapjá-
hoz képest. A statisztika sze-
rint májusban a feldolgozóipa-
ri termelés 59 százalékát kül-
piacokon értékesítették. 

A KSH adatai szerint a ter-
melésbővülés a villamos gép, 
-műszer gyártásában volt a 
legdinamikusabb, ezen a terü-
leten 73,5 százalékos növeke-
dést regisztráltak. Az ágazat 
exportja 78,6 százalékkal, míg 
belföldi értékesítése 56,1 szá-
zalékkal nőtt. 

A vegyi anyag termék 
gyártása 42,6 százalékkal, míg 
a papírgyártás, kiadói, nyom-
dai tevékenység, valamint a 
gumi- és műanyagtermékek 
előállítása 36-39 százalékkal 
haladta meg az egy évvel ko-
rábbit. 

T ő z s d e i j e l e n t é s 

7,4 milliárdos forgalom és 
kis mértékű emelkedő ár-
folyamok jellemezték a hét 
nyitó napján a kereskedést. 
A BUX 8117 ponton zárt 
(+48 pont). A befektetői ki-
várás alapvetően továbbra 
is megmaradt. A Zalakerá-
mia 7,5 % -ot emelkedett a -
zokra a hírekre, miszerint a 
dolláralapú hiteleinek euro-
alapuvá változtatása a kö-
zeljövőben megvalósulhat. 
Jellemzően a nap nyertesei 
közt volt az Arago, és a 
Pick is. A blue chipek kö-
zül az OTP és a MOL sze-
repeltek a legjobban. Erez-
hető az, hogy a bankpapír 
piacán nincsennek nagyobb 
eladók, ezért "gond nélkül" 
emelkedett 14 400 forintig. 
A Richter vesszőfutása to-

vább tart, bár P / E - j e már 
megközelíti az Égis - ét, és 
ezi több, mint meglepő. A 
külpiaci hirek közül emlí-
tésre méltó volt az, hogy 
bizonyos spekulációk elle-
nére, mégsem emelt kama-
tain a Bank of Japan, ami a 
jen erőteljes gyengüléséhez 
vezetett. Allan Greenspan 
csütörtökön mondja majd 

el fél évente esedékes be-
szédét a szenátus előtt. Er-
re nagyon figyelni fognak a 
befektetők. Kedden közlik 
majd az amerikai, júniusi 
fogyasztói árindexet. Az e-
lőzetes várakozások szerint 
0,2 % - kai fognak növe-
kedni az energia és élelmi-
szerárakkal, és azok nélkül 
számított ráták is... 

R é s z v é n y n é v n N y K é n t Z é r ó é t 
Z é r é é r 

v á l t o z á s 
Z á r ó á r ( X ) 

v á l t o z á s 

BORSODCHEM 8 800 8 650 -200 -2,26 

DÉMÁSZ 14 800 14 950 0 0,00 

ÉGIS 12 240 12 000 -50 -0,41 

FOTEX 303 303 0 0,00 

MATAV t 799 1 800 +31 -0,28 

MOL 3 795 3 800 -5 +1,33 

OTP 14 000 14 400 +445 +3,19 

PICK 9 340 9 800 +405 +4.3S 

RICHTER 13 500 13 300 -200 -1,48 

TVK 3 660 3 665 +15 +0,41 

Dunainvest Tel.: (62) 450 
Tőzsdeügynökség Rt. Szegedi képviselete a Tisza-Invest Kft. 

Szeged.TakaréktárU.l. T ő z s d é z z e n o t t h o n á b ó l ! 
— " D - L i n e T ő z s d e t e r m i n á l 

Nőtt 
a pénzügyi 

vagyon 
Budapest (MTI) 

A háztartások operacioná-
lis nettó pénzügyi finanszí-
rozási képessége - azaz a 
ház tar tások in f lác iószűr t 
megtakarítása - júniusban 
38,2 milliárd forint volt, ez-
zel az ez évi legmagasabb 
értéket érte el - közölte köz-
leményben az MNB. 

A háztartások nettó pénz-
ügyi vagyona piaci áron, az 
árfolyamváltozásokból adó-
dó 38,2 milliárd forint átér-
tékelődési veszteségekkel 
együtt, 25,4 milliárd forinttal 
emelkedett. így ez év június 
végén a háztartások nettó 
pénzügyi vagyona 5333,1 
mil l iárd for in to t tett ki, 
szemben a má jus végi 
5307,7 milliárd forinttal. 

Nagybani piaci árak 
(Július 17.) 

T e r m é n y D o r o z s m a i p iac Szentes i Á r p á d p iac 

A l h a t ö k 2 0 F t / k g 5 0 - 7 0 F t / k g 
A l m a 5 0 - 8 0 F t / k g 140 Ft /kg 
B u r g o n y a 6 0 F t / k g 4 0 - 9 0 Ft /kg 
C i t r o m 180-200 Ft /kg -

C u k k i n i 3 0 Ft /kg -

C s e m e g e k u k o r i c a 2 0 - 2 5 F t / d b -

G ö r ö g d i n n y e 25 Ft /kg -

G y ö k é r 110-120 Ft /cs -

Karf io l 8 0 F t / k g 100-120 F t / k g 
K á p o s z t a 8 0 Ft /kg 5 0 F t / k g 
K e l k á p o s z t a 35 Ft /kg 4 0 - 7 0 F t / k g 
K ö r t e 2 2 0 Ft /kg -

M e g g y 3 0 0 Ft /kg -

Ő s z i b a r a c k 150 Ft /kg 2 2 0 - 3 4 0 F t / k g 
Pad l i z sán 100 F t / k g -

P a p r i k a ( T V ) 150-160 F t / k g 7 0 - 1 0 0 Ft /kg 
Paprika (hegyes, erős) 10 F t /db 10-24 F t / d b 
P a r a d i c s o m 100 Ft /kg 6 0 - 8 0 Ft /kg 
S á r g a d i n n y e 120 Ft /kg -

S á r g a r é p a 8 0 Ft /cs 4 0 - 7 0 Ft /cs 
Sz i lva 100 Ft /kg -

T o j á s 19 F t / d b 17-21 Ft /db 
U b o r k a (k ígyó) 8 0 F t / k g 100 Ft /kg 
U b o r k a ( fürtös ) 6 0 Ft /kg -

V ö r ö s h a g y m a 100 Ft /kg 65 -80 Ft /kg 
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VÁROSNÉZÉS nyitott pano-
rámabuszon. idegenvezetővel. In-
dul: a Somogyi u. 18. sz. e lő l , 
10-18 óra között, óránként. 

A SZIT1 EGYESÜLET IFJÚ-
SÁGI IRODÁJA (Dózsa György 
u. 5.) 13-tól 15 óráig „Újra dolgo-
zom", munkaügyi tanácsadás. 13-
tól 15 óráig Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület ingyenes jogi 
tanácsadást ad bűncse lekmény 
sértettjeinek. 

A SZITI EGYESÜLET MAN-
DALA-KLUBJÁBAN (Berzsenyi 
u. 3.), 14.30-tól 16.30 óráig pszi-
chológiai . 16-tól 17 óráig élet-
mód-védőnői tanácsadás. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 16 órától fogvé-
dqlmi tanácsadás dr. Dancsik Zol-
tán fogszakorvos vezetésével. 

A MÁLTAI HÁZBAN (Csa-
nádi u. 9.) 16 órakor Elekes Atti-
la. a kórház gyógytornásza az Izü-
leti bántalmak megelőzéséről és 
kezeléséről tart bemutatóval egy-
bekötött előadást. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 17 
órától: Beszélgessünk a grafoló-
giáról . Kovácsné Raffa i Éva 
előadása. 

NYÁRI ESTÉK A FÜRDŐ-
UDVARBAN 20.30 órakor: Mol-
nár Ferenc: Játék a kastélyban 
elmú műve kerül bemutatásra. 

A FORRÁS SZÁLLÓ aulájá-
ban (Szent-Györgyi Albert u.) 
Nóvák Péter festőművész kiállí-
tása. Megtekinthető: július 28-
áig. 

Az Ifjúsági Házban 8 órától 
internet szalon valamint lehet 
bi l iárdozni é s dartso/.ni. A 
Százszorszép gyermekháztól 
fél 9 órakor indul a biciklitúra 
Deszkrc, a gátőrházba, a Vin-
cze tanyára. 

HOLNAP 

A SZITI EGYESÜLET MAN-
DALA KLUBJÁBAN (Berzsenyi 
u. 3.), 13-tól 15 óráig „Újra dol-
gozom", munkaügyi tanácsadás. 
14-től 17 órá ig „ á l l á s k e r e s ő -
klub". 

OLVASÓÓRA 15.30 órától a 
Szentmihályi Művelődési Házban 
(Kapisztrán u. 50.) gyerekek és 
felnőttek számára. 

ÉREM- ÉS TELEFONKÁR 
GYAGYÚJTŐK KLUBJA (Tisza 
L. krt. 14.) délután fél 3 és fél 6 
óra között. 

A Z E G É S Z S É G E S E B B 
Ó V O D Á K NEMZETI H Á L Ó -
ZATA EGYESÜLET (Gogol u. 
3. m . 305.. tel.: 423-474) 16-tól 
18 óráig az óvodás gyermekek 
szülei részére ingyenes jogi é s 
pszichológiai tanácsadást tart. 

A SZITI EGYESÜLET IFJÚ-
SÁGI I R O D Á J Á B A N ( D ó z s a 
Gy. u. 5.) 16.30-tól 17.30 óráig 
mobilitás (külföldi csoportos cse-
rékkel kapcsolatos) tanácsadás. 
17.30-tól AMIGA számitógépes-
klub 

HANGFORRÁS ZENEI MŰ-
HELY a Forrás Szálló halljában 
17 és 20 óra között. Házigazda: 
dr. Polgár Gyula. 

KÖZÉLETI K Á V É H Á Z a 
SZÖG-ART Galériában (Szent-
háromság u. 34.) ARGENTÍNA 
diavetftéses úti beszámolót tart 
Gimesiné dr. Dudás Irén idegen-
vezető. 

NYÁRI ESTÉK A FÜRDŐ-
UDVARBAN 20.30 órakor: Mol-
nár Ferenc: Játék a kastélyban 
elmú műve. 

AZ A L K O T Ó H Á Z B A N 
( Á r b o c u. 1 - 3 . ) h é t f ő t ő l 
péntekig 6 - 1 4 gyermekek 
számára 8 órától kézműves 
tábor, különböző foglalko-
zásokkal. 

Udülöleltár, avagy mit is írnak össze? 

Ötperces kérdés-felelet 

Az üdülötakarítás a tulaj, a leltározás a KSH és az önkormányzat feladata. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

N é p -
számlálás 
l e s z jö-
vőre . Ám 
a 2 0 0 1 
f e b r u á r -
j á r a ter-
v e z e t t 

n é p s z á m l á l á s , i l letve 
az ehhez tartozó laká-
sössze í ráskor lehetet-
l e n s é g v a l ó s k é p e t 
k a p n i a z e l s ő s o r b a n 
nyáron haszná l t üdü-
lőkről. Ezért aztán az 
ü d ü l ö k l e l t á r o z á s á t 
idén a július 1. és au-
gusztus 31. közötti na-
pok feladatává tette a 
Központ i S ta t i s z t ika i 
Hivatal (KSH). A mun-
k a g e r i n c é t j e lentő 
ö s s z e í r á s a z ö n k o r -
m á n y z a t o k munká já t 
szaporítja. 

M a g y a r o r s z á g o n még 
nem volt olyan népszámlá-
lás, melynek egyik jelleg-
z e t e s s é g e , hogy kü lön 

időpontban, nyáron készül 
el az üdülők leltára - tud-
tuk meg Klonkai Lászlótól, 
a KSH Csongrád megyei 
Igazga tóságának vezető-
jétől. Az üdülő-összeírás a 
t ízévente esedékes , 2001 
február jára tervezett nép-
s z á m l á l á s r é sze . A nép-
számlá l á s ró l r e n d e l k e z ő 
tö rvény u g y an i s e l ő í r j a , 
hogy a l a k á s o k a t és az 
üdülőket is leltározni kell. 

Bár C s o n g r á d m e g y e 
nem t a r t o z i k a t i p i k u s 
üdülőterületek közé, mégis 
ta lálható itt vízparti hor-
gásztanya, kiskertbeli vi-
tyilló, az erdőszélen meg-
húzódó kunyhó, kacsalá-
bon forgó nyaraló. Az üdü-
lés re a l k a l m a s é p ü l e t e k 
összeírásáról Filepné Do-
bák Beatrix összeírási ko-
ordinátor elmondta, hogy 
az ada t s zo lgá l t a t á s t tör-
vény teszi kötelezővé, ám 
az információk csakis sta-
t isztikai célra használha-
tók. Az adatgyűjtésre csak 

a Központi Statisztikai Hi-
vatal által fölkészített , az 
adott önkormányzat jegy-
zője által megbízott össze-
írok kapnak f ö l h a t a l m a -
zást. E jogosul t ságukat a 
személyigazolványuk mel-
lé tett, névre szóló, sorszá-
mozott igazolvány felmu-
tatásával is tanúsí t ják . A 
leltárt Csongrád megyében 
körülbelül harminc össze-
író állítja össze. 

Minden üdülésre alkal-
m a s i n g a t l a n t l e l t á r b a 
vesznek a statisztikai hiva-
tal s z á m l á l ó b i z t o s a i . E 
k ö r b e t a r t o z i k m i n d e n 
üdülőnek fö lhúzo t t vagy 
annak használt épület, füg-
getlenül attól, hogy az egy-
egy település belterületén 
vagy külterületén található. 
Ü d ü l ő n e k az az é p ü l e t 
minősü l , aminek fa la az 
időjárás viszontagságainak 
viszonylag tartósan ellen-
álló anyagból készül, leg-
alább 12 négyzetméteres , 
legalább egy 6 négyzetmé-

teres szobával és ablakkal 
rendelkezik, használója ott 
tisztálkodni is tud. 

A s z á m l á l ó b i z t o s o k 
m e g b í z a t á s a k izá ró lag a 
KSH ál ta l ö s s z e á l l í t o t t 
k é r d ő í v e n s z e r e p l ő , az 
üdülő épületére vonatkozó 
adatok összegyűjtésére ter-
jed ki. így például az üdülő 
építésének évét, a ház fal-
azatának jellegzetességét, a 
vízellátás módját kérdezhe-
tik. Éppen ezért a nyaraló-
val kapcsolatos kérdésekre 
a t u l a j d o n o s o n k ívül az 
épü le t e t éppen h a s z n á l ó 
hozzátartozó vagy ismerős, 
esetleg a szomszéd is vála-
szolhat. Fontos tudni, hogy 
a biztosok az üdülő tulaj-
donosának vagy használó-
jának személyére vonatko-
zó adatokat nem kérdezhet-
nek. Az egy-egy üdülőépü-
letre vonatkozó kérdőívre 
vá l a szo ln i kö rü lbe lü l öt 
percig tart. 

Újsxúsxi I lona 

25 éve 
Kézfogás a Szojuzban 

Az űrhajók hermetizá-
ciójának ellenőrzése után 
került sor magyar idő sze-
rint fél kilenc körül a Szo-
juz-Apolló program leg-
látványosabb eseményére, 
amikor az amerikai koz-
monauták - Stafford és 
Slayton - az összekötő ka-
bin zsilipkamrájában eltöl-
tött percek után kezet fog-
tak Leonovval és Kubá-

szovval, akik meghívták 
kollégáikat a Szojuz-19 
fedélzetére. A két űrhajós-
parancsnok zászlót cserélt, 
majd figyelmük a Föld fe-
lé fordult: először Leonyid 
Brezsnyev üdvözöl te a 
nemzetközi legénységet, 
majd Gerald Ford az 
Egyesült Államok elnöke 
beszélgetett valamennyi 
űrhajóssal. (1975) 

Az utóbbi években je-
lentős mértékben háttér-
be szorult hazánkban a 
munkavédelem, gyakori-
ak a munkahelyi balese-
tek, va lamint számot-
tevően nőnek a foglalko-
zás közben kialakuló be-
tegségek is. Ugyanakkor 
az adatok nyilvántartá-
sok arról á ru lkodnak , 
hogy a munkáltatók 
igyekeznek azok tekinté-
lyes részét eltitkolni, így 
az igazi vesztesek az 
e g é s z s é g k á r o s o d á s t 
szenvedett munkaválla-
lók lehetnek. 

Csongrád megyét sem le-
hel kivételként említeni, ha a 
munkahelyi balesetekről, az 
egészségkárosító foglalkozta-
tási körülményekről esik szó. 
Sói! Az ezek „szőnyeg alá 
seprésére" irányuló munkálta-
tói törekvés is jel lemzően 
igaz erre a térségre is. Ezért is 
indított az idén - minden me-
gyére kiterjedő - célvizsgála-
tot az Országos Munkabizton-
sági és Munkaügyi Főfel-
ügyelőség (OMMF), illetve 
került napirendre a munkavé-
delmi biztosítási ágazat létre-
hozásának terve. Mindezek 
tükrében beszélgettünk Maró-
li Gyulával, az OMMF me-
gyei igazgatójával a szűkebb 
pátriánkban tapasztalt gon-
dokról. 

Munkavállalók, hátrányos helyzetben 

Eltitkolt balesetek 
- Mennyiben tesznek ele-
get a Csongrád megyei 
munkáltatók baleset-beje-
lentési és kivizsgálási kö-
telezettségüknek ? 
- Tapasztalataink közel 

megegyeznek az országosé-
val. Eszerint az esetek mini-
mum negyed részét eltitkol-
ják a munkáltatók, pedig a 
törvény értelmében kötelesek 
lennének beküldeni hozzánk 
a munkabaleseti jegyzőköny-
veket. Kihasználják azt a kö-
rülményt is, hogy az emberek 
igyekeznek megtartani állásu-
kat és ennek érdekében még 
megalkuvásra, a munkaadó-
val való „összejátszásra" is 
hajlandóak. 

- Melyek a baleseteltitko-
lás legjellemzőbb módjai? 
- Leggyakrabban szabad-

ságra küldik a sérülést szen-
vedetteket, de jelentős részük 
egyszerűen nem minősíti bal-
esetnek még a legegyér-
telműbb munkahelyi balesetet 
sem! A dolgozó pedig, hiába 
tudja hogy az igazság az ő 
„oldalán" van, nem fordul 
hozzánk jogorvoslatért, ép-
pen a már említett ok miatt. 
De az sem ritka, hogy ha a 
munkáltató határozatban uta-
sítja el a balesetre vonalkozó 

bejelentést, akkor nem jelöli 
meg, melyik felügyelőséghez 
fordulhat jogorvoslati kére-
lemmel a munkavállaló. Az 
ügyek egy részérói vélhetően 
ezért nem szerzünk tudomást. 
A balesetet szenvedők hallga-
tását persze előidézheti az is, 
hogy bejelentés nélkül, feke-
tén foglalkoztatják őket. Ek-
kor mindkét fél abban érde-
kelt, hogy ne derüljön fény a 
történtekre, bár néha meg-
gondolja magát egy-egy 
munkavállaló és utólag meg-
próbál tőlünk segítséget kér-
ni. 

- Mennyire lehet eredmé-
nyes a felügyelőség köz-
benjárása? 
- Mindenekelőtt tudni kell: 

hatáskörünk csak a munkavi-
szonyban foglalkoztatottakra 
terjed ki. Napjainkban viszont 
sok a kényszervállalkozó. Ez 
pedig azt jelenti, hogy nem 
csak a közterhek fizetése há-
rul rájuk, de a balesetek kö-
vetkezményeit is nekik kell 
viselni, ilyenkor a munkaadó 
mentesül minden jogi követ-
kezmény alól! Számtalan 
olyan súlyos vagy halálos bal-
esetnél vizsgálódtunk, ahol 
utólag derült ki, hogy nem 
járhatunk el az ügyben. Ilyen-

kor a rendőrség vizsgálja a 
tragédia körülményeit, mi pe-
dig szakértőként veszünk 
részt a történtek tisztázásá-
ban. 

- E tarthatatlannak mi-
nősíthető helyzetet azon-
ban mielőbb fel kellene ol-
dani 
- Valóban. Ezt célozza a 

munkavédelem országos 
programja, mely a kedvezőt-
len munkahelyi feltételek fel-
számolására, a balesetek, il-
letve az egészségkárosodások 
visszaszorítására helyezi a 
hangsúlyt. Emellett szükség 
van a különálló munkabalese-
ti biztosítási ág létrehozására, 
a járulékfizetést pedig a mun-
kahelyek veszélyessége alap-
ján kell differenciáltabbá ten-
ni. Természetesen a jelenleg 
érvényes intézkedési lehető-
ségek, a bírságolás, szabály-
sértési eljárás lefolytatása, il-
letve a foglalkoztató kötelezé-
se a szabálytalanság meghatá-
rozott időn belüli, jövőre néz-
ve történő megszüntelésre 
hozzájárulhat a felsorol! gon-
dok enyhítéséhez, de a mun-
kavédelem országos program-
jától sokat várunk. Emellett a 
jövőben fokozni szeretnénk 
az ellenőrzési munkánkat, va-
lamint a lehetőségek szerint 
erőteljesebben szankcionálni 
a törvénysértő tevékenysége-
ket. 

N. R. J. 

Már elektromos sokkolót 
is csempésznek 

Vámosok 

Munkatársunktól 
A V á m - és Pénz-

ü g y ő r s é g Dé l -a l fö ld i 
Regionális Parancsnok-
s á g á n a k munkatársa i 
a z e l m ú l t héten 161 
esetet der í te t tek fe l . 
Ezek között volt vám-
és dev i za - szabá lysé r -
tés, adócsalás, csempé-
szet, hamis árumegjelö-
lés, v a l a m i n t m a g á n -
okirat-hamisítás. Az el-
k ö v e t é s i é r t é k több 
mint 4 mill ió for intra 
„rúgott". 

A vámosok két alkalom-
mal is eredményes piacel-
lenőrzést végeztek Baja és 
Bácsalmás területén. A bá-
csalmási piacon Sz. V. uk-
rán állampolgárt vizsgálták 
meg, aki a fúrókészlettől a 
ruhaneműkig sok mindent 
árult. Az a tény, hogy eh-
hez semmiféle engedéllyel 
nem rendelkezett, nem za-
var ta . Az e l j á r ó p é n z -
ügyőrök a 96 ezer forint ér-
tékű vámárut lefoglalták, az 
ukrán ellen pedig a kecske-
méti vámhivatal indított el-
járást deviza-szabálysértés 
miat t . A baja i p iace l len-
őrzés során O. I. magyar ál-
lampolgár bukott le, mivel 
Adidas, Nike és Budmil fe-
lirattal ellátott ruházati ter-
m é k e k e t á r u s í t o t t , ' a z o k 
származásáról és vásárlásá-
ról a z o n b a n nem tudo t t 
számlát bemutatni. A 78,5 
ezer forint értékű árut le-
foglalták. 

A héten megélénkül t a 
lökösegyházi vasúti határ-
átkelőhely cigarettacsem-
pész-forgalma. A be lépő 

nemzetközi gyorsvonatok 
fülkéiben két nap alatt 10 
alkalommal, összesen 200 
karton „füstölnivalót" fe-
deztek fel a vámosok. Az 
elkövetőket egyik esetben 
sem találták meg, az 590 
ezer forint értékű dohány-
árut azonban lefoglalták. 

A gyulai vámhivatal is-
mét fiktív áfa-visszaigény-
lőt bukta to t t meg. Júl ius 
13-án jelentkezett kilépésre 
N. F. román állampolgársá-
gú idegenvezető egy turis-
ta-autóbusszal. A vámvizs-
gálatot megelőzően négy 
g a r n i t ú r a s z á m l á t , á f a -
v i s s z a i g é n y l ő lapot és a 
megfelelő vámokmányt ad-
ta át az i n t é z k e d ő pénz -
ügyőrnek . Az o k m á n y o k 
alapján 28 darab, összesen 
6,5 millió forint értékű gáz-
kazán kivitele után 1,3 mil-
l ió fo r in t á fá t i génye l t 
vissza. A kazánokat bemu-
tatni már nem tudta, sőt, 
mint kiderült, a számlák és 
egyéb okmányok négy ro-
mán á l l a m p o l g á r nevé re 
szóltak, tudtuk és beleegye-
zésük nélkül. Az okmányok 
lefoglalását követően adó-
csalás bűntette és magáno-
kirat-hamisítás vétsége mi-
at t ind í to t t e l j á r á s t az 
APEH Békés Megyei Nyo-
mozó Hivatala. 

További szabálysértési 
eljárások során a vámosok 
lefoglaltak 1347 karton ci-
garettát, 200 liter gázolajat, 
69 liter szeszes italt, 254 li-
ter t iszta szeszt , 1 darab 
e l e k t r o m o s sokko ló t , 20 
méter függönyanyagot, 52 
kilogramm marhahúst és 40 
darab női fürdőruhát. 

75 éve 
Szeged szebb lesz, mint volt 

Negyvenöt év után va-
lóban beteljesültek a kirá-
lyi szavak. Már-már betel-
jesül a királyi szavak kiej-
tését nyomon követő foga-
dalom szeged fiai részérói: 
a fogadalmi templom fel-
építése, melynek felszente-
lése az újjáalkotás befeje-
zése lesz. Szeged az árvíz 
után rohamosan fejlődik. A 
város magisztrátusa ket-

tőzött erővel fog kötelessé-
géhez. Modern tervek 
alapján az utcákat, tereket 
rendezik. Megszabályoz-
zák a makrancos Tiszát, a 
szabályozással biztosítják 
ma már várszerű, hatalmas 
milliárdos beton- és kőkör-
töltéssel magát a várost. A 
vidék lakossága özönlik 
Szegedre, a vasútközleke-
dés folyton bővül. (1925) 

50 éve 
Az orosz nyelv 

Az orosz nyelv mind 
szélesebbkörű elsajátítása 
is hozzájárul ahhoz, hogy 
a tudomány területén a 
szegedi egyetemen is kér-
lelhetetlen harc induljon 
meg a kozmopoli t izmus 
elleni küzdelemben. Ko-
moly segítséget nyújt majd 
ezen a téren a dokumentá-
ciós központnak az egyete-
mi orosz intézet, amely le-

hetővé teszi a szovjet fo-
lyóiratok gyors és korszerű 
fordítását. Határozott harc-
nak kell megindulnia a 
szegedi tudományegyete-
men az ellenséges ideoló-
gia befolyása ellen, a Párt 
vezetésével, arra van szük-
ség, hogy időben felismer-
jük az ellenséget, még ha a 
tudományosság álarca mö-
gé rejtőzik is. (1950) 
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Nagy ri-
a d a l m a l 
k i v á l t ó 
b a l e s e t 
történt a 
közelmúlt-
ban Bak-
tóban, a 

Pihenő utcában. N. Z. há-
zának udvarán ugyanis 
az ott tartott négy kutya 
egyike megharapott egy 
3,5 éves kisfiút, akit a 
mentő vérző fejsérülések-
kel szállított a szegedi 
gyermekklinika sebésze-
tére. A szomszédok pedig 
azóta is aggódnak, mert 
tudni vélik, hogy az álla-
tok oltat lanok, illetve 
gyakran kóborolnak az 
utcán. A kutyáktól való 
félelem pedig egyeseket 
arra ösztönöz, hogy bot-
tal felszerelve menjenek 
ki a házból, ha éppen 
kint látják az ebeket. 

A Pihenő utca több lakosa 
is megkereste szerkesztősé-
günket, mivel július 5-én es-
te egy kisgyermeket kutya-
harapások miatt vitt el a 
mentő, ám az ebek - ame-
lyek tudomásuk szerint oltat-
lanok - azóta is ki-kijárnak 
az utcára, riogatva az arra 
közlekedőket. A szomszé-
dok közül többen - nevük 
nyilvánosságra hozatala nél-
kül, de szinte egybehangzó-
nak - úgy számoltak be a 
történtekről, ahogyan azt Se-
bők Máriától hallottuk: -
Éppen a konyhában voltam, 
amikor az unokám besza-
ladt, hogy hívjuk a mentő-
ket, a rendőrséget, mert va-
lakit megharapott N. Z.-ék 
egyik kutyája. 

„Mi pedig 
félünk" 

Kimentem megnézni, mi 
is történt valójában. Iszonya-
tos látványban volt részem: 
egy vérző fejű, ruházatú kis-
gyermeket tartott kezében az 
apja. Szegény kicsi rettene-
tesen sírt. Közben odaérke-
zett az egyik szomszéd, aki 
mobil telefonjáról már be is 
szólt a mentőknek. A gyer-
meket elvitték, de azóta sem 
tudunk semmit arról, hogy 

Baktói kutyatámadás, nagyobb tragédia nélkül 

Ki „skalpolta" meg a kisfiút? 

ban 16 és 17 óra között dr. Ko-
pasz Rudolf ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart. 

Holnap 

DR. BÁLINT JÁNOS, a szo-
cialista párt jogtanácsosa 15 és 
16 óra között ingyenes jogi ta-
nácsadást tart Szegeden a Szilá-
gyi u. 2. 11/210. alatt. Telefon: 
62/420-259. 

A G R Á R T Á M O G A T Á S O K -
RÓL tart tanácsadást 16 órai 
kezdettel Szántó Zsuzsanna az 
FKGP székházban (Szeged, Te-
leki u. 3.). 

Néha barátok, de néha ellenségekké is válhatnak a kedvenc négylábúak. (Fotó: Schmidt Andrea) 

van, milyen sérülést szenve-
dett és a kutyákról sem de-
rült ki, egészségesek-e vagy 
sem. Mi pedig félünk, ne-
hogy máskor is bekövetkez-
zen ilyen tragédia. 

A sérült kisfiú apja (név 
és cím a szerkesztőségben) 
készségesen tájékoztatta la-
punkat a gyermek állapotá-
ról: - A gyermekklinika se-
bészeti osztályán látták el a 
fiamat. A kicsi fején négy, 
kutyaharapásra utaló sérülés 
volt. Az eset egyébként egy 
pillanat alatt történhetett és 
re t tenetesen megi jesz te t t 
bennünket. Amikor meglát-
tam a leszakadt, hajas fej-
bőrt, a kicsi koponyacsont-
ját, a legrosszabbra gondol-
tam. A mentők azonban rö-
vid időn belül a helyszínre 
é rkez tek és a kl inikán is 
gyorsan kezelésbe vették a 
fiamat. Két napig megfigye-
lésre is benn tartották. Ma 
már jobban van, sebei szé-
pen gyógyulnak. 

Az elmondottakat a keze-
lőorvos, dr. Tornyos Sza-
bolcs is megerősítette, vala-
mint hozzátette: a kisfiúnak 
szerencséje volt, mert az ed-

digiek alapján úgy tűnik, az 
állat nem volt veszett, és a 
szája, fogazata sem volt fer-
tőzött. Ettől függetlenül az 
állategészségügyi állomás 
szakemberei két hétig figye-
lik az állatokat. Amennyiben 
a veszettség ténye bebizo-
nyosodna, a gyermek - az 
ANTSZ közreműködésével 
- még időben megkapja a 
szükséges oltóanyagot, hi-
szen ez a súlyos betegség az 
emberben hosszabb lappan-
gási időn belül is eredmé-
nyesen kezelhető. Ebben az 
esetben pedig még nem telt 
le a 14 nap sem. 

Feljelentéssel 
élhet 

Dr. Rácz Zoltántól, Sze-
ged első kerületének főálla-
torvosától pedig megtudtuk: 
amellett, hogy megfigyelik 
az ilyen kutyákat, a főállator-
vos feljelentéssel élhet, illet-
ve szabálysértési eljárást is 
kezdeményezhet az állatok 
gazdájával szemben. Az ügy-
ben a város jegyzője intézke-
dik. Az önkormányzatnál dr. 
Orosziné dr. Polner Kinga, 

az általános igazgatási iroda 
helyettes vezetője azt hang-
súlyozta: az ebtartásra vonat-
kozó rendeletek betartását 
nem mindenki veszi komo-
lyan, pedig a balesetek elke-
rülése érdekében erre foko-
zottan ügyelni kellene. Az 
önkormányzat természetesen 
eljár a jogszabálysértőkkel 
szemben. N. Z.-ék ügyében 
is intézkednek, ha meghall-
gatásuk után kiderül, hogy a 
kutyák oltását elmulasztot-
ták, valamint tisztázni kell, 
milyen körülmények között 
tartják az. ebeket. A saját ud-
varán ugyanis bárki elenged-
heti kutyáját, de gondoskod-
nia kell arról, hogy a négylá-
bú ne juthasson ki a közterü-
letre, illetve ne veszélyeztes-
se más testi épségét a keríté-
sen belül sem. 

Az ebek tulajdonosa, N. Z. 
és élettársa, bár nagyon saj-
nálta, ami a kisfiúval történt, 
mégis úgy véli, nem a kutyá-
juktól származik a kicsi fejsé-
rülése. Bizonyítékként azon-
ban csak annyit tudtak „fel-
mutatni", hogy a 9 és 6 éves 
gyermekeik most is remekül 
eljátszadoznak kedvenc négy-

lábúikkal. A baleset óta azon-
ban mindig bezárják az állato-
kat a házba, mert egyelőre 
nem tudják azokat kikötni. 

Riasztó példa 
Bár a baleset szerencsére 

nem végződött súlyosabb tra-
gédiával, mégis riasztó pél-
daként szolgálhat. Felveti 
ugyanis az ébtartók óriási fe-
lelősségét, akik jelentős része 
azonban - talán kissé elfo-
gultan - túlságosan jóhisze-
műen kezeli kedvencét és el-
felejti, hogy az állat, ha egy 
felnőtt vagy kisgyermek nem 
megfelelően közeledik hoz-
zá, elveszti játékos kedvét, és 
pusztán önvédelemből tám-
adóvá válik és akár életvesz-
élyesen is megsebesíthet bár-
kit. Az utólagos szankciók, a 
pénzbüntetés, de még egy 
rendőrségi eljárás sem teheti 
semmissé azt a tényt, hogy 
kis odafigyeléssel el lehetett 
volna kerülni például azt, 
hogy ezt a három és fél éves 
kisfiút ne érje ilyen fájdalmas 
megrázkódtatás egy kutya 
támadása miatt. 

N. Rácz Judil 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Hollósi 
Zsolt újságíró munkatársunkkal oszthatják 
meg, aki munkanapokon reggel 8 és 10 óra 
között, vasárnap 14 és 15 óra között hívható a 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes 
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 

Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-
mon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Villamos. A Plaza előtti 
villamosmegállóval kapcsola-
tos, július 8-i Csörögben meg-
jelent olvasói észrevételre vá-
laszolva Radics János, az 
SZKT Közönségkapcsolatok 
Irodájának vezetője elmondta: 
a mindenki számára megfelelő 
állapot kialakításán az érintet-
tek bevonásával már dolgoz-
nak a szakemberek. Az SZKT 
addig is az utazóközönség 
megértését kéri. A tegnapi 
Csörögben megjelent pana-
szokkal kapcsolatban Radics 
János elmondta, a 4-es villa-
mos tarjáni végállomásánál va-
sárnap nem tart nyitva a jegy-
pénztár, hétköznap viszont 7-
től 17 óráig igen. Ha a vasár-
nap 15-ére esik. akkor nyitva 
tartanak, hogy a 16-ától érvé-
nyes félhavi bérleteket meg 
tudják vásárolni az utasok. A 
Cserepes sori jegypénztár min-
den hónapban l-jétől 5-éig, 
vagyis a bérletvásárlási idő-
szakban, valamint minden pén-
teken és szombaton 7-től 14 
óráig tart nyitva. 

Alapdíj. A múlt pénteki 
Csörögben egy olvasó méltat-
lannak találta, hogy készenléti, 
vagyis alapdíjat is kell fizetnie 
a gázszolgáltató cég számára, 
különösen, hogy ezt is emelték 
12 százalékkal. Hackl Mónika, 

a Dégáz Rt. marketing és kom-
munikációs osztályvezetője a 
következők közzétételét kérte: 
A Dégáz Rt. újból szeretné 
megerősíteni, hogy a gáz, illet-
ve az alapdíj mértéke kor-
mányrendelet által meghatáro-
zott és kötelező érvényű min-
den gázszolgáltatóra. 

Színházvonat. K. L. olva-
sónk nem érti. miért szüntette 
meg a MÁV a szabadtéri elő-
adások utáni színházvonatokat. 
Ráadásul a korábbi 50 százalé-
kos alkalmi menettérti kedvez-
mény sem vehető már igénybe 
a szabadtéri jegyek bemutatá-
sával. Huszár Zoltán, a MÁV 
területi személyszállítási osz-
tályvezetője elmondta: a nehéz 
helyzetben lévő közlekedési 
vállalat igyekszik piaci alapo-
kon végezni a szolgáltatásait, 
ennek része, hogy csökkente-
nie kell a veszteségeit. A ko-
rábbi években Makóra, Szen-
tesre és Budapestre indítottak 
szinházvonatokat a szabadtéri 
előadások után, ám olyan ala-
csony volt a kihasználtságuk, 
hogy szűkített önköltséggel 
számolva is előadásonként 300 
ezer forint veszteséget okoztak 
a MÁV-nak. 
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Ma 

GILA FERENC, a 24-es vá-
lasztókerület (Baktó. Petőfite-
lep) képviselője fogadóórát tart 
17 órától a Nádas Presszóban 
(Tölgyfa utca). 

A T I S Z A - N A G Y K Ö R Ú T 
közötti terület részletes szabá-
lyozási tervének ismertetése la-
kossági fórum keretében 17 órá-
tól a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében. 

A F Ü G G E T L E N Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt Sze-
ged. Teleki u. 3. alatti irodájá-

Plaza-mérleg: ötven nap, hétszázezer látogató 

„Sikeresek, akik hirdetnek" 
Május 23-án nyílt meg 

a csongrádi megyeszék-
hely első szórakoztató- és 
bevásár lóközpontja , a 
Szeged Plaza, mely igyek-
szik új vásárlási szokáso-
kat meghonosítani. Ötmil-
liárd forintba került, öt-
ven nap alatt 700 ezer lá-
togatót fogadott. Az eddi-
gi tapasztalatokról be-
szélgettünk Bánáti Antal 
igazgatóval és Rózsa Pé-
ter marketingvezetővel. 

Többen úgy vélik, elsietett 
volt a Szeged Plaza május vé-
gi nyitása. Az üzlethelyiségek 
egy részét még nem adták ki. 
és a nyár miatt a közönség 
sem fedezte fel magának. A 
Plaza vezetői nem értenek 
egyet a kételkedőkkel, bár né-
hány dologban igazat adnak az 
Őszi nyitás híveinek. Kereske-
delmi szempontból valóban 
nem a legszerencsésebb a ta-
vasz végi nyitány. A kánikulai 
napokon kevesen keresik fel a 
Plazát, míg hűvösebb időben 
többen jönnek. Felmérések 
szerint egy látogató - ha nem 
moziba jön - körülbelül más-

fél órát tölt el a bevásárlóköz-
pontban. Kezdetben az üzlethe-
lyiségek telítettsége 75-80 szá-
zalékos volt, míg szeptember-
októberre a 90-95 százalékot is 
elérheti. A pezsgés már érezhe-
tő. Ehhez hozzájárul a július 
végén nyitó 3 ezer négyzetmé-
teres élelmiszer-szupermarket, 
valamim a közeljövőben starto-
ló, több mint 2 ezer négyzetmé-
tert bérlő francia ruházati áru-
ház. Egyébként két-három üzle-
tet mindig üresen kell hagyni az 
esetleges új bérlőknek. 

A vállalkozók cserélődése, 
az országban működő másik 
hat Plaza eddig tapasztalati 
alapján, húsz százalék körüli, 
azzal együtt, hogy igyekeznek a 
legnagyobb gondossággal ki-
alakítani az úgynevezett üzlet-
mixet. A boltok összeválogatá-
sával egy budapesti ingatlanér-
tékesítő- és forgalmazó céget 
bízott meg a Plaza Centers 
Hungary Kft., amely először tá-
jékozódott a szegedi kiskeres-
kedelem szerkezetéről. Ennek 
alapján jött létre a választék, 
ugyanakkor vannak láncbérlők 
is. akik Magyarország minden 
Plazájában jelen vannak. Né-

hány hónapon belül kiderül, kik 
esnek ki a versenyből. 

A házban azok a sikeresek, 
akik hirdetéssel, szolgáltatással, 
különféle ötletekkel maguk is 
kommunikálnak a megcélozni 
kívánt réteggel - mondja Rózsa 
Péter. Az állandó párbeszédre 
pedig szükség van. A fiatalok 
egy részénél a Plaza azt a sze-
repet tölti be, mint a századelőn 
a korzó. Le-fel sétálnak, a bol-
tok kirakata mellett szemügyre 
veszik a szembejövőket, itt ta-
lálnak maguknak törzshelyet 
vagy akár házastársat. Bánáti 
Antal elismeri: a berendezés 
nem nyerte el mindenki tetszé-
sét, régi kereskedőként azonban 
az a véleménye, hogy kulturált-
ságában, színvonalában messze 
ez a legszebb ház, ahol eddig 
dolgozott. 

Arról még nem született fel-
mérés, kik a tipikus látogatói a 
Plazának: az eddigi tapasztala-
tok alapján azonban elmondha-
tó, a középkorúnál valamivel 
fiatalabb, családos, átlagos vagy 
annál magasabb rendszeres jö-
vedelemmel rendelkezők. 

Tóth-Szenesi Attila 

büntetés 
Munkatársunktól 

Az APEH Csongrád Me-
gyei Igazgatóságának a na-
pokban közzétett gyorsmérle-
ge szerint az országoshoz ha-
sonlóan nálunk is kedvezően 
alakultak az adóbefizetések. 
(Persze, a hivatal szempontjá-
ból kedvezően.) Tavaly ilyen-
kor nem fizettünk ennyit, ez 
kiderül az adókból, melyek 
szerint a nettó adóbevételek 
több mint 50, a nettó tb-befi-
zetések 9 százalékkal emel-
kedtek az előző év hasonló 
időszakához képest. Mint az a 
grafikonon is látszik, pénztár-
cáinkat még mindig a társada-
lombiztosítási befizetéseink 
érintik legérzékenyebben. 

A gyorsmérleg kitér arra is: 
az. adóellenőrzésekből 552 
millió forint bevétel folyt be 
az APEH-kasszába, ugyanak-
kor összesen 448 millió forint 
jogtalanul visszaigényelt adó 
kiutalása hiúsult meg. Az adó-
el járásokhoz kapcsolódó 
szankcionálásokból mintegy 
320 milliós bevétel keletke-
zett. azaz összesen ennyi 
pénzre büntette a megyei pol-
gárokat a hivatal. Ez az 
összeg 70 százalékkal több, 
mint tavaly ilyenkor volt. 

Adóbefizetések a megyében 

2000, január-június, millió forint 

Egyéb 2074 

Áfa 2138 
Eü-hozzá-

járulás 
3273 

Társasági 
adó 

3418 

Szja 11 564 

Adóbehajtás 
1797 

Tb 
19 447 
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A cigánybáró Dám téri története 
A Szegedi Szabadtéri 

Játékok egyik sikerdarab-
ja Johann Strauss operett-
je, A cigánybáró. 1963-
ban, 1967-ben, 1972-ben, 
1976-ban, 1977-ben, 
1981-ben, 1982-ben, 
1999-ben, eddig összesen 
nyolc alkalommal került a 
színpadra, a kilencedik 
bemutatót pedig most, jú-
lius 21-én és 22-én tekint-
hetik meg. 

A címszerepet eddig Palcsó 
Sándor. Ilosfalvy Róbert és 
Berkes János játszották. Szaffi 
szerepében láthattuk Házy Er-
zsébetet. Dunszl Móriát. Zemp-
léni Máriát és Pitti Katalint. 
Zsupánt pedig Maleczky Osz-
kár, Szalma Ferenc, Melis 
György. Gregor József és Gvi-
mesl Kálmán alakította. 

78 évvel azután, hogy a ze-
neszerző, i f j . Johann Strauss 
vezényletével bemutatták a da-
rabot, dédunokája. Eduárd 
Strauss 1963-ban Szegeden di-
rigált, és így nyilatkozott a 
Dóm tér adottságairól: „Igaz, 
hogy zárt színházban koncent-
ráltabb a hangok csengése, s ár-
nyaltabban lehet játszani, itt vi-
szont a zene dinamikája, a játék 
lendülete érvényesül erőtelje-
sebben." 

A nyolc évadból ötben Pal-
csó Sándor alakította Barinkay 
Sándor szerepét, így 1976-ban 
már jókora tapasztalat állt mö-
götte: „A cigánybáró-előadások 
minden emléke Szegedhez köt, 
sőt, mondhatom, összes nyári 
szerepléseim legemlékezete-
sebbjei is itt zajlottak le. A sza-
badtéri nekem különös, izgal-
masan szép feladatokat nyúj-
tott, olyanokat is, amelyek el-
játszására csak itt kerülhetett 
sor." 

Házy Erzsébet összesen 

6724 Szeged, 

Rókusi k i t 4 2 - 6 4 . 

H—Szo.: B—22-ig. 

Vas.: 8—20-ig. 

Aférey 
cse megt 

6 7 2 2 Szeged, 
Mérey u. 15. 

Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 8 9 

Nyitva tartás: 
H-P. : 6-20- ig . 
Sz. : 6-12- ig . 
V a s . : ZÁRVA 

COOP SZEGED RT. 

Ferroglobus i G 

Ferroglobus Kereskedőház | 
H-6728 Szeged, 
Kereskedő köz 3. 

Teleion: +36-62-458-486 
Telefax: +36-62-458-487 

E-mail: infa@ferroglobus.hu 
Web-lap: www.lerroglobus.hu 

Szaffi (Pitti Katalin) és Barinkay (Berkes János) a tavalyi előadáson. (Fotó: Karnok Csaba) 

négyszer játszotta Szaffi szere-
pét: „A sok fortissimo miatt 
énekelni sem könnyű, a szo-
kottnál jobban igénybe veszi a 
torkot. Mégis azt hiszem, már 
annyira hozzám nőtt, hogy ne-
hézségeit szinte észre sem ve-
szem: bécsi fellépésekkel, nyu-
gatnémet film- és hanglemez-
felvételekkel együtt körülbelül 
a kétszázadik Szaffinál tartok. 
Szegeden most éneklem ne-
gyedszer." 

1981-ben operaénekes. Ilos-
falvy Róbert alakította Barin-
kayt: „Nekem nagyszerű kirán-
dulás ez a szerep a könnyed 
dallamívek világába a sok ne-
héz lírai tenorteljesítmény után, 
ezért is vállaltam el különösen 
jó kedvvel. Barinkay a nép hő-

se, igen szimpatikus, sokszínű 
figura. Ezzel együtt komoly 
énekeinivalót is jelent, tenoris-
tának mindig kitűnő alkalmat 
teremtve arra. hogy színészi já-
tékos kedvét kiélhesse." 

Ugyanebben az évben Zsu-
pán szerepét is egy operaénekes 
kapta meg. Melis György is 
örült a műfajváltásnak: ..Miért 
jelentene bármilyen különbsé-
get operettben énekelni? Ope-
rista csak büszke lehet arra, ha 
helyt tud állni ilyen darabban. 
Egyébként Zsupán figurája a 
gazdag és ostoba ember karak-
tere, külön izgalmas nekem, na-
gyon szeretem játszani." 

Berkes János vette át Palcsó 
Sándortól Barinkay Sándor sze-
repét, hiszen 1982-ben és 1999-

ben is ő alakította a „cigánybá-
rót", ezenkívül idén is a cím-
szerepben láthatjuk majd. Első 
alkalommal, 1982-ben ezt 
mondta: „Sokan azt hiszik, 
könnyű műfaj, baj nem történ-
het. Erről szó sincs: Barinkay 
alakja rendkívül hangigényes, a 
prózai rész is tekintélyes mérté-
kű. Ráadásnak itt ez a tér, ami 
oly csalóka. A szabad levegőn 
kicsit megvastagszik a hang, ar-
ról nem is beszélve, hogy oly-
kor még szúnyogok is repülhet-
nek az ember szájába." 

A tavalyi előadáson Tas Il-
dikó játszotta Czipra szerepét, 
így mesélt a darab egyik leghá-
lásabb szerepéről: „Örömmel 
énekelem Cziprát. aki egy na-
gyon szimpatikus figura, min-

•! jagy " i n 

; ; 

I / / 

gyöngyöző p C Z S g O 3 i 
pincemesterem ajánlásával 

Mindannyian szeretünk olyan helyen vásárolni, 

ahol megkülönböztetett figyelemmel bánnak velünk, s biztosak lehetünk benne: 

mindig megbízható minőségű terméket fogunk kapni. 

Mint a szegedi Match szupermarketben. Látogasson el hozzánk 

ön is, és győződjön meg erről személyesen! 

nyitás: július 27-én a Szeged Plazában 

vegyen kedvére 

den titkok tudója és mindvégig 
a fiatalok pártját fogja." 

Horváth Zoltán, először 
1976-ban rendezte a darabot, 
később pedig még három alka-
lommal, 1977-ben, 1981-ben és 
1982-ben. így értelmezte Stra-
uss művét: „Feltétlenül vállal-
juk Jókai romantikus történetét, 
a muzsika népszerűségét és a 
látványosságot, de egyiket sem 
akarjuk öncélúan alkalmazni. 
Kitűnően szórakoztató, jó ked-
vű előadást szeretnénk, ehhez 
számítunk a kalandos történei 
belső érzelmi fűtöttségére, ki-
aknázzuk a romantika és a vi-
dámság egymásnak egyáltalán 
nem ellentmondó lehetőségeit." 

Pataricza Kata 

Programok 
MA 

A TIT XXXVII. pedagó-
giai nyári egyetemén ma 9 
órától Amire a hazai nevelés 
története tanít. Kelemen Ele-
mér e lőadásában , majd a 
rendezvénysorozat zárása-
ként az oklevelek kiosztása 
lesz. 

A Bartók Béla Művelődé-
si Központban Tajcsi Csuan 
minden kedden és pénteken 
18 órától. 

ÁLLANDÓ 
RENDEZVÉNYEK 

A Móra Ferenc Múzeum-
ban: Szent István emlékeze-
te faliszőnyegeken; „Boldog 
századvég"; a Homonnay 
Fotóműterem munkásságát 
bemutató kiállítás; Patika-
történeti kiállítás; „Csak egy 
Földünk van", természettu-
dományi kiállítás; „avarnak 
mondták magukat..." régé-
szeti kiállítás; Mai magyar 
szobrászat, Csongrád megye 
népművészete, néprajzi ki-
állítás; Móra-emlékszoba; A 
műzeum t ö r z s a n y a g á n a k 
képei és szobra i . A Kass 
Galériában Kass János gra-
fikusművész alkotásai látha-
tóak, va lamint Keresztes 
Dóra és Orosz István tárlata 
is látogatható. Varga Má-
tyás színháztörténeti kiállí-
tása a Bécsi körút 1 l /A . 
szám alat t ( hé t főn szün-
nap! ) . A F e k e t e - h á z b a n 
Uralkodók, polgármesterek 
és szegedi polgárok kiállí-
tás; Varga Mátyás történel-
mi képe i és ke r ámiá i ; 
Csongrád és Csanád me-
gyék társadalma; valamint a 
szódásüveg és gépkiállítás a 
Bánffy család gyűjteményé-
ből. 

Nagy Gábor kiállítása az 

Art-Tér Galériában tekint-
hető meg, hétköznapokon 
10-től 17 óráig. (Deák F. u. 
31). 

A Szög-Art Galériában 
Victor Gaga és Constantin 
Raducan kiállítása látogat-
ható. 

A Szeged i Egye tem 
Rajz-művészettörténet Tan-
széke végzős hallgatóinak 
kiál l í tása hé tköznapokon 
10-18 óráig a Dél-magyar-
országi MÉH Rt. irodaházá-
ban (Bocskai u. 8/B). 

Az Egyházmegyei Kincs-
tár és Múzeum hétfő kivéte-
lével 10-től 18 óráig láto-
gatható. 

A Bartók Béla Művelő-
dési Központ B Galériájá-
ban Szegedi Molnár Géza 
emlékkiállítását tekinthetik 
meg, 10 és 18 óra közt. 

Keresztes Dóra és Orosz 
István kiá l l í tása naponta 
10-17 óráig látogatható a 
Kass Galériában. 

Maderspach Katalin ka-
maratárlata vasárnap kivéte-
lével 8 - 2 0 óráig látható a 
Főnix Imbiszben. (Takarék-
tár u. 8.) 

Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban Pa-
tay László gyűjteményes ki-
állítását lehel megtekinteni. 

Az újszegedi füvészkert 
mindennap 10 és 18 óra kö-
zött tart nyitva. 

A Szeged i Vadaspark 
9-18 óráig várja a látogató-
kat. 

Nyári áreső, árvihar, árolvadás, 
árzivatar, árcsökkenés, árparádé... 

Ahogy 
tetszik: © 

N O K I A 

Pannon G S M előfizetés + 

bruttó 

Nokia 5 1 1 0 
bruttó _ M . 

7DUD Ft ®®® 
• fi?*: %SSr 

& © < ö 
A részletekről és a további kesz.ulekajánlatokról érdekli 

területi képviseletünkön (Szeged. Széchenyi tér 2/AI vagy az 

Önhöz legközelebbi hivatalos viszonteladónknál! Ajánlatunk a 

készlet erejéig tart , és kétéves előfizetői szerződés aláírása esetén 

érvényes. A megvásárolható készülék csak Pannon GSM SIM-

kártvávat haszná lha tó Az ár az áfát tartalmazza. Pannon ( K M 

nonstop ügyfélszolgálat: 06 20 920 0200. wwtv41annongsm.hu 

PANNON G S M 
A x é l v o n a l . 

mailto:infa@ferroglobus.hu
http://www.lerroglobus.hu
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klRPLUS 
Szeged, 

Szentháromság u. 31. 
Telefon: 

62/424-715. repülőjegy-iroda 

Szeged, 
Szentháromság u. 31. 

Telefon: 
62/424-715. 

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSOK: 

62/466-847 

c ö 
ELEKTROHÁZ 

Szeged, Párizsi krt. 8- ! 2. 
Szeged, Rókusi krt. 44 . 

h t t p : / / w w w . e l e k t r o h a z . h u 

NÁLUNK HITELE VAN! 
Telefon: 

62/424-705 

Kapható a szabadtéri 
előadásain és főpróbáin 

Fesztivál-
különszám 
a DM-töl! 

Munkatársunktól 
Olvasóink megszokhatták, hogy a jelentősebb esemé-

nyek alkalmából a Délmagyarország különkiadással 
igyekszik olvasói kedvében járni, és adatokkal, interjúk-
kal, portrékkal eligazítani a tájékozódásra és olvasniva-
lóra vágyó közönséget. 

így történt ez idén nyáron is: a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok millenniumi évadja alkalmából megjelent a DM 
nyárifesztivál-különkiadása, amely a szabadtérire és 
fesztiválszezonra kíváncsi olvasóinknak rengeteg érde-
kességet és információt szolgáltat, és amelyet tapaszta-
lataink szerint az olvasóink szívesen fogadtak. 

A különszám teljes egészében a fesztiválszezonnal 
foglalkozik, tehát nemcsak azok lapozhatják haszonnal, 
akik az események látogatói, hanem a nyár kulturális 
eseményei felől érdeklődő mindannyiunknak szól. A 
DM különkiadását természetesen az egész szezon alatt 
rikkancsoknál lehet keresni a szabadtéri előadásai és 
főpróbái alatt, valamint megvásárolható a Délhír Rt. hír-
lapárus boltjaiban és pavilonjaiban, illetve a Corában 
felállított DM-pavilonban, és a Sajtóház portáján is. 

A különszám közli az összes aktuális programot, 
portrékkal, anekdotákkal, korabeli fényképekkel végig-
követi a Dóm téri játékok eddigi legendás előadásainak 
történetét, illetve színes eligazítást ad a szabadtéri idei 
összes előadásáról. 

Molnár Ferenc vígjátéka 
a fürdőudvarban 

Játék 
a kastélyban 

Munkatársunktól 
Mától öt estén át adják a 

Tisza Lajos körúti fürdőud-
varban Molnár Ferenc immár 
klasszikussá lett vígjátékát, a 
Játék a kastélybant. A darabot 
Cseke Péter rendezte. Turai 
szerepét Mécs Károly. Annie-
t Tóth Enikő, Almásyt Nem-
csák Károly, Gált Kovács Ist-
ván, Ádámot'Kelemen István, 
a lakájt Eless Béla, a titkárt 
Wodala Márk alakítja. 

Molnár Ferenc a XX. szá-
zad első felének legsikeresebb 
magyar drámaírója. Idehaza 
hosszú ideig nem volt divat 
írószámba venni, legfeljebb 
annyit ismertek el, hogy brili-
áns drámatechnikus és mesteri 
dialógusépítő. Világsikerét 
valójában nemcsak ennek kö-
szönhette, hanem annak is, 
hogy a francia társalgási víg-

játék sajátosan egyéni válto-
zatát sikerült megteremtenie. 
Darabja i á l ta lában nem 
szállnak le mélyebb pszicho-
lógiai rétegekbe, ám a fel-
színt olyan hatásosan mutat-
ja meg, hogy az mindmáig 
hatásos. A Játék a kastély-
ban sztorija voltaképp na-
gyon egyszerűen összefog-
lalható: egy tengerparti kas-
télyban magyar színészek és 
színpadi szerzők vendéges-
kednek, akik egy pillanatig 
sem tagadják meg hivatásu-
kat. Játszanak, mert a játék a 
szenvedélyük. Különösen 
Turai, a szerzőpáros egyik 
tagja a játék motorja, kifogy-
hatatlan az ötletek kitalálásá-
ban, amelyekkel a prima-
donna és a fiatal zeneszerző 
zsákutcába került szerelmét 
kívánja megmenteni. 

Szeged 
Ugyanitt virtuális sétát is tehe-
tünk Szeged városában. A Bo-
szorkányszigethez érve például 
megtudhatjuk, hogy alig több 
mint kétszáz éve máglyák füstjét 
hordta itt a szél, s tizenhármán 
pusztultak el a „megtisztító" lán-
gokban. A „boszorkányok" kö-
zött a legfiatalabb 29, a legidő-
sebb pedig 82 esztendős volt. A 
kényszervallatások kínjaitól 
megtörve valamennyien beis-
merték. hogy eladták magukat 
az ördögnek. Egyikük még azt is 
állította, hogy képes tyúktojást 
tojni, ha egy kis, varázserejű kö-
vecskével „megkeni" magát... 

Sétánk során eljuthatunk a 
Klauzál térig, ahol - mint ahogy 
az olvasható - a Kossuth szobor 
mögött színes napernyők, ládák-
ba ültetett pálmák és leanderek 
alatt fehér asztalok és székek hí-
vogatnak: a Virág cukrászda te-
raszán ülve jól esik egy fagylalt-
költemény vagy egy csésze tej-
színhabos kávé. Gondolhatjuk, 
hogy ez vicc, de nem, mert a 
szegedi élet link alatt a vendég-
látóhelyeknél ismét a figyel-

a hálón 
műnkbe ajánlják a Virágot. E 
szerint fagylaltkelyhet fogyasz-
tani, mellé hűsítő italokat kor-
tyolgatni a Virág teraszán, mi-
közben a napernyő enyhet nyújt 
a tűző nap elől. olyan felejthe-
tetlen élmény, amit egyetlen 
Szegedre látogató sem mulaszt-
hat el. Jellegzetes szegedi em-
lékkel lesz gazdagabb, aki ellá-
togat ide. Az szinte biztos... Az 
is jellegzetes szegedi emléket 
kap. aki mondjuk arra kíváncsi, 
milyen a város, a régió gazdasá-
gi élete, ugyanis hiába megy az 
adott oldalra, ott közlik vele, 
hogy a „feltöltés folyamatban" 
van. Hogy mióta töltik az oldalt, 
nem tudni. Ha olyan gyors az 
információáramlás, mint a sze-
gedi élet aktuális híre, akkor va-
lószínűleg évek óta. Az aktuális 
hír pedig nem más, mint az, 
hogy a Szegedi Nemzetközi 
Egészségügyi Központ 1998-
ban ünnepelte ötéves fennállá-
sát. Akadnak azonban frissebb 
hírek is az index.szeged jóvoltá-
ból. 

A turizmus és adatok címszó 

alatt egyebek mellett szegedi 
szállodák, panziók, szabadidő-
központok, utazási irodák, köz-
intézmények címét és telefon-
számát találhatja meg a látogató. 
Én hívtam a polgármesteri hiva-
talt és a Dugonics mozit a 
megadott telefonszámon, de egy 
gépi hang azt közölte velem, 
hogy a hívott számon előfizető 
nem kapcsolható. Azt hiszem, 
nem ártana a frissítés az oldala-
kon, mert ezek a bakik nem 
használnak a városnak. Ezt jel-
zik is a vendégkönyvbe írók. 
„Nem tűnt még fel, hogy a Virág 
cukrászda és a Hungária szálló 
közel egy éve nincs? Ehhez ké-
pest nagyon meleg ajánlás van 
arra, hogy az éhes turista 
zuttyanjon be egy töltött borjúte-
kercsre vagy dobos tortára. Meg 
fog lepődni, mert ezek ma csak 
virtuális helyek!" - írja az egyik 
látogató. A másik viszont dicsér, 
mondván: Jól néz ki a honlap, 
csak hiányoznak belőle a térké-
pek. Neki üzenem, hogy találtam 
Szeged térképet a hálón, igaz 
Tolbuhin sugárúttal. Tanácsköz-
társaság útjával és Lenin körút-
tal... 

Szabó C. Szilárd 

Arcok 
a rádióban 

DM-információ 
A Rádió 88 Arcok című 

magazinműsora minden héten 
kedden este 8 órától jelentke-
zik a 95,4 MHz-en. A stúdió 
vendégei hétről hétre Szeged 
város társadalmának és gazda-
sági életének illusztris képvise-
lői. Vass Imre mai vendége 
Gyüdi Sándor, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar vezetője. 

Hétszáz műemlék Az Országos Műemlékvédel-
mi Hivatal a Nemzeli Kulturális 
Örökség Minisztériuma megbí-
zásából egy most megjelent le-
xikonban foglalta össze minda-
zokat a terveket, amelyek Ma-
gyarországon és a határon túl a 
millenniumi évben kulturális 
örökségünk megóvására és 
helyreállítására irányultak. Az 
„Oszlopokat emeltünk, hogy 
beszéljék a múltakat" című rep-
rezentatív kiadvány millenniu-

mi ünnep 11 műemlékfelújítási 
programját mutatja be. 

A királyi városok rekonst-
rukciója programban Eszter-
gom, Visegrád, Veszprém, Szé-
kesfehérvár, Pécs és Mohács 
vettek részt, illetve ide tartozik 
a szabolcsi földvár helyreállítá-
sa is. Ugyancsak a rekonstruk-
ciós tervek közé tartozik az Ár-

pád-kori falusi kis- és rom-
templomok felújítása, mely so-
rán többek között a bagod-vite-
nyédi, a balogunyomi, a csaro-
dai, a cserkúti és a karcsai 
templomokat varázsolták újjá. 
Megszépültek nevezetes kasté-
lyaink közül a fehérvárcsurgói, 
a fertődi, a füzérradványi, a gö-
döllői, a pápai, a péceli, a tu-

lexikona 
zséri és a nádudvari műemlé-
kek is. A frissen megjeleni ki-
advány ismerteti a millenniumi 
kormányzati programokhoz tar-
tozó mintegy 700 épület és kul-
turális emlék adatait, és közel 
hetven kiemelten fontos műem-
léket mutat be részletesen, a 
helyreállítás folyamatát is jól 
érzékeltetve. 

A bemutatott tervek között 
szerepelnek az egyházi kulturá-
lis örökség értékeinek rekonst-
rukciójára vonatkozó adatok is, 
illetve mindez érinti az orszá-
gos gyűjteményeket befogadó 
épületek - például a Magyar 
Nemzeti Múzeum, a Magyar 
Természettudományi Múzeum, 
vagy a Szépművészeti Múzeum 
- már korábban megkezdett 
korszerűsítésének folytatását is. 

P. J. 

A Gál szerepét játszó Kovács István ezen a nyáron 
rendezőként is visszatér a fürdőudvarba. 

(Fotó: Hollósi Zsolt) 

Kihasználják-e a város 
marketingben járatos stra-
tégái az internet adta lehe-
tőségeket? - tettük fel a 
kérdést, s már pötyögtük is 
a keresöszerverekbe a Sze-
ged nevet. A világhálón 
megannyi találatunk volt, 
amely címek alatt a város 
történetéről és a szegedi 
életről olvashattunk külön-
böző információkat. 

A város hivatalos honlapjá-
nak (www.szeged.hu) fő olada-
lán egy dómmal, régi híddal és 
árvízi emlékművel applikált fo-
tómontázs fogadja a látogatót. 
Ha rámegyünk a Szegedről 
linkre, s tovább kattintunk a 
helytörténetre, csupa színes szto-
rit olvashatunk a régmúltról. így 
például.a betyárokról, Dózsa fe-
jéről, Attila sátráról vagy az 
asszonyfaló Hóbiárt basáról. Aki 
a hagyomány szerint a felsővá-
rosi szőlőskertjében épített nya-
ralójába csalta a helybéli halász-
ás hajósasszonyokat, s ott ked-
vére mulatott velük, mígnem a 
fölszarvazott férjek föllázadtak 
megcsúfolásuk ellen, rátörtek a 
kéjsóvár törökre és megölték. 

sok hogyan fogadták visszaté-
rését? 
- A szakmabeliek, pályatársak 

közül egyetlen régi barátom van. 
akivel ma is szinte naponta be-
szélünk telefonon: Payer Andris. 
Az ő zenei világa majdnem 
olyan, mint az enyém. A többiek-
kel szinte nincs kapcsolatom, de 
ez nem is zavar, mert nem ez a 
fontos. A lényeg, hogy az embe-
rek szeressék a dalaimat. 

- Hogyan készült a szegedi 
koncertre? 
- Nagy izgalommal. A kon-

certjeim előtt már egy héttel nem 
tudok addig elaludni, amíg az 
egész műsort, az első nótától az 
utolsóig végig nem mondom ma-
gamban. Most is ugyanígy ké-
szültem, pedig ezt a műsort júni-
us közepén már megcsináltuk a 
Budai Parkszínpadon, csak itt 
táncosok is közreműködnek. 

- Sokak véleménye: ha sze-
rencsésebb csillagzat alatt 
születik... 
- Csak nem azt akarja monda-

ni, hogy világsztár lehettem vol-
na!? Rengeteg jó énekes van a vi-
lágban, és Nyugaton még nehe-
zebb ez a pálya. Hihetetlen sze-
rencse kell hozzá. Én pedig job-
ban szeretek kis vízben nagy hal 
lenni, miht fordítva. Sokat jártam 
külföldön, egyszer Kanadában, 
egy pasas fehér zongorán játszott 
az utcán. Arra sétált két fekete 
lány, leálltak, és az egyik elkez-
dett énekelni. Fantasztikus volt! 
Döbbenten hallgattam, úgy érez-
tem, ha hazamegyek, vissza kell 
adnom a működési engedélyemet. 

- Figyel arra, mi történik az 
országban, a közéletben? 
- Fiatalabb koromban érdekeli 

a politika, de egyszercsak rájöt-
tem, hogyan működik. Márpedig 
én gyűlölöm a hazugságot, ezért 
elhatároztam, hogy csak a szá-
momra legfontosabb két dologra: 
a munkámra és a családomra fi-
gyelek. Becsületességre neveltem 
a gyerekemet, mert engem is arra 
nevelt az édesanyám, és ő is min-
dig az volt. Ma is velük érzem 
magam legjobban, ha otthon le-
hetek. A munkámat is igyekez-
tem úgy alakítani, hogy mindig 
egyenes legyen, még ha termé-
szetesen kötöttem is néha komp-
romisszumokat. 

Hollósi Zsolt 

V a s á r -
nap este 
C s e r h á t i 
Zsuzsa és 
vendége i 
- a Tea 
együttes , 
Somló Ta-

más, Roy és Ádám - adtak 
koncertet a szabadtérin. A 
különleges hangú, népsze-
rű énekesö 1996-os újra-
felfedezése előtt másfél év-
tizeden át énekelt a ven-
déglátóiparban. Hamu és 
gyémánt című lemeze bom-
basiker lett, s azóta is sor-
ra készíti az új CD-aibumo-
kat. Nagyobb sztár, mint 
valaha, de szerencsére 
közvetlenségét, őszintesé-
gét nem veszítette el. A 
koncert előtt, még szomba-
ton délután beszélgettünk. 

- Sokan örültek neki, hogy 
1998-as emlékezetes rakparti 
fellépése után most a Dóm té-
ri színpadon hallhatják vi-
szont... 
- Én is nagyon örültem a sze-

gedi meghívásnak, mert imádom 
ezt a várost. Régen azt mondtam. 
Szeged egy kis Nyugat. Vala-
hogy mások itt az emberek, job-
ban figyelnek egymásra, a város-
ra. Amikor rossz passzban vol-
tam, sokszor énekeltem az egyik 
itteni bárban, és mindig nagy 
szeretettel fogadott a közönség. 
Sohasem szégyelltem, hogy a 
vendéglátóiparban lépek fel, az 
volt a legfontosabb számomra, 
hogy énekelhessek, mert zene az 
életem. Ott pedig a hozzám leg-
közelebb álló régi dzsesszes nó-
tákat is szívesen fogadták az em-
berek. Tizenöt évig dolgoztam az 
éjszakában, felléptem például 
Párizsban is, ahol másként érté-
kelik az efféle munkát. A párizsi 
szórakozóhelyeken még Tom 
Jones és Shirley McLaine is fel-
lépett, nem érezték lealacsonyí-
tónak. Ezekre a helyekre bohém 
emberek járnak, akik szeretik az 
éjszakát. Nemcsak a lányokat, 
hanem azt a különleges miliőt, 
jellegzetes zenei világot is, amit 
ott találnak. 

- 1996-ban a Hamu és gyé-
mánt ctmű lemezével szinte 
üstökösként tért vissza. Mek-

Cserháti Zsuzsa, a nagy visszatérő 

„A zene az életem" 

Cserháti Zsuzsa és az egyik táncospár a vasárnap 
(Fotó: Karnok Csaba) 

kora váltást jelentett ez az 
életében? 
- Óriásit! A bárokban egy trió 

kísért, és egyszerre legfeljebb öt-
ven-hatvan ember hallgatott. 
Rettegve mentem el Charlie kon-
certjére, mert a zenekarában ti-
zenketten voltak, és tizenhatezer 
ember előtt kellett visszatérnem 
a reflektorfénybe. A koncert előtt 
rettenetesen féltem, mire a pro-
ducer azt mondta: „A színpad 
széléről határozottam elmégy a 
mikrofonig, az tíz méter, ha ad-
dig nem kapsz infarktust, utána 
már nem lesz gond!" Csodálatos 
buli volt, mindössze két számot 
énekeltem, meg egy duettet 
Charlie-val, dé éreztem, a közön-
ség és a kollégák is rögtön befo-
gadtak. 

- Mit gondol, hangján kívül 
mi volt a siker titka? 

- Nagy mázlim volt. mert rap 
és techno után szükség lett arra a 
fajta zenei világra, amit én is 
képviselek. Ráadásul engem nem 
kellett már felfedezni, legfeljebb 
újrafelfedezni, hiszen jól ismer-
ték a nevem, mert a légnépsze-
rűbb slágereimet sohasem felej-
tette el a közönség. Csodálatos 
érzés számomra, hogy ma is 
mennyire szeretnek a fiatalok. 
Gyakran hívnak diszkókba, ahol 
tizenéves gyerekek azokat a slá-
gereket kérik, amelyek akkor 
íródtak, amikor még meg sem 
születtek. Együtt éneklik velem: 
„Kicsi gyere velem...". 

- Mit gondol a mai könnyű-
zenei irányzatokról? 
- Minden korban új irányza-

tokkal jelentkeznek a fiatalok, 
amit az idősebb generációk álta-
lában nem fogadnak szívesen. 

esti Dóm téri koncerten. 

Gondoljunk csak a Beatles indu-
lására. Én nagyon tisztelem a fia-
talokat, elfogadom őket a válasz-
tásaikkal együtt. Miért ne szeres-
sék azt, ami nekik tetszik? Sokuk 
számára annyira kilátástalannak 
tűnik a jövő, hogy belevetik ma-
gukat a zenébe. Egyébként a rap-
ben is nagyon jó ritmusok, zenei 
alapok vannak. Mindenféle jó ze-
nét szeretek, néha egy kis dumm-
dumm se veszélyes. 

- A Hamu és gyémánt és a 
Mennyit ér egy nő dalait 
mintha önre szabták volna... 
- Miklós Tibor szinte végigkí-

sérte a pályámat, nagyon jól tud-
ja, hogy milyen ember vagyok, 
milyen a lelkem, ezért is fordul-
tam hozzá, amikor ezeket a leme-
zeket csináltuk. A fiatal Valla At-
tilával is remekül dolgoztam. 

- A régi pályatársak, riváli-

http://www.elektrohaz.hu
http://www.szeged.hu
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horoszkóp 

mKOS: Nem veszte-
geti az idejét holmi 

tervezgetésre, azonnal 
hozzálát az elképzelései 
megvalósításához. Másnak 
sem hagy lehetőséget a 
gondolkodásra. 

BIKA: Végre egy 
remek, derűs nap! 

Ahogymondani szokás, 
néhány centiméterrel a 
föld felett lebeg. Ez a kap-
csolat remélhetőleg meg-
változtatja az életét. 

2E I K R I K : Ritka 
nyugalmi állapot-

ban van, ez kihatással 
van a környeze tére is. 
Barátnője is, és család-
tagjai is végre fellélegez-
hetnek. 

RÁK: Mostanában 
kevésbé jut eszébe 

jövője. Jelenleg nem na-
gyon érdekli ez a téma, 
sokkal inkább a komfor-
tosságra törekszik, hogy 
jól érezze magát. 

O R O S Z I . Á N : 
Vállalt külön mun-Sl 

kájának elvégzésére igen 
alkalmas ez. a nap. Ma 
szinte csodákra lesz képes, 
ha időben végez, hívja el 
kedvesét fagyizni. 

SZŰZ: Nem min-
denki képes úgy 

np 
húzni az igát, mint ön. Be-
le is fárad néha, és ez meg 
is látszik a külsején. Job-
ban tenné, ha néha kikap-
csolódna. 

M K R L K G : Tele 
van ötletekkel. 

Munkahelyén és környeze-
tében nem tartanak igényt 
rájuk, (gy máshol kellene 
feldobnia őket. Este men-
jen párjával táncolni. 

m S K O R P I O : Sok-
kai több munkával 

és utánajárással képes el-
intézni mindent, mint 
ahogy megszokta. Ugyan-
ahhoz a dologhoz három-
szor kell hozzáfognia. 

NYILAS: Úgy néz 
—' ki, hogy időnként 

elveszíti a fejét. Szemmel 
láthatóan jó irányban ha-
lad, csak néha eltéríti vala-
milyen kósza, rossz gon-
dolat. 

F t ~ | B A K : Ma a ko-
I 1 moly feladatra kon-
centrálhat, használja ki az 
alkalmat arra, hogy 
előbbre vigye személyes 
és üzleti tervei megvalósí-
tását. 

VÍZÖNTŐ: Nincs 
hangulata a köte-

s s * 

lező teendőkhöz, teszi amit 
kell, de csak félgőzzel. Va-
lamit nagyon hiányol az 
életből, de még maga sem 
tudja, hogy mi az. 
r ^ - ! H A L A K : Ember-

i s m e r e t e sa jnos 
nem százszázalékos, en-
nek ellenére helyesen (téli 
meg ismerőseit. Pontosan 
tudja, ki a barát és ki az 
ellenség. 

A z előfizetéssel 

és a kézbesítéssel 
kapcsolatos 

észrevételeiket 
az ingyenesen 

hívható. 

ZÖLD 
számon 

tehetik meg. 

06-80/821-821 

Tájékoztatást ad: Musztákné Albert Ibolya 
Telefon: 62/481-281/154 

A hirdetések megfogalmazásáért, illetve tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. 

adás-vétel-csere 

bútor/régiség 
e ..KÖRÚT' Antikvárium & Régi-
ségkereskedés. Antik bútorok, fest-
mények, órák, régi porcelán- és 
ezüst vitrintárgyak vétele. Teljes 
hagyatékok felszámolása azonnali 
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszál-
lással. Az üzlet átalakítás miatt zár-
va. A felvásárlás folvamatos! Tel.: 
62/429-923, 30/9-558-979. 
# HASZNÁLTKÖNYV-felvásár-
lás. könyvhagyatékok , magán-
könyvtárak vétele. Körút Antikvá-
rium. Tel.: 62/429-923. 
O STÍL Bútorholt. Szeged. Mérey 
u. 2. Koloniál. Biedermeier, indo-
néz kézi faragású bútorok nagy vá-
lasztékban. Tel..: 426-831. 
O TOLLFELVÁSÁRLÁS Égető-
nél. Rókusi 25. Tescóval szemben. 
489-603. 

elektronika 
e CSEREAKCIÓ, hitelakció, ház-
hoz szállítás. Elektroplusz Áruház. 
Szeged, Rókusi 31. 490-440. 

építőanyag 
e OLTOTT mész, cement, sóder, 
homok, slkpala, kerítésoszlop folya-
matosan kapható! 62/471-882. 

gép, szerszám 
O DIESEL és elektromos targonca 
olcsón eladó! Tel.: 59/300-124, 20/ 
9372-431. 

ruházat 
• MOLETTEKNEK blúz. szoknya, 
nadrág 2400-tól. Mérey u.-Mars tér 
sarki Divatáru. 

ingatlan 

I RÁNYÁR feltüntetését kérjük, 

amely ingyenes! 

II éve működő 
Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA 
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT. 

A Vánái úti OTP mellen 
Rókusi kn. l/A. Tel.: 4X6-203. 

Nyitva: H-Cs: X-ll-ig IS-IX óráig. 
Pénteken csak dilelón. 

Lakások, ingatlanok adásvétele, 
értékheeslése teljes korú ügyintézéssel. 

magánház 
• KÉTMILLIÓ forintért eladó a 
80-as ingatlan a Törökkanizsai utcá-
ban. Kövesút vezet a Kamaratöltés 
oldalában az újszegedi temető mel-
lett. Érdeklődni: szombat és vasár-
nap lehet. 
• SZEGED-rókusi, 2,5 szobás ma-
gánház reális áron, 8,6 millióért el-
adó. Érd.: 06-30/9-981-667. 
• LENDVA1 utcában 3 szobás, 
2 konyhás ház 200 n-öles telken 
12 500000. Tel.: 486-203. 

garázs 
• BELVÁROSI. 13 nm-es garázs 
550 000. Tel.: 486-203. 

kert 
• BORDÁNYI kiskert lakható épü-
lettel , berendezésse l , terméssel 
1 200 000-ért eladó. Érdeklődni: 62/ 
288-427,20 után: 

jármű 

I RÁNYÁR feltüntetését kérjük, 

amely ingyenes! 

autő 
• TRABANT 60 l-es, jó állapotban 
eladó. Érd.: 06-70-2130-008. Irány-
ár: 120 E Ft. 
• LADA 2107 (89-es) kifogástalan 
állapotban 450 000 Ft-ért eladó, egy 
év műszakival. Telefon: 494-052. 
O K A R A M B O L O S A N megvá-
sárolnám autóját. Tel.: 06 -20 /9 -
778-735. 
• VOLKSWAGEN bogár 70-es év-
járatú eladó. Irányár: 300 000 Ft. 
Érdeklődni: 30/9795-483, vagy 72/ 
255-233 telefonszámon. 

téglaépítésü lakás 
• BELVÁROSI, földszinti lakás 60 
nv'-es bérleti joga átadó 4 millióért. 
Érdeklődni: 319-129. 
• B E L V Á R O S H O Z köze l i , II. 
emeleti, 178 nm-es, 4 szoba + nap-
palis igényes lakás garázzsal eladó. 
Irányár; 15 M Ft. 30/293-9061 (Dóm). 
• BELVÁROSHOZ közeli, 70 nm-
es, 3 szobás, III. emeleti, exkluzív 
lakás garázzsal 8.8 M Ft-ért eladó. 
06-20/3210-677 (Dóm). 
• OLAJOS utcában 1.5-es, III. eme-
leti lakás 4 800 000. Tel.: 486-203. 

( t O A ) 2 
MA ytoTQjts EVESEK 
V E R O VAGYUNK! 

S Z Ü i n t S N A P I MEGLEPEIÍS! 
Kisteherautók 

már 2 2 9 9 0 0 0 Ft +áfától 
Személygépjárművek 

bruttó 1 6 0 0 0 0 0 Ft-tól. 
Szeged, Makkoserdő sor 30. 

Tel./fax: 62/489-872. 
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 99. 

Tel.: 62/236-498. 

közlemény 

panellakás 
• I I I SŐVÁROSI . 38 nm-es. II 
szinti. 1,5 szobás lakás eladó. Irány-
ár: 3,5 M Ft. Érd.: 06-30/219-57-01. 
• GÁT utcában 2 + hallos, 55 nm-
es. II. emeleti lakás 4 100 OOO. Tel.: 
486-203. 
• KUKOVECZ N. utcai, cserép-
tetős házban lévő 1,5 szoba + lakó-
előteres lakás eladó. Ár: 4 750 000 
Ft. Érdeklődni: 4 7 9 - 7 9 2 , 0 6 - 3 0 / 
219-5374. 
• HONT F. utcában II. emeleti . 
49 nm-es lakás 3 950 000. Telefon: 
486-203. 
• ŰRHAJÓS utcában. II. emeleti. 2 
+ 2-es lakás 5 100 000. Telefon: 
486-203. 
• SZAMOS utcában 1,5-es, 35 nm-
es lakás V. emeleten 3 0 0 0 000. 
Telefon: 486-203. 
• CSŐ utcában 2,5-es, IV. emeleti la-
kás hőmennyiségmérővel 3 800 000. 
Telefon: 486-203. 
• ORTUTAY utcában. III. eme-
leti. I + 2-es felújított szép lakás 
4 600 000. Telefon: 486-203. 

hirdetmény 
# A „Fank-Helianthus" Alapítvány 
(6726 Szeged. Alsó kikötő sor 9., 
adószám: 19079347-1-06) kuratóri-
uma ezúton teszi közzé, hogy az 
1999. évi egyszerűsített mérleget, 
3 537 E Ft mérleg főösszeggel, va-
lamint a közhasznúsági jelentést jó-
váhagyta. Alapftvány kuratóriuma. 

elveszett 
# A lila. vadonatúj Mountain Bike 
kerékpáromat visszavásárolnám. K. 
A. 555-915. 
# SZOMBATON elveszett Panaso-
nic*G-450-es telefonom. Jutaloméi-
lenében visszavásárolnám. TeL: 
20/9511-918. 
# KERESEM O. Csaba diákigazol-
ványát, 74-es buszon, pénteken el-
veszett. 421-764, Oroszné. 

mezőgazdaság 

növény 
e TÁPKOCKÁS paprikapalánta el-
adó. Tel.: 06-20-332-6407. 
O ÁRPÁT, búzát és gabonaféléket 
keresek megvételre, azonnali fize-
téssel. Érdeklődni 76/412-669 tele-
fonon. 

munka 

állást kínál 
# SZOBAFESTŐKET felveszek. 
Érdeklődni: 06-30/9-580-566 tele-
fonon. 

• LEHETŐSÉG a vállalkozói szfé-
rában. Kóser minősítésű termékek-
hez munkatársakat keresünk. 30/ 
214-7418. 
• GYAKORLATTAL rendelkező 
varrónőt, vasalóst és tisztázógépre 
szakembert keresek. Szvobitex Kft., 
Szeged. Rengey u. 10/A. 
• SZAKMAI gyakorlattal rendel-
kező karosszérialakatost felveszünk-
azonnali be lépésse l . Érdeklődni 
munkaidőben a 441-548-as telefon-
számon. 
• VENDÉGLÁTÓI végzettséggel 
pultost keresek napi 8 órai munkára. 
Tel.: 06-302/646-221. 
U SZOBAFESTŐKET felveszek. 
Érd.: 06-30/9837-828 telefonon. 
• SZAKKÉPZETT szakácsot, fel-
szolgálót, valamint konyhai kise-
gítőt és takarítót felveszünk. Jelent-
kezni s z e m é l y e s e n az üz le tve -
zetőnél. Tel.: 495-481. 
• A Szegedi Alfa Hotel*** felvé-
telt hirdet szobaasszonyt munkakör 
betöltésére. Alkalmazási feltétel: er-
kölcsi feddhetet lenség, max. 35 
é v e s életkor. Jelentkezni lehet: 
előzetes időpont egyeztetéssel a 62/ 
424-405 titkársági telefonon. 
• AZ SZTE ÁOK Kardiológiai 
Központ Sz ívsebészet i Osztálya 
mútőtakarítói és szakképzett osztá-
lyos ápolói munkakörbe keres mun-
kavállalókat. Érdeklődni az intézet-
vezető főnővérnél naponta, 8 - 1 5 
óra között a 62/545-916-os vagy a 
62/545-483-as telefonszámon lehet. 
• KŐMŰVEST és segédmunkást 
f e l v e s z e k szeged i munkához . 
Bér megegyezés szerint. Tel.: 62/ 
297-437,06-20/9111-926. 
• A Pentaszol Kft. a Szeged, Bér-
kert u. 129. szám alatti asztalosüze-
mébe szakmunkásokat keres. Jelent-
kezni a 62-420-344-es telefonszá-
mon lehet 7 óra és 15 óra között. 
• AUSZTRIAI szak-, és segéd-
munkák. mindenkinek! Tel.: 06-30-
9190-640. 
• AZ SZTE ÁOK Sebészeti Klini-
ka három műszakot is vállalni tudó, 
okleveles ápolónők jelentkezését 
várja. Jelentkezni lehet a sebészeti 
klinika főnővérénél naponta, 7 -15 
óráig a 62/545-463-as telefonszá-
mon. 
• K I E M E L K E D Ő kereset i le-
hetőség fó- és mellékállásban. Tel.: 
06-70-217-3455. 
• ÜLLÉSI MOL töltőállomásra 
kútkezelőket keresek. Érd.: helyszí-
nen a megjelenés napján. 
• KŐMŰVEST, segédmunkást ve-
szünk fel, jó kereseti lehelőséggel. 
485-208. 

állást keres 
• KREATÍV, ambiciózus, egyete-
mi és főiskolai diplomával rendel-
kező, francia és angol nyelven be-
szélő, kereskedelemben és idegen-
forgalomban jártas 25 éves nó állást 
keres. 30-279-6006. 

oktatás 

tanfolyam 
• RÉSZLETFIZETÉSSEL tanfo-
lyamaink: targoncavezető, daruke-
zelő, vendéglátó-üzletvezető, keres-
kedő-boltvezető, kazánfűtő, ABC-
eladó. Kaphatók: térképek, munka-, 
tűzvédelmi nyomtatványok, táblák, 
tűzoitókészüíékek. védőeszközök. 
Tűzmegelőzés Bt., 6724 Szeged, 
Damjanich u. 10. 62/485-763. 

g é p j á r m ü v e z e t ó - k é p z é s 

• CSILLAG Autósiskola folyama-
tosan indítja kedvezményes tanfo-
lyamait. Légkondicionált tanter-
mekkel. hideg üdítőkkel egész nyá-
ron állunk rendelkezésükre. Szeged. 
Londoni krt. 10. Tel.: 62 /426433 . 
• SM, A, B, C, D. E tanfolyamok 
ATI Császárné Bt.. Szeged, Berlini 
krt. 16. 62/422-240. 20-9431-444. 
• GYORSÍTOTT tanfo lyamok. 
Tóth autósiskola, 450-974. 

o k t a t á s t v á l l a l 

• FELSŐFOKÚ, gyakorlatorientált 
szakmenedzserképzések az Eurome-
nedzser Rt.-nél. Tel.: 62/482-822. 

vállalkozás 

szolgáltatás 
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló garanciával Égetőnél, 
árengedménnyel. 489-603, 06-60-
381-147,06-30-9457-201. 
• KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak 
szállítása, belső rakodás, lomtalaní-
tás hétvégén is. Tel.: 414-358, 06-
60/304-690,62/251-559. 
• REDŐNYT, reluxát, szalagfüg-
gönyt 140- fé l e színárnyalatból , 
harmonikaajtók, roletták, némel 
alapanyagból . Macrostartól. 62/ 
288-619. 06-30/9-384-330. 
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás garan-
ciával. 62/468-898.06-30/9-283-354. 
• SZILÁNK' Több, mint üveg. Az 
üvegezés szaktudást igénylő munka, 
bízza szakemberre. Tel.: 62-425-555. 
Fax: 62-555-848. www.szilank.hu 

DUGULASELHARITAS 
499-992 

Duguláselhárítás nagy 
teljesítményű gépekkel 
06-30-9457-577, Szász 
Péter. 

Belvárosi könyvelőiroda 
V Á L L A L 
könyvelést, adótanácsadást, 
bérszámfejtést, TB ügyvitelt 

felelősségvállalással, 
könyvvizsgálati lehetőséggel. 

62/423-878 
06-30/9-255428. 

~ MÍDKKDKPt) Q 
Sóder , ma ros i , e-, 

U bánya- és l e r m ó h o m o k 
házhoz szállítása 3 köbmétertől, 

valamint k o h ó s a l a k , osz tá lyozot t 
kavics szállítása nagy léteiben. 
T ö r m e l é k , földelszál l í tás , 

f ö l d m u n k á k . 
Érd.: 62/484-133. 

üdülés 
• HAJDÚSZOBOSZLÓN, a für-
dővel szembeni panzióban, 1 hetes 
(6 éjszaka) üdülés, félpanziós ellá-
tással, 20 000 Ft/fő. Telefon: 06-
30/9-678-678. 

üzlethelyiség 

Mikszáth Kálmán 
utcai, 

150 nm-es, kétszintes 

üzlethelyiség, 
3 telefonvonallal, 

hosszú távra 
KIADÓ. 

Érd.: ATC-Trade Rt. 

62 /467-311 . 

Hirdetésfelvétel 
SZEGED, Stefánia 10. 

TeL: 62/481-281, 
fax: 62/481-444, 

reggel 8-tól este 6-ig. 
Apróhirdetés 

06-80-820-220 
(INGYEN hívható 
zöld számán). 

8 - 1 8 órá ig : 
MÓRAHALOM, 

Jilsiiújadulás u J D J ü ű ü t t U I s . 
H.: 14-17. K-Cs.: 9-12 óra. 

KISTELEK, MÁRVÁNY Kft. 
Temető sor 1. 

62/259-058. 
SZEGEDLMérev u. 6/Bj IV. 404 

TeL/fax: 62/422JóÖ! 
Magyar Hirdető Iroda 

Síf ttetJuT'üza L JtrL S Í 
TelJfax: 62/474-557. 

RÖSZKE, Teleház 
F H sva b_ad u I ás_út 87. 

" " Tel." 62/573-870* 

Proko Travel 
S / J t t U v P . S t o Ó . U . J w - - -

Tel./fax: 62/486-283,62/484-225. 

ALGYŐ, GYEVIÉP Kht. 

gyászközlemények 

„Annyira akartam élni, a betegséget 
legyőzni. Búcsúztam volna tőletek. De 
erőm nem engedett, (gy búcsú nélkül, 
szívetekben tovább élhetek." 
Mély fájdalommal tudatom, hogy a szere-
tett Férjem, testvér, keresztapa és rokon, 

TÓTH FERENC 
(Suba), volt kútfúró hosszú, súlyos be-
tegségben, július 17-én, 75 éves korában 

elhunyt. Temetése július 20-án, 15 órakor lesz a Sándorfalvi 
felső temetőben. Gyászmise reggel 8 órakor lesz a templomban. 

Gyászoló Felesége, Sándorfalva 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk. 
KATONA GYULÁNÉ 

Szabó Ilona 
váratlanul elhunyt. Temetése 2000. július 18-án (kedden), 15 
órakor az Alsóvárosi temetőben lesz. Búcsúztatása, gyászmiséje 
az alsóvárosi temető ravatalozójánál. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség. Édesanya, nagy-
mama. dédmama, 

KOVÁCS ÁLMOSNÉ 
Papp Erzsébet 

83 éves korában elhunyt. Temetése július 20-án, 14 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. Gyászoló család 

+ Mély fá jdalommal 
tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 
özv. FARKAS 
GYÖRGYNÉ 

Bánhidi Mária, 
Kiszombor, volt szegedi la-
kos, 70 éves korában el-
hunyt. Búcsúztatása szegedi 
Belvárosi római katolikus 
temetőben július 21-én, 13 
órakor lesz. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett nagynénink, 

VÁSÁRHELYI 
MIHÁLYNÉ 

Csíkos Julianna 
82 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása július 20-án, 11 órakor 
lesz az Alsóvárosi temető 
ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

FOGAS MÁRIA, 

szatymazi lakos 93 éves ko-
rában elhunyt. Búcsúztatása 
2000. július 21-én, 10 óra-
kor a Szatymazi temetőben. 

Gyászoló testvére 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény 
megrendelésekor 

kérjük 
a személyi igazolvány 

bemutatását! 
Köszönjük! 

köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk a roko-
noknak, munkatársaknak, ba-
rátoknak, akik drága halottun-
kat. 

N A G Y F E R E N C E T 
utolsó útjára elkísérték. 

Felesége és gyermekei 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

BALÁZS LÁSZLÓT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

megemlékezés 

ZIMACSEK GEZANE 

halálának 5. évfordulójára, 
legdrágább Édesanyára és nagymamára, 

a szerető férje, gyermekei és unokái: 
Vera. Géza, János, Márta, Éva, Anikó, 

Viktória, Edit és Éva 

n 

Í3 

ff 
<3 

co <tr 
6= : • 

3 ^ •—i —j 
CD 

* £ 
P- * g § 
? § M $ 
~o oy QC 

július 10.-24.-ig 

OLASZ AZBESZTMENTES 
SZÜRKE ÉS SZÍNES HULLÁMPALA 

vQ 
990«/d b . 

990 V 0 1 

PL:158/110 CM-ES 

BURKOLÓLAPOK 
PL:BELTÉRI PADLÓLAP MÁR 

OLASZ POLIÉSZTER HULLÁMLEMEZ 
5 SZÍNBEN 4 4 4 A . , 
4 FÉLE SZÉLESSÉGBEN I I 10 H/m2 

VÁLASZFALTÉGLA 40/20/6 80Ft/. 

CJ 

PALACKOZOTT U J -
PB GÁZ FORGALMAZÁSA C Ö 
Á r a i n k a z Á F Á - I t a r t a l m a z z á k . 

http://www.szilank.hu
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Érmet kaptak 
az érmesek 

Munkatársunktól 
Tegnap az írott és az elekt-

ronikus sajtó munkatársai 
mellett az idei év első félévé-
ben Európa- és világbajnoksá-
gon első három helyen végzett 
sportolók, edzőik és klubve-
zetőik voltak hivatalosak a 
szegedi városházán. Előbb 
Dobó László, az ifjúsági és 
sportbizottság elnöke tartott 
sajtótájékoztatót az általa irá-
nyított bizottság első féléves 
munkájáról, értékelte azokat a 
határozatokat, amelyek Sze-
ged sportjának előrehaladását 
szolgálják, végül pedig az új 
pályázati rendszerről, vala-
mint a kiemelt csapatok támo-
gatásáról szólt. 

Az elnök többek között el-
mondta, hogy a márciusi 
közgyűlésen elfogadott sport-
koncepciónak megfelelően 
142 millió 525 ezer forintot 
fordítanak Szeged sportjára. 
Játszótérre 30-, utánpótlás-ne-
velésre 15-, ifjúsági progra-

mokra 10-, iskolai és diák-
sportra, valamint egyéni tá-
mogatásra, eredményességi 
jutalmazásra 5-5-, élsportra 72 
millió 525 ezer forintot költe-
nek. Beszélt a kiemelt egyesü-
letekkel - Medikémia, Pick 
Szeged, Szedeák, Szegedi KE, 
Szegedi VE, Tisza Volán Fo-
cisuli - kötött szerződésről, 
valamint arról a nagy beruhá-
zásról, amely az újszegedi 
Sportcsarnok bővítéséhez 
kapcsolódik, amit az ISM 183 
millióval támogat. 

Majd Csonka Gábor straté-
giai alpolgármester emlék-
éremmel jutalmazta az Euró-
pa-bajnok és bronzérmes Für-
dők Gábort, az EB-harmadik 
Kajner Gyulát (mindkettő 
Szegedi Vízisport Egyesület), 
a vb harmadik Németh Zoltánt 
és Venkei Pált (Fren Club 
Darts Egyesület), továbbá az 
ifjúsági EB-n harmadik helye-
zett Csiszár Adriennt 
(SZVSE). 

Csonka Gábor a tájfutó ifjúsági Eurápa-bajnoksá-
gon bronzérmes Csiszár Adriennek gratulál. A hát-
térben a versenyző edzője, Gera Tibor és klubve-
zetője, Ludvig Zoltán. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Nemes után Szabó is 
a Szegedben? 

vízilabda 

Munkatársunktól 
Az már az elmúlt héten 

eldőlt, hogy Pozsgay Zsolt he-
lyett az elkövetkező két évben 
Horváth Viktor irányítja majd 
az OB I-be visszakerült Tabán 
Trafik Szeged férfi vízilabda-
csapatának szakmai munkáját, 
de az csak most vált biztossá, 
hogy a több mint százszoros 
válogatott kapus, Nemes Gá-
bor is a Tisza partján folytatja 
pályafutását. 

Amint azt Csapó István el-
nökségi tagtól megtudtuk, a 
kiváló hálóőrrel már minden-
ben megegyeztek, már csak a 
pólós aláírása hiányzik a 
szerződésről, de ez nem több 
formalitásnál. Minden való-
színűség szerint, Nemes mel-
lett, egy másik kitűnőség, dr. 
Szabó Zoltán is a trafikosoknál 
játszik a következő szezonban. 
Amennyiben ez realizálódik, 
az újpestiekkel BEK-et, Szu-
perkupát, LEN-kupát és ma-
gyar bajnokságot (az utóbbi 

kettőt kétszer-kétszer) nyert 
vlziiabdás esetében hazaté-
résről beszélhetünk, ugyanis 
az irányító hét év lilás korszak 
után tér vissza anyaegyesüle-
tébe. Bár az egyesület vezeté-
se nagyon szerette volna, ha a 
Szolnok balkezes, román válo-
gatott kerettagja, Ridzyk Zol-
tán is Szegedre költözik, de 
mivel még egy esztendeig ér-
vényes szerződés köti ót a 
Szolnok csapatához, erre mini-
mum a jövó nyárig várni kell. 

Csapó István arról is tudat-
ta lapunkat, hogy szakmai 
szempontokat figyelembe vé-
ve az augusztusban kezdődő 
Komjádi-kupán ezúttal nem 
indul a Tabán Trafik Szeged. 
A döntés indoklása: a torná-
val egy időben rendezik a ju-
nior Európa-bajnokságot, s 
ezen a trafikosok két játékosa, 
Barát Ferenc és Weszelovszky 
László is érdekelt, valamint az 
országos I. osztályú ifjúsági-
bajnokság kezdése is egybe 
esik a huszonegy éven aluliak 
legjelentősebb hazai vetélke-
désével. 

Totónyeremények 
Budapest (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. tájé-
koztatása szerint a 28. fo-
gadási heti totó és góltotó 
nyereményei a jövedelemadó 
levonása után a következők: 

Totó: 13 plusz egy talála-
tos szelvény 6 db, nyeremé-
nyük egyenként 1 millió 128 
ezer 116 forint. 13 találatos 
szelvény 12 darab, nyeremé-
nyük egyenként 138 ezer 
095 forint. 12 találatos szel-
vény 388 darab, nyeremé-

nyük egyenként 4805 forint. 
11 találatos szelvény 3973 
darab, nyereményük egyen-
ként 469 forint. 10 találatos 
szelvény 22 ezer 614 darab, 
nyereményük egyenként 137 
forint. 

Góltotó: 6 találatos szel-
vény nem volt. 5 találatos 
szelvény 12 darab, nyeremé-
nyük egyenként 5294 forint. 
4 találatos szelvény 181 da-
rab, nyereményük egyenként 
527 forint. 

Vérvétellel kezdett a Pick 
kézilabda 

A Pick 
s z e g e d 
k é z i l a b -
d á s a i n a k 
t e g n a p 
l e j á r t a 
nyár i va-
k á c i ó j u k , 

s a z ú j szeged i Sport-
csarnokban vérvétellel, 
klubelnök-vezetöedzói 
t á j é k o z t a t ó v a l , m a j d 
fé lórás szabadtér i fu-
tással megkezdődött a 
felkészülés a szeptem-
ber 17-én kezdődő baj-
nokságra . A cél eléré-
s é h e z , h o g y v é g r e a 
b r o n z n á l f é n y e s e b b 
érem legyen, a névadó 
szponzor, a Pick Rt., a 
2 0 0 2 . j ú n i u s i g s z ó l ó 
megál lapodásban fog-
laltak szerint, ezután is 
támogatóst nyújt. 

- Furcsa érzés ismét az 
újszegedi Sportcsarnokban 
lenni. Kicserélődött a csa-
pat. Sok az új fiatal. Remé-
lem, hogy sikerül a felké-
szülés alatt összeszoknunk 
— mondta Bajusz Sándor, 
aki két év után tért vissza a 
Brodomerkur Splitből. 

A régi társakkal készült 
az edzésre Nagy László is, 
aki - mint ismert - a spa-
nyol sztárcsapat, a Barcelo-
na játékosa lett. 

- Augusztus 15-ig itthon 
edzek, s Kővári Árpád 
megengedte, hogy addig itt 
készüljek, amíg el nem uta-
zom a juniorválogatottal az 
athéni Európa-bajnokságra. 

Az új jugoszláv szerze-
mény, Ognjen Kajganics 
kissé sápadtan jött ki abból 
a szobából, ahol minden já-
tékostól vért vett dr. Szabó 
István, a csapat orvosa. 

- Vasárnap este érkeztem 
Szegedre, egyelőre ismerke-
dem a várossal, a csapattal, 
a játékosokkal - mondta 
Bajusz Sándor tolmácsolá-
sával a szerb átlövő. 

Avar György felöltözve 

Bécsi Jánosnak a csapatorvos. Szabó István állította első szegedi 
megpróbáltatását árgus szemmel figyeli Perger (bairól), Pióker Sándor gyúró 

és Gerháth Zoltán. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

nézte végig társai „szenve-
dését": - Tizenkét éves, fo-
lyamatos játék után a Pick-
ben be fe jez tem. Al sóbb 
osztályban még szeretnék 
játszani, de szívesen válla-
lok feladatot a klub után-
pó t lá s -neve l é sében -
mondta mosolyogva. 

Amikor levette a 21 Pick 
Szeged-játékostól a vért, a 
további vizsgálatokról be-
szélt dr. Szabó István: 

- A Il-es kórházban el-
végzik a teljes véranalízist. 
Kedden dr. Mikulán Rita 
s e g í t s é g é v e l t erhe léses 
vizsgálatot tartunk a csa-
patnál. Pénteken pedig az 
alapedzettséget mérjük fel, 
aminek a kontrollját a baj-
nokság kezdete előtt vé-
gezzük el. 

Kővári Árpád, a Tisza 
Volán SC elnöke, a Pick 
Szeged kézilabdacsapatá-
nak vezetőedzője a játékos-
tájékoztatón először arról 
szólt, hogy a jelenlegi bó, 
21 fős keretet néhány hét 
alatt 16-ra csökkenti. Né-

hány fiatalt, akik kinőttek 
az ifjúsági csapatból, sze-
retnék NB I/B-ben játszó 
klubnak kölcsön adni. Az-
tán szólt arról, hogy Perger 
Zsolt lesz az e l ső számú 
kapus, s ha Nagy Zoltán-
nak nem sikerül külföldre 
szerződnie, akkor verseny 
lesz a két Zoltán, Gerháth 
és Nagy között a 16-os szá-
mú mezért. De felhívta az 
érintettek figyelmét, hogy 
csak az egészséges rivali-
zálásnak a híve... 

— Bajusz, Bécsi, Perger, 
Kajganics igazolásával ru-
tinos csapatunk lett, hiszen 
a tapasztalt játékosokhoz 
már felnőttek a tehetséges 
fiatalok is. Ezért továbbra 
sem adtuk fel azt a célun-
kat, hogy bajnokok le-
gyünk. Ha az nem sikerül, 
akkor meg azért kell küz-
deni, hogy végre a négy 
bronz után fényesebb érem 
kerüljön a Pick Szeged já-
tékosai nyakába. Ezt a célt 
azonban csak e g y s é g e s 
csapattal lehet elérni. Az 

egyénieskedő, a közösség-
gel szembeni intrikát nem 
tűröm el, mert ez Szegeden 
soha sem volt szokás - je-
lentette ki határozottan 
Kővári Árpád. 

Ami a csapat programját 
illeti: vasárnapig Szegeden 
napi két edzés lesz, majd 
hétfőtől Mátraházán edző-
táborozik a csapat. Aztán 
az EB-re készülő juniorvá-
logatott lesz a Pick edző-
partnere, majd a Balaton-
kupa után egyhetes, négy 
országot felölelő, tíz mér-
kőzésből álló túrára indul a 
gárda. Egy héttel a bajnok-
ság rajtja előtt kül fö ld i 
edzőpartnerrel mutatkozik 
be a csapat a szegedi kö-
zönségének. 

A délelőtt i edzést kö-
vetően hívta fe l a szer-
kesztőséget Teimel Zoltán 
sportigazgató, aki közölte, 
hogy le igazo l ták a Szé-
kelyudvarhelyi Sportiskola 
19 éves jobbkezes lövőjét, 
Ily és Ferencet. 

Süli József 

Edzőmeccsek 
Munkatársunktól 

Az NB Il-es labdarúgó-baj-
nokságra készülő FC Szeged 
eddig két edzőmeccset játszott, 
s a Makót 3-1-re, a Bács me-
gyei Izsákot pedig 2-l-re ver-
ték meg Lóczi István ve-
zetőedző tanítványai. Ma, 18 
órai kezdettel következik a 
harmadik erőpróba - ismét a 
Felső Tisza-parti stadion „poc-
kosán" - , az ellenfél pedig a 
Békés megyei Tótkomlós 
együttese lesz. 

A rajtig még a következő 
előkészületi mérkőzések vár-
nak Marótiékra, július 22. 
(szombat), 10.30: Csongrádi 
LC-FC Szeged; július 26. 
(szerda), 17 óra: FC Szeged 
-Szentesi TE; július 29. 
(szombat): Kiskőrös-FC Sze-
ged; augusztus 2. (szerda): 
Tótkomlós-FC Szeged. 

Ma, 17 órai kezdettel ját-
szik előkészületi találkozót ha-
zai pályán az NB I/B-s Csong-
rádi LC gárdája is, a rivális a 
Videotont a hét végén meg-
verő Kecskemét együttese 
lesz. 

Holnap, 18 órakor a megyei 
II. osztályban szereplő Balás-
tya is újabb erőpróbán teszteli 
csapatát a Szecolor-Bordány 
együttesével szemben. A 
mérkőzést Balástyán rendezik 
meg. 

Focitoborzó 
Munkatársunktól 

A Makói FC NB Il-es lab-
darúgócsapata toborzót hirdet, 
s várja a '84-ben és '85-ben 
született, a sportághoz kedvet 
érző fiúkat. Jelentkezni az Er-
dei Ferenc téri pályán minden-
nap 16 órától, Köteles László-
nál lehet. 

Kasza érmei 
Munkatársunktól 

A Szegeden élő, de Kisszállá-
son háziorvosként dolgozó dr. 
Kasza Géza úszásban a legered-
ményesebb magyar résztvevő-
ként, öt aranyéremmel tért haza. 

Vargabetű: a SZEOL AK-tál az FC Szegedig? 

Gréczi Gábor: hazavágyom... 
Grécz i G á b o r ismét 

Szegeden járt. Igaz, a 
Bács-Kiskun megyei I. 
o s z t á l y ú l a b d a r ú g ó -
ba jnokság ezüstérmes 
c sapatának , a z Izsák-
nak a játékos-edzöje-
ként. A „Kicsi", ahogy 
t e r m e t e miat t s o k a n 
becézik, ügyes, techni-
kás játékos, s az is el-
képzelhető, hogy újra 
pá lyára lép a Felső Ti-
sza-parti stadionban -
az FC Szeged mezében. 
De ez még egyál ta lán 
nem biztos. Az viszont 
igen, hogy az övé is ti-
pikus magyar focista-

Az FC S z e g e d - I z s á k 
edzőmeccs után beszélget-
tünk a Fe l ső Tisza-parti 
stadion öltözőfolyosóján a 
29 éves Gréczi Gáborral, 
aki a SZEOL AK-ban kez-
dett, s megjárta a Szőreget, 
az SZVSE-t, a Szegedi Dó-
zsát, a Hódmezővásárhelyt, 
a Hajdúszoboszlót, a Ha-
jóst, jelenleg pedig az Izsák 
játékos-edzője. 

- Minden edzőmre sze-
retettel gondolok - emléke-
zett az egykori standard if-

Gréczi Gábor a tiszta kék helyett valószínűleg 
szívesebben játszana kék-feketében... 

(Fotó: Nagy László) 

júsági válogatott megem-
líthetem itt Polyvás Dáni-
elt, Möszmer Jenőt, Nemes 
Istvánt, Portörő Gábort, 
Lóczi Istvánt, Paróczai 
Sándort és Eich Lászlót. 
Elnézést, ha valakit kihagy-
tam! A sikerl istámon az 
NB Il-es bajnoki cím áll az 
első helyen, de akad még 
értékes helyezés bőven. Az 
Izsákkal is szép eredmé-
nyeket értem el eddig: a 
korábban a bentmaradásért 
küzdő gárdával '98/99-ben 
bronz-, '99/2000-ben pedig 
ezüstérmesek lettünk a me-
gyei bajnokságban. 

- Játékosként, gondo-
lom, többre vágyott. 
- Igen, de mi már abban 

az időben kerültünk „oda", 
amikor vergődött, haldok-
lott Csongrád megyében és 
Szegeden a labdarúgás. Ez 
alaposan rányomta a bélye-
gét a pályafutásunkra. Nem 
kaptunk bizalmat a ve-
zetőktől, állandóan liftezett 
a csapat, mindig az NB I-be 
való visszajutás volt a cél. 

- A kiemelkedő eredmé-
nyek ezek szerint elma-
radtak? 
- Hajdúszobosz lón , 

mintegy három éve, jó sze-

zont zártam, az osztályza-
tok alapján az NB II leg-
jobbja lettem. Ezt követte 
az Izsák, ahol a játékomra 
is számítanak, edzősködöm 
az utánpótlás- és a fe l -
nőttcsapatnál, s az iskolá-
ban is do lgozom testne-
velőként. 

- Több mint tíz eszten-
deje volt egy utánpótlás 
Európa-bajnokság, 
melynek a nyolcas dön-
tőjében ott volt Magyar-
ország is. S még sokan 
mások... 
- Valóban... A portugá-

loknál Figo, Joao Pinto és 
Jorge Costa; a franciáknál 
Zidane és Dugarry, míg a 
törököknél Hakan Sükür is 
szerepelt. Közülünk Hal-
mait és Lipcseit emelném 
ki, ők vitték a legtöbbre. A 
törököket kivertük, a fran-
ciákkal és a portugálokkal 
1-1-es döntetlent játszot-
tunk. Utóbbi meccsen már 
az elődöntőbe jutás volt a 
tét, büntetőkkel F igóék 
mentek tovább, s jutottak ki 
ezzel a világbajnokságra, 
amit később megnyertek. 
Lehet, hogy ezen a 1 l - es 
párbajon múlott sok min-
den?... Persze, már akkor 
látszott, hogy klasszisok. 

- Azóta is töretlen a 
karrierjük, míg abból a 

magyar gárdából csak 
páran értek el részsike-
reket. Vajon miért? 
- Magam is sokat gon-

dolkoztam ezen, de nem tu-
dom a választ. Talán job-
bak voltak a lehetőségeik, 
bíztak bennük az edzők. 
Furcsa volt: otthon ültem, 
néztem az EB-meccseket, s 
szinte minden csapatban 
akadt ismerős arc, aki ellen 
ifiként fociztam. Ma pe-
dig... Lehet, hogy nem kel-
lene beletörődni, de ezt ad-
ta a sors. 

- Térjünk vissza a jelen-
be! Szó volt arról, hogy 
az. FC Szegedben foly-
tatja páyafutását, nagy 
„vargabetű" után végre 
hazatér. Hol tart most ez 
az ügy? 
- Beszé lge t tünk a le-

hetőségről a klub ve-
zetőivel, s én szívesen jön-
nék, már vágyom haza. De 
elmondtam, hogy nekem a 
családomra is gondolnom 
kell - megszületett a har-
madik gyerekem - , ezért 
lakásra és valamilyen mun-
kahelyre lenne szükségem, 
lévén az FC Szeged nem 
profi klub. Jelenleg az a va-
lószínűbb, hogy a negyedik 
évemet is megkezdem Izsá-
kon, pedig... 

Imre Péter 

• táéütf 
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húsipari dolgozókat 
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(német gyakorlat előny) vagy 
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vagy a 267-2105-ös telefonszámon 
Szombathy Krisztinánál. 

Tájékoztatást ad: Gábor Ildii 
Telefon: 62/481-281/101 

i 

orvosi ügyelet 
• GYÓGYSZERTÁR : a Klauzál téri, 
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! 
• BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szen-
vedett személyeket Szegeden a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet 
a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.) , uroló-
giai felvételi ügyeletet a II. Kórház 
tart. 
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. 
kórház baleseti sebészeti osztályán, 
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket 
a sebészeti klinikán látják el. 
• KÖZPONTI ORVOS I ÜGYELET a 
mentők Kossuth Laios sugárút 15-17. 
szám alatti épületében, hétköznap 17 
óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-
ig, szombaton, vasárnap és ünnepna-
pokon reggel 7 óra 30-tól másnap 
reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI 
ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon pedig 
reggel7.30-tól este 19 óráig a Tisza 
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben tör-
ténik a sürgős esetek orvosi ellátása. 
• G Y E R M E K G Y Ó G Y Á S Z A T ÉJSZA-
KAI ÜGYELET: hétköznap és ünnep-
napokon 19 órától 7.30-ig a Gyer-
mekkórházban (Temesvári krt. 37 . ) 
folyik a sürgős esetek ambuláns ellá-
tása, ezen időszakon belül, 22 órától 
ó óráig a súlyos állapotú, nem szállít-
ható gyermekekhez a z ügyeletes 
gyermekorvos k ih ívható. Telefon: 
474-374. 
• VÉRADÁS a SZOTE Vértranszfúzi-
ós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) 
hétfő, kedd, csütörtök 8 - 1 3 ; szerda 
8-18 ; péntek 7 - 1 3 óráig. 
• HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék 
Kereszt Szo lgá la t . Tel . : 4 6 9 - 3 0 0 , 
489-215. 
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355. 
Munkanapon 8 - 1 6 óráig. 
• M Ó R Á H A L M O N REUMATOLÓ-
GIAI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden 
8 .30-12 , szerda 15 .30-19 , csütörtö-
kön 1 4 . 3 0 - 1 8 órá ig . Pszichiátr ia i 
szakrendelés hétfő, csütörtök 14-16 
óráig. 
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS : 
kedden, szerdán és pénteken délután 
3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál, 
Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 
498-186. 
• S .O.S . LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
Éjjel-nappal hívható. Tel.: 420-111. A 
hívás ingyenes. 
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdi-

agnoszt ika i labor . Szeged, Vasas 
Szent Péter u. 1-3 . Tel.: 48-36-3! . 
• ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-gyógy-
szer ) KR ÍZ ISELLÁTÓ , A M B U L Á N S 
SEGÉLYSZOLGÁLAT 0 - 2 4 óráig. II. 
Kórház pszichiátriái osztály, Kálvária 
sgt. 57. 

alapítványok 

Az alapítványi 
információkat szerdai 

lapszámunkban olvashatják 

közérdekű tájékoztatás 
• MENTŐK: 104 
• RENDŐRSÉG: 107 
• C S O N G R Á D MEGYE I RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG Információs Szol-
gálata. Hívható munkanapokon 8-től 
12 óráig: 62/489-218 
• C S O N G R Á D MEGYEI RENDŐR-
F Ő K A P I T Á N Y S Á G Áldozatvédelmi 
Irodája, Megyeháza VI. emelet. Tele-
fon: munkanapokon 9-től 12 óráig 
62/566-089. 
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁG 426-312 
• TŰZOLTÓSÁG: 105 
• . Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á R O S Ő R -
S É G Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 
16-20 óráig. Tel.: 60/301-125 , 6 2 / 
466-741. CB hívó „K"-10 Megye 1. 
• CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR 
SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának 
díjmentesen hívható száma: 1787. 
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A 
VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Sze-
geden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 617-
es s zobában kedden és pénteken 
10-12 óra között díjmentes szaktaná-
csot ad. Tel. : 5 6 6 - 0 0 0 / 2 2 6 6 , tele-
fon/fax/üzenetrögzítő: 426-818. A z 
éjjel-nappali diszpécserszolgálat Sze-
geden, a Fő fasor 152. szám alatt. 
Tel.: 06-62 438-495. 
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS : 
hétfőlől-péntekig 8 - 1 6 óráig, Eszpe-
rantó utca 1. szám alatt, telefon: 06-
20-9398-707. 
• C S A L Á D V É D E L M I S Z O L G Á L A T , 
Szeged, Sólyom u. 2. Tel.: 475-875. 
• M E N T Ő Ö V IFJÚSÁGI INFORMÁ-
CIÓS ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT, 
Szeged, Kálvária sgt. 12-14. Hétfőtől 
péntekig: 9-től 13 óráig. 

• A SZEGEDERT EGYESÜLET rend-
szeresen, hétfőtől-péntekig 17-től 18 
ó r á i g v á r j a a közélet i ránt ér-
deklődőket a Szeged, Victor Hugó u. 
7. sz. alatti székházban. Telefonügye-
let: 62/424-821. 
• INTERCiTY menetjegyrendelés-
420-136. 
• MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi infor-
máció 6 - 1 8 óráig: 420-996 , 8-16-
ig: 405-112 ; nemzetközi és belföldi 
információ: 421-821. 
• MAV Menetjegyiroda, Szeged, Ti-
sza L. krt. 28-30., (a MAV Igazgató-
ság épülete.) Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig: 9-től 18 óráig, szombaton 
9-től 13 óráig. Telefon: 62/424-485. 
• ÖNKORMÁNYZAT I szociális iro-
dák: Kereszttöltés u. 2 9 / B (telefon: 
469-046) ; Kossuth L. sgt. 115. (tel.: 
4 8 9 - 0 8 6 ) ; Alsókikötő sor 5 . (tel.: 
434-162) . Rákóczi u. 11. , (telefon 
443-655.) 
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 421-478 
• AUTÓMENTŐ: 470-470 
• KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYE-
LŐSÉG: 553-033. 
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGALAT: 
188 
• TINITELEFON: 420-011, hétköznap 
16-19 óráig. 

• ARAMSZOLGALTATASI HIBÁK BE-
JELENTÉSE: 06-40-822-000 
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
(gázhjány, gázszivárgás) BEJELENTÉ-
SE. DÉGAZ RT. gázszivárgás elhárítá-
si ügyelet é j j e l - n a p p a l a 06-40-
8 2 0 - 8 2 0 - a s kék s zámon vagy a 
471 -968-on. 
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABEJE-
LENTÉS: 488-588, éjjel-nappal hívha-
tó (Szegedi Hőszolgáltató Kit.). 
• VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á L Ó Z A T I 
H IBABEJELENTÉS , csak Szegeden: 
420-155. 

Újság, könyv, 
brossura, 

katalógus, szórólap, 
ügyviteli 

nyomtatványok! 

A Mary Cipőpoltban 

50% - o s 
engedmény, 

nó'i olasz cipőkre. 
Amíg a készlet tart. 

Cím: Szeged, Szilién sgt. 2. 
Tel.: 480-337/122. 

Nyitva tartás: hétfő: zárva, 
K-P.: 9-18-ig, 

Szo.: 9—13-ig. Vas.; zárva. 

PADLÓBURKOLÓ-
ÉS CSEMPELAPOK 
nagy választéka 

1 5 % 
árengedménnyel 

Pl.: 15x15 cm fehér csempe 
1120 Ft/nm 

TÚRI KFT. 
Szeged, Bécsi krt. 36. 
Tel./fax: 62-441-609. 

G U M I A K C I Ó 
Ha most nálunk vásárol 

gumiabroncsot, azt 
I N G Y E N E S E N 

felszereljük, centrlrozzuk. 
2 vagy több darab vásárlása esetén 

I N G Y E N E S 
- fék- és lengéscsillapító-vizsgálat 
-futómű-ellenőrzés és -beállítás. 

Gumijavltás kedvező áron! 
HYUNDAI-CHRYSLER 

Márkakereskedés 
Szeged, Textilgyári út 3. 

Telefon/fax: 62/458-763,458-764. 

-^ÉLEMISZIR-RAKIÁRHÁZKft , 
SzegedVásárhelyi P. u. 3-5. Tel.: 478-290. 

Nyitva: H-P: 6.30-18.00, szo: 6.30-13.00 óráig. 

400 g zöldborsófőzelék marhapörkölttel 119 Ft 
400 g zöldséges marhagulyás 129 Ft 
130 g uzsonnahús 59 Ft 
370 ml sárgabarackdzsem 112 Ft 
Törzsvásárlói kártyára további kedvezmény adható! 

A SIKERE) AKCIÓ FOLYTATÓDIK! 

3 0 - 5 0 /C -os engedménnyel árusítunk 
asztalokat, székeket, irodabútorokat, éger 
kisbútorokat és fenyő bútorokat a készlet erejéig. 
Helyszín: Alföldi Bútorgyártó Kft 

Szeged, Pulz u. 14. (Bútor- és barkácsbolt) 
Nyitva tartás: 2000. 07.10-tőI 07. 28-ig mindennap 9-15 óráig 

szombat, vasárnap kivételével. 
Érdeklődni: Tel.: 06-62/425-037, 

06-62/426-679/155 mellék. 

A VEDRES ISTVÁN TECHNIKUM UDVARÁN 
SZEGED, HORVÁTH M. U. 2., A SÖRUDVARBAN 

2000. július 19.-augusztus 13-ig. 
Ünnepélyes megnyitó: VII. 19., szerda, 11 óra 

11.00 óra Majorettcsoport felvonulása 
(a Dugonics tértől a Sörudvarig) 

11.30 óra Katona Bélának, a Magyar Országgyűlés Idegenforgalmi 
Bizottsága elnökének és Kelemen Jánosnak, 
a Coop Szeged Rt. elnök-vezérigazgatójának megnyitóbeszédei 

12.00 óra A Lustige Bűben Sramlizenekar egész napos műsora 

Mindennap 17 órától sramlizene! 

Nyitva tartás: 11 órától 24 óráig. 
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• Kiegészítő kamattámogatással nyújtott hitelek új lakás építésére 
és vásárlására f jB j lgg kamattal 

• Visisza nem térítendő állami lakásépítési kedvezmények 
és adó-visszatérítési támogatások 

• Piaci kamatozású hitelek telek, lakás vásárlásához, építéshez, 
felújításhoz már 16,5% kamattól 

• Augusztus 1-től december 1-ig havonta hat hitelfelvevőnket, 
egyenként 200 000 Ft értékű Keravill-utalványban részesítjük.* 

*A kiválasztás módjáról szóló Tájékoztató megtekinthető a bankfiókokban 

További információ: Hitelinfo: (06 40) 44-22-00 www. postabank, hu 

Bajor sörünnep 
Munkatársunktól 
Négy hétig tart az idei, 

IV. bajor sörünnep, amely-
nek megnyitója július 19-én 
(szerdán), délelőtt 11.30 
órakor kezdődik az ese-
mény szokott helyén, a 
Vedres István szakközépis-
kola udvarában (Horváth 
Mihály u. 2.). A megnyitó-
ra a Dugonics térről 11 óra-
kor induló, s a Sörudvarig 
vonuló mazsorettek tobo-
rozzák a vendégeket. 

Perneki Mihály, a sörün-
nepet rendező HBH Bajor 
Söröző ügyvezető igazgató-
ja arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a vendégek kéré-
sére ebben az évben már 
nem két, hanem négy héten 
át áll nyitva a Horváth Mi-
hály utcai udvar kapuja a 
bajor sör kedvelői előtt. 

Délelőtt 11 órától éjfélig 

habzik majd a bajor sör: vi-
lágos és barna, alkohol-
mentes és búzasör ízeit 
kóstolhatják végig a szakér-
tők. A HBH Bajor Söröző 
szakácsai bajor sörhöz ba-
jor ételeket kínálnak: fehér 
bajor kolbász, bajor csülök, 
elzászi módra (eredeti re-
cept alapján!), bajor sült 
(különlegesen fűszerezett 
sertés- és pulykahúsból), 
valamint kalácstésztából 
sütött óriásperec szerepel 
az étlapon. 

A bajor enni- és inniva-
lóhoz természetesen sramli-
zene szól: a korábbi sörün-
nepekről már jól ismert 
Lustige Bűben Sramlizene-
kar, a palotabozsoki Schütz 
Sraml izenekar mellet t , 
meglepetésként a szegedi 
Storyville Jazz Band mu-
zsikája szól. 

^ H i r d e t é s é t f e l a d h a t j a Szegeden 

a Békés Megyei Hírlap-ba 
Megjelenés: 32 OOO pld. 

Terjesztési terület: Békés megye 
Hirdetés fe lvevő he lyek : 

DÉLMAGYARORSZÁG K f t . 
Szeged, Stefánia 10. 

és vidéki szerkesztőségei. 
Tel./fax: (62) 420-819. j j 

P A L Y A Z A T 
Ipari vállalat Ü Z E M V E Z E T Ő T keres. 

Ideális pályázónk rendelkezik: 
- műszaki felsőfokú végzettséggel 

- vezetői tapasztalattal 
- számítógép felhasználói szintű ismeretével, gyakorlattal 

- agilitással, nagy teherbírással. 
Fizetés: megegyezés szerint. 

Fényképes, kézzel írott pályázatokat „Vasakarat 13838 „ 
jeligére július 25-ig várjuk a Sajtóházba. 

Postabank Lakáshitelek 
most ajándékutalvánnyal 

Lehet, hogy eddig nem 
a legjobb helyen próbálkozott? 
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KEDD 
NÉVNAP: 
FRIGYES 

mozi 
SZEGED BELVÁROSI MI-
NIPLEX NAGYTEREM, du. 
fél 4. háromnegyed 6 és este 8 
óra: Mission impossble 2. Szí-
nes m. b. amerikai akciófilm. 
BELVÁROSI MINIPLEX 
FILMTÉKA, du, 3, negyed 6 és 
este fél 8 óra: A fiúk nem sír-
nak. Színes amerikai film. 
BELVÁROSI MINIPLEX KA-
MARA, du. 3, nagyed 6 és este 
fél 8 óra: Ágnes Browne. Színes 
amerikai film. 
PLAZA CINEMA CITY, Sze-
ged 1: Toy Story 2., 14.15: A 
múzsa csókja, 16.15, 18.15 és 
20.15; Szeged 2: Rád vagyok 
kattanva, 14.15, 16.15, 18.15 és 
20.15; Szeged 3: Mission im-
possble 2., 13.10, 15.30, 17.50 
és 20.10; Szeged 4: Stuart Litt-
le, 13.15; Mission to Mars , 
15.30. 17.45 és 20; Szeged 5: 
Gladiátor, 14.30, 17.25 és 
20.15; Szeged 6: A tigris színre 
lép, 14, 16 és 18; Sikoly 3., 20; 
Szeged 7: Ég velünk!, 14.45, 
17.15 és 19.45; Szeged 8: 
Agyatlan apartman, 14. 16, 18 
és 20; Szeged 9: A kilencedik 
kapu, 14.45. 17.15 és 19.45 óra. 
VASÁRHELY, du. háromne-
gyed 6 és este 8 óra: Isteni já-
ték. Szfnes indiai film. 
SZENTES, du. fél 6 és este 8 
óra: Gladiátor. Színes amerikai 
kalandfilm. 
CSONGRÁD, este 8 óra: 
Csúcsformában. Színes ameri-
kai film. 

magyar tv 
m 1 

A műsor és a kezdési időpont 
változtatásának jogát minden 
tévéadó fenntartja! 5.42 Hajna-
li gondolatok. 5.45 Agrárvilág. 
6.00 Naprakész. A htrek — és 
ami mögöttük van.. 8.30 Ezred-
forduló. 8.35 A bestia. Brazil 
sorozat (ism.). 9.05 Csak ma! 
Szórakoztató délelőtti magazin 
-játékokkal, sztárvendégekkel. 
9.30 A templomos lovagok 
kincse. A megtalált kincs. A fé-
ketlen hajsza folytatódik. A 
templomosok kincsét azonban 
egy különleges kő védi, amely 
megakadályozza, hogy rossz 
kezekbe kerüljön. A rend nagy-
mestere a kő titkát a legiga-
zibbra, Morinre bízza. 11.30 
Mindent a szerelemért. Brazil 
sorozat. 12.00 Híradó délben. 
13.00 Srpski Ekran. Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin. 
13.25 Unser Bildschirm. Né-
met nyelvű nemzetiségi maga-
zin. 14.05 Nemzeti értékeink. 
Somogyi dombság. 14.20 „Ké-
pes könyv" - Ajánlott és köte-
lező olvasmány. Rab ember fi-
ai. 15.50 Ezredforduló (ism.). 
16.00 Gyerekeknek! Tüskevár. 
Tévéfilmsorozat. Nyaralás fel-
tételekkel. 16.30 Zöldpont. A 
szabadidősportok magazinja. 
17.00 Hon-lap. Krónikás ének 
2000-ből. 17.30 Katolikus kró-
nika. 18.00 Híradó hatkor . 
18.50 Alaphangok. 19.00 Len-
dületben. 19.30 Híradó este. 
19.50 Sporthírek. 20.00 „Kér-

nék egy kocsit!". 3 -4 . rész. 
21.00 Panoráma. Szaniszló Fe-
renccel. 21.30 Európai arcok. 
22.00 Híradó este. 22.10 Aktu-
ális. 22.30 Théma. 22.40 Alap-
hangok (ism.). 22.50 Remény-
telenül. Német film. A német 
film főszereplője, Karín tehet-
séges, nagy tudású stewardess, 
ám szakmájában a tapasz-
talatnál többre tartják a fiatal-
ságot és a szépséget. Sophie, az 
új kolléganő megjelenése ezért 
Karinban joggal kelt fél-
tékenységet és balsejtelmet. El-
ső közös útjuk alkalmával lep-
lezetlenül igyekeznek megkese-
ríteni egymás életét, mígnem 
lassan ráébrednek: közös az el-
lenségük. A két nő szövetségre 
lép és boszszút forral.. 23.55 
Ezredforduló (ism.).. 

m 2 
5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 

Agrárvilág. 6.00 Naprakész. A 
hfrek — és ami mögöttük van.. 
(Azonos az m 1 műsorával). 
8.30 MMM - Mi, mennyi, mi-
ért? Belföldi turizmus. 9.00 Az 
MTV archívumából. 9.00 Kar-
inthy Frigyesről beszéltek. 9.45 
A siker kapujában. Fiatal mű-
vészek hangversenye. 11.25 
Gránitország. Rácz István val-
lomása Finnországról. 12.05 
Két srác, egy csaj, meg egy 
pizzéria. Amerikai sorozat . 
..meg egy kis nosztalgia. 12.30 
Az érzés elmúlik.. Bezerédi 
Zoltán műsora. 13.00 Híradó 
délben. 14.00 Évgyűrűk. Nyug-
díjasok műsora. 14.30 Ablak. 
Közéleti szolgáltatómagazin. 
15.30 Malek Miklós: Kürtver-
seny. 16.00 Iskola utca. Tano-
dú. Válogatás. 17.30 Vendég-
ségben az Animál Cannibals 
együttesnél. 18.00 TS. 19.40 
Esti mese. Benedek Elek meséi 
Hamupipőke. 20.00 Híradó es-
te. Sporthírek. Olimpiai arc-
képcsarnok. 20.30 A „mi Ber-
cink" Riportfilm. Magyar űrha-
jós, magyar űrrepülés. 21.25 A 
megtisztultak. Horvát film. A 
Marék Hlasko novelláiból ké-
szült filmdráma a kilencvenes 
évekbeli Horvátországban ját-
szódik. Arra a kérdésre keresi a 
választ, hogyan dolgozza fel 
egy fiatal értelmiségi lány a ve-
le történteket, milyen jövő vár 
rá, és képes-e megszabadulni a 
múlttól. A rendező, Zrínko Og-
resta hazája viharos éveit vetíti 
elénk, miközben egy igen sze-
gény körülmények között élő 
lány csaknem tragédiával vég-
ződő szerelmét meséli el. 22.55 
Záróra. 0.00 Az álom én va-
gyok. Zelki János műsora. 1.35 
Éjszakai választék. Aktuális. 
2.00 Hon-lap. Krónikás ének 
2000-ből. 2.30 iskola utca. 4.00 
TS. 

DUNA TV 
4.10 Plusz egy óra. Virradóra. 
5.30 Virradóra. 9.00 Műsor-
ajánlat. Reggeli muzsika. 9.10 
Nyári matiné. Musti. 9.10 Ka-
landok a galaxisban. 9.35 A tit-
kos küldetés. Francai-ausztrál 
sorozat. 10.00 Ami igaz, az 
igaz (ism.). 10.20 Zorro a spa-
nyol u d v a r b a n . Olasz film. 
Luzitania uralkodójának halála 
után. fivére arra akarja kény-
szeríteni a nagyhercegnőt, 
hogy mondjon le javára a trón-
ról. Zorró közbeavatkozik. 
11.45 Esti kérdés (ism.). 11.55 
Vers. Ágh István: Évfordulók. 
12.05 Lapozó. Híradó. 12.20 
Napóra (ism.). 12.50 Millen-
niumi Krónika (ism.). 13.20 
Vattacukor. Magyar dokumen-
tumfilm (ism.). 14.25 Tálen-
tum. Nagy László (ism.). 14.55 

Eltáncolt versek. Nagy László: 
Szépasszonyok mondókái Gáb-
rielre. 15.10 Gondoskodás az 
utódokról. Szerb ismeretter-
jesztő sorozat. Vadvilág, az élet 
keletkezése. A több nemzetközi 
elismerést kapott sorozat az ál-
latvilágban mutatja be az utó-
dokról való gondoskodást. 
15.55 Magyar történelmi arc-
képcsarnok. Teleki László 
(ism.). 16.10 Kaland és fele-
dezés. A homok birodalma 
(ism.). 16.40 A 13 és 3/4 éves 
Adrián Mole titkos naplója. 
17.05 Forrásvidék., 17.35 Me-
se. 18.00 Napóra. Benne: Hír-
adó. 18.55 Hej. hej, helyes be-
széd! 19.00 Gazdakör. 19.30 A 
20. század 100 híres fotója. 
Francia dokumentumfilm-soro-
zat. 19.45 így jö t tünk . Prés. 
Magyar film. 20.50 Kastélyok 
lakói. Magyar dokumentum-
film. 21.15 Hymnus. Magyar 
filmetűd. 21.20 Komolyzene. 
21.30 Híradó. Sportpercek. 
22.00 Ezredforduló. 22.05 Tá-
vol az o t t hon tó l . Amerikai 
film. A két fiú keze alatt tönkre-
megy az apjuktól örökölt min-
tagazdaság. Nem tudják elvi-
selni a kudarcot, ezért az 
árverezésre kerülő farmot fel-
égetik, és elmenekülnek.. 23.50 
Beavatás (ism.). 0.05 Híradó. 
Vers (ism.). 0.20 Videósok, fi-
gyelem! Csenki Imre. 

Tv 2 
6.00 Reggeli kiadás. 6.30 Jó 
reggelt, Magyarország! Színes 
hírmagazin. 8.30 tv2-matiné. A 
13 és 3/4 éves Adrián Mole tit-
kos naplója. Mila szupersztár. 
Madison. 9.25 TV a város szé-
lén. Magyar vígjátéksorozat. 
9.50 Csüpa-csupa élet. Német 
sorozat. 10.15 Állatkert a háti-
zsákban. 10.40 Közvetlen aján-
lat. 11.05 Kakuk. Talkshow. 
11.35 Riviéra. Európai kopro-
dukciós sorozat. 12.00 Gazda-
gok és szépek. Amerikai soro-
zat. 12.25 A l e g é n y l a k á s . 
Amerikai vígjáték. Baxter, a je-
lentéktelen ügyintéző hivatali 
előmenetele kedvéért esténként 
légyottokhoz átengedi legényla-
kását a főnökeinek. Egyik este 
ott találja közvelten főnöke el-
hagyott szeretőjét, aki bánatá-
ban nagy adag altatót szedett 
be: Miss Kubelik az illető, aki-
be Baxter maga is szerelmes.. 
14.45 Xena. Amerikai fantasy-
film-sorozat. 15.30 A klinika. 
Német filmsorozat. 16.25 Sun-
set Beach. Amerikai filmsoro-
zat. 17.10 Sonadoras - Szerel-
mes álmodozók. Mexikói soro-
zat. 18.00 Camilla. Mexikói 
filmsorozat. 18.30 Tények. Hír-
műsor. 19.00 Szerencsekerék. 
Vetélkedő. 19.30 Vad angyal. 
Argentin f i lmsorozat 20.00 
Walker, a texasi kopó. Ameri-
kai akciófilm-sorozat. 20.55 
Gigafilmek, meg(a)sztárok. Si-
vatagi sólyom. Amerikai akció-
film. Joe, az egykori kickbox-
bajnok rendőr volt egy ameri-
kai nagyvárosban, ám szárma-
zása miatt kollégái nemigen 
fogadták be, sok kellemetlen-
sége akadt, és minden jó szán-
déka ellenére lehetetlenné tet-
ték a helyzetét. Az ok indián 
származása és a fajgyűlölet 
volt. Most elhagyja élete addigi 
színterét, és egy sivatagi kisvá-
rosba vonul vissza, nyugalomra 
vágyva. Am kiderül, hogy 
mennyi érdeket sért itt felbuk-
kanásával.. 22.30 Jó estét, Ma-
gyarország! Téma - Tények -
Tényező — Időjárás. Utána: Ke-
nósorsolás. 23.15 Az öltöztető. 
Brit film. 1.25 Háló@világ. 
Tudomány az interneten. 2.10 
Vers éjfél után. 

RTL KLUB 
6.30 Reggeli. Jókedvű ébredés. 
9.00 Ismétlések: Receptklub 
9.10 Drágám, a kölykök már 
megint összementek! Amerikai 
sorozat. Drágám itt is vagyok, 
ott is vagyok. 10.00 Heléne és 
a f iúk. Francia f i lmsorozat . 
10.35 Top Shop. 11.30 Delelő. 
Vidám show - ebédidőben. 
Benne: Ünnepnaptár. Vallási 
műsor . 12.30 Receptk lub . 
12.50 Mire gondolok? Utazási 
villámjáték. 13.00 Hírek. 13.20 
Kavalkád. Nemzetiségi műsor. 
13.30 Klipklub. Pepsi Sziget 
Tv. 13.55 Celeste. Argentin so-
rozat. 14.20 Esmeralda. Mexi-
kói sorozat. 15.15 Senora. Me-
xikói sorozat. 16.05 Tiltott sze-
relem. Venezuelai sorozat . 
16.55 Mire gondolok? 17.00 
Szeretni bolondulásig. Mexikói 
sorozat. 17.35 Renegade — A 
fejvadász. Amerikai sorozat. 
18.30 Híradó. 18.50 Fókusz. 
Közszolgálati magazin. 19.20 
Fókusz ráadás. Kulturális aján-
ló. 19.25 Üzenet. 19.30 Csatta-
nó. A világ legnagyobb poén-
jai. 20.25 Szupermozi. Rocke-

teer. Amerikai kalandfilm. Clif 
Secord, a fiatal pilóta „szár-
nyaló " álmaiban sem mert arra 
gondolni, hogy létezhet olyan 
repülés, amihez még jármű sem 
kell, csak az ember hátára sze-
relhető kis szerkezet. Aztán egy 
napon társával együtt fel-
fedezik ezt a repülőgéppótlékot. 
Hamarosan kémek és gazembe-
rek szegődnek a nyomukba, sőt 
egy csapat náci is, akik min-
denre hajlandóak lennének, 
hogy megszerezzék a titkos cso-
dafegyvert, amelytől a világ-
uralmat remélik. 22.25 Vész-
helyzet. Amerikai sorozat. A 
lovakat kezelik, ugye? 23.20 
Hyperion-öböl. Amerikai so-
rozat . S o r s d ö n t ő .p i l l ana t . 
Dennis nem örül Jennifer volt 
szobatársa, Lisa látogatásának. 
Attól tart. a lány hatására Jen-
niferben feltámad a vágy a 
nagy-városi élet izgalmai iránt. 
Dennis és Trudy kapcsolata bo-
nyolódik. 1.10 Este. Hírműsor. 
0.30 Antenna. 1.00 Fókusz 
(ism.). 

ATV 
0.10 Képes magazin. 5.50 Nap-
kelte. Közéleti magazin. 9.05 
Top-shop. 9.35 U. K. Today. 
Ismeretterjesztő sorozat Nagy-
Britanniáról. 10.05 Popkala-
pács. 10.35 Mozivarázs. 11.05 
Autós-motoros magazin. 11.35 
Jogbanjárás. 12.05 Kulturális 
kalauz. 12.20 Képesmagazin. 
14.53 Top-shop. 15.25 Csak 
TERmészetesen. 16.25 Ebugat-
ta. 17.10 Nagyvizit. 17.30 Tor-
na. 17.35 Mese. 17.40 ATV 
Híradó. 18.00 Nap:nyugta. In-
formációs magazin. 19.00 Pár-
tatlan páros. 20.00 Languszta. 
20.30 Ingatlanpiaci körkép. 
21.00 Látók, szóljatok. Reizin-
ger János ismeretterjesztő elő-
adása. 22.00 ATV Híradó. 
22.30 Lapszemle. 22.40 Szín-
házi látcső. 23.05 Premier plan. 
0.00 Himnusz. 

Z + 
6.00 Mixer. 9.00 Mizújs? 10.00 
Mixer. 13.00 TOP 40, a Z+si-
kerlistája. (ism.). 14.00 Hazai 
pálya. 14.40, 16.55, 17.55, 
19.55, 20.30 Hírblokk. 15.00 
Vízóra. 15.55 Nagyító. 16.00 
Mizújs? 17.00 Megálló. 18.00 
TOP 40, a Z+sikerlistája. 18.55 
Nagyí tó . 19.00 Izé. 20.00 
Sztárlat (ism.). 21.00 Hazai pá-
lya. 21.20 Alter-ego. 22.00 
Táncreakció. 22.30-6.00 Mi-
xer. 

HBO 
6.30 A végzet hol lywoodi 
asszonyai. Winona Ryder. 7.00 
Babar - Robotőrület. Kanadai 
rajzfilm. 7.30 Felcserélt szívek. 
Amerikai vígjáték. 9.05 Ar, a 
tündérkirály. Brit ifjúsági film. 
10.40 Irány a Nyugat. Ameri-
kai kalandfilm. 12.20 Sporthá-
robrú. Amerikai sci-fi. 13.55 
Félpénz beszél. Amerikai víg-
játék. 15.30 Félpénz beszél. 
Amerikai vígjáték. 15.30 Nincs 
alku. Amerikai thriller. 17.50 
Hollywoodi akcióhősök. Mi-
chael Douglas. 18.25 Dennis 
Rodman, a Féreg. Amerikai 
életrajzi film. A világ legbotrá-
nyosabb kosárlabdasztárjának 
önéletrajzából készült film. 
Rodmant többször kirúgták az 
iskolai csapatból. Olyankor az 
után vezette le a feszültségét, 
bűnöző életmódot folytatott. 
Édesanyja kitagadta, ám a 
Rich család felkarolta. 20.00 
Szex, tenger, videó. Amerikai 
vígjáték. Ot jó barát szexfilmet 
akar készíteni, mivel biztos üz-
letnek látszik. Szereplőket kell 
szerezni, történetet kell köríteni 
az „akció" köré, no és mereven 
kell tartani a kamerát, hogy ne 
remegjen a röhögéstől.. Steve 
örül barátai segítőkészségének, 
csakhogy szerelmes lesz a hit-
tudományi egyetemre járó Kar-
rie-be, aki erkölcsi elvei okán 
nem igazán a műfaj rajongója. 
Közben pedig ketyeg a bankban 
a könyörtelen kamatóra... 21.30 
Rajtaütés. Amerikai thriller. 
23.05 Éjfél a jó és a rossz kert-
jében. Amerikai krimi. 1.40 
Dark City - Idegenek az éjsza-
kában. Amerikai fantasztikus 
thriller. 3.20 Feküdj le kutyák-
kal! Amerikai vígjáték. 4.45 A 
szállítmány. Amerikai krimi. 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
CHANNEL 

12.00 Ismétlések. A nílusi kro-
kodil. 13.00 Az élő isten. 14.00 
Kerge kerekek. 15.00 A vidrai-
domár legendája. 15.30 Ka-
landra fel! 16.00 Szelek szár-
nyán. 16.30 A Deep Flight ten-
geralattjáró. 17.00 Sietős sark-
kutatók. 18.00 A nílusi. 19.00 
Mojave kaland. M. b. A kali-
forniai Mojave-sivatag élővilá-

ga. 20.00 Bounty - A lázadás 
után. M. b. 21.00 Az elfelejtett 
majmok. M. b. Jane Goodall 
teljesen új megvilágításba he-
lyezi a majmok és az ember 
kapcsolatát. 22.00 Kiskertem: a 
Serengeti. M. b. 23.00 A Kala-
hári-sivatag oroszlánjai. M. b. 
0.00 Esküvő Radzsasztránban. 
Madawa fejedelme beavat a ha-
gyományos indiai menyegző 
titkaiba. 1.00 Ismétlések. 

SPEKTRUM 
8.00 Kölykök, borjak, zsebiba-
bák. Erszényes ördögök, koalák 
és kenguruk. 9.55 Tudomány 
felsőfokon. 9.20 Régi motoro-
sok. Keleti tűz. 9.55 A bilbaói 
Guggenheim Múzeum. 10.25 
Kalandra fel! Dél-Korzika. 
10.55 Fantasztikus teremtmé-
nyek. Erdei szellemek. 11.25 A 
múlt nyomában. Az etruszkok. 
Kalandozás és felfedezés. 12.05 
Borban utazunk. Spanyolor-
szág. 12.30 Fociláz. A hatalmas 
buli. 13.00 Édenkertek. Kakadu. 
Ausztrália ősi vadonja. 14.00 
Mindig magasabbra. Örvénylő 
madarak. 14.55 Vadak közelé-
ben. A delfinek hétköznapjai. 
15.30 Veszélyes tengerlakók. 
Éjszakai árnyak. 16.05 Halá-
szat. 16.35 A vacsora tálalva! 
17.05 A csillagok világa. 18.00 
Hihetetlen állattörténetek. 18.30 
Élet álomkivitelben. Egyesek 
számára irigyelt, elérhetetlen, 
másoknak mindennapi, termé-
szetes életforma az, amelyet a 
német Nathalie Gutermann tár 
a nézők elé. A sorozat epizódjai 
más-más híresember életébe en-
gednek bepillantást. Elegáns, 
fényűző világba csöppenünk. 
Luxusszállodák, különleges ze-
nei és egyéb művészeti ese-
mények, fogadások.. Mindezek 
mellett azonban adózhatunk a 
kulináris élvezeteknek is. 19.05 
Háborúk titkai. 20.05 Földön, 
vízen, levegőben. 21.00 Az Eu-
rópai Monetáris Unió. 22.00 
Eleven földrengésérzékelők. 
23.00 Élet a messzi Északon. A 
tél uralma. 23.40 Természetes 
gyógymódok. 0.20 Hitte volna? 
1.00 A jade, az isteni kő. 

VTV SZEGED 
19.00 Műsorismertetés. 19.02 
Szegedi hírek, reklám, műsor-
ajánlat. 19.15 Ma-holnap. 19.30 
MTV Híradó. 19.55 Reklám, 
műsorajánlat. 20.00 Lélektől le-
lekig. 20.15 Az arany bűvöleté-
ben. Francia film. 22.05 Szege-
di hírek, reklám (ism.). 22.20 
Ma-holnap (ism.). 22.50 Egész-
ségmagazin. 23.20 Alföldi Mér-
leg. 23.30 Képújság. 

TELIN TV 
22.00-19.00 Hangos képújság. 
19.00 4.Dimenzió (ism.). 20.00 
Műsorajánló. 20.05 Lana szerel-
mes. Film. 

TKTV 
15.00-től 17.30 óráig. TKTV 
Képújság. 17.30-tól TKTV 
kedd délután. 

VTV MAKÓ 
6.00 A hétfői adás ismétlése. 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Tha-
lassa - természetfilm, 47. rész. 
18.30 Törökországi képeslap. 
18.55 Reklám. 19.00 Híradó. 
19.10 Ismerjük meg kincsein-
ket! (Ism.). 19.20 Bencze-show: 
Black To Black. 

VTV 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

16.00 Műsorismertetés. 16.05 

Fekete gyöngy, 74. rész. 16.50 
Közvetítés felvételről, Hód-
mezővásárhely képviselő testü-
letének délelőtti üléséről. Kb.: 
20.10 NASA - az amerikai 
űrkutatás 4. rész (ism.). 20.40 
Fejezetek a film történetéből, 
12. rész. 21.35 Thalassa. Fran-
cia sorozat. 22.05 Bűnözők arc-
képcsarnoka: Bonnié és Clyde. 
22.50 Híradó. 23.00 Regionális 
Híradó. 23.10 Fekete gyöngy, 
74. rész (ism.). 0.00 Képújság. 
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KOSSUTH 
4.25 Rákóczi-induló. 4.30 Ht-
rek. 4 .33 Határok nélkül . 
(Összeál l í tás a tegnap esti 
adásból). 5.00 Reggeli Króni-
ka. 5.39 Falurádió. 6.00 Króni-
ka. Sport. 7.00 Krónika. Sport, 
kb. 7.19 Körzeti időjárás-jelen-
tés. 8.00 Krónika. Sport. kb. 
8.19 Mindennapi tudomány. 
8.30 Hírek. 8.47 Gyógyír. 9.00 
Hirek. 9.04 Napközben. 11.04 
Az udvarló. Részletek Sandy 
Wilson zenés játékából. 11.35 
Parasztregény. Muharos Bál-
intné élet tör ténete a lapján. 
12.00 Déli Krónika. 12.40 Ki 
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 
13J)0 Hírek. 13.05 Vendég a 
háznál. 13.20 Kármelhegyi 
Boldogasszony. 13.30 Tanúim 
lesztek! A római katol ikus 
egyház félórája. 14.00 Hfrek. 
14.04 Klasszikusok mindenki-
nek. Magyar brácsaművészek 
felvételeiből. 14.35 Irodalmi 
f igyelő. 14.55 Első közlés. 
15.00 Hírek. 15.05 Szóljon 
hozzá! 16.00 Délutáni Króni-
ka. 16.20 Hasznos tudnivalók. 
16.25 Radar. CD-érdekességek 
a szórakoztatózene világából. 
17.00 Hírek. 17.05 „Magyaror-
szágról jövök...". 17.25 A Sza-
bó család. 18.00 Esti Krónika. 
19.00 Htrek. 19.05 Sportvilág. 
19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 
Milne: Micimackó kuckója. 
19.40 75 éve született Nagy 
László. 20.00 Hírek. 20.04 
Táncházvilág. 20.30 Határok 
nélkül . 21 .00 Hírek. 21.05 
Nemzetközi vallási híradó. 
21.35 Arc-vonások. 22.00 Ké-
ső esti Krónika. 22.30 Tér-idő. 
23.00 Htrek. 23.04 Egy énekes 
— több sierep. Begányi Ferenc 
felvételeiből. 24.00 Hírek. 0.10 
Himnusz. URH 4.25 Azonos a 
középhullámú műsorral. 5.55 
Körzeti információs magazi-
nok. 9.00 Azonos a középhul-
lámú műsorral. 18.30 Nemzeti-
ségi műsorok. 21.00 Azonos a 
középhullámú műsorral. 23.00 
A BBC késő esti magyar mű-
sora. 

PETŐFI 
4.25 Rákóczi-induló. 4.30 Hf-
rek. 4.32 Hajnali dallamok. 
5.55 Állomáskereső. 6.03 Kí-
vánságreggel, 8.44 Sportreg-
gel. 9.00 Délelőtt. 9.10 Kaba-
répercek. 9.40 Gordiusz plusz. 
9.50 Apró-cseprő. 10.10 Dél-
előtti vendég. 10.50 Zöld jel-
zés. 11.05 Sporthírek. 11.10 
Hangalbum. 11.48 Korkérdés. 
12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 
13.00 Verkli. 14.00 Csúcsfor-
galom. kb. 16.35 Biztonság-
ban. 17.00 Háztól házig. 18.01 
Kölyökrádió. Igaz történetek a 
gyerekkorról és a felnőttévá-
lásról. 18.30 Gordiusz-játék-
tér. 19.00 Hírek. 19.04 Uni-
kum. 20.00 Váltóhang. Gramo-
fonalbum. 21.00 Hírek. 21.04 
Magyar királyok. Szerszám és 

korona. 21.37 Zene vagy más. 
22.00 2001 é jszaka meséi , 
avagy vegyük föl az új évezred 
felé száguldó világ ritmusát. 
23.00 Hírpercek. Benne: 
Sporthíradó. 23.15 Ennyi. . . 
24.00 Éjfél után.. 3.03 Kedvelt 
melódiák. 4.03 Operaénekesek 
nótafelvételeiből. 

BARTÓK 
6.00 Hírek. 6.00 Muzsikáló 
reggel. 7.05 Kulturális hírek, 
programajánlat, kb. 7.33 Rejt-
vény. 8.00 Htrek. 8.06 Pódi-
um. 9.22 Angéla Gheorghiu 
operafelvételeiből. 10.00 Hí-
rek. 10.05 Rádiószínház. Vi-
lágverseny a berekben. 10.35 
Kamarazene. 11.40 Népdala-
ink foglalatban. 12.00 Hfrek. 
12.06 Hangverseny délidőben. 
13.11 Barokk muzsika. 14.00 
Hírek. 14.05 Az élősködő. 
Barnás Ferenc regényének 
részlete. 14.36 Az Uj Philhar-
monia Zenekar lemezeiből. 
15.30 Kíváncsiskodó. 16.00 
Hírek. 16.05 Muzsikáló dél-
után. 18.00 Hírek. 18.05 A 
kultúra kultuszai. Takáts Jó-
zsef műsora. 18.55 Népzene-
kutatók műhelyében. 19.05 
Verdi: Don Carlos. Négyfelvo-
násos opera. Közben: Hírek. 
Időjárás . Műsor ismer te tés ; 
20.21 Teleobjektív. 22.44 A 
20. század nagy zongoristái 
(CC/165.). 24.00 Hírek. Szó-
zat. 0.05 Notturno. 

RÁDIÓ SZEGED -

Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, 
Szentes 66,29 MHz 5.55-9.00 

5.55 Műsorismertetés, időjárás 
útinform. Szerk.: Zanati Zsófia. 
6.00 Reggeli krónika. (Kossuth). 
6.30 Hírek, tudósítások a Dél-
Alföldről, programajánlat és sze-
gedi lapszemle. Tisza áradása. 
6.45 Reggeli párbeszéd: Zöld 
szám a városházán. 7.00 Reggeli 
Krónika (Kossuth). 7.20 
Áldozatvédelmi Iroda Békés-
csabán. 7.30 Htrek, tudósítások a 
Dél-Alföldről, körzeti időjárás-
jelentés. 7.45 Országos lapszem-
le és programajánlat. 8.00 BBC 
világhtradó Londonból. 8.15 
Útkereső. 9.00 Hfrek időjárás-je-
lentés, útinform. 9.05 Sziréna. 
10.00 Hírek időjárás-jelentés, 
útinform. 10.05 Magyar Rádió 
Körzeti Stúdióinak műsora. 
11.00 Htrek, időjárás-jelentés, 
útinform. 11.05 A körzeti stúdi-
ók közös műsora. 11.45 Hírvo-
nal. 12.00 Déli Krónika. (Kos-
suth). 12.45 Hfrek, tudósítások a 
Dél-Alföldről, meteor, útinform. 
13.00 Htrek, meteor, útinform. 
13.05 Tom time. 14.00 Hírek, 
meteor, útinform. 14.05 Zenés 
délutáni randevú (e-mail: 
zdr@freemail.hu 15.00 Hfrek, 
időjárás-jelentés, útinform. 15.05 
Délutáni magazin: Zanati Zsó-
fia. 15.15 Vendégek a stúdióban: 
ÁNTSZ - a higiéniáról. 16.00 
Hírek, meteor, útinform. 16.15 
Zene, Veterán autók Orosházán. 
16.57 Tőzsdehírek. 17.00 Hírek 
időjárás-jelentés, útinform, la-
pelőzetes. 17.15 Sport. 17.45 Hf-
rek tudósítások a Dél-Alföldről, 
meteor, útinform. 18.00 Esti 
Krónika. (Kossuth) 18.30-tól 
22.30-ig Országos nemzetiségi 
műsorok Kossuth URH adón és 
a Regionális Stúdiók műsora. 

Részletes _ 
Tele-7 

műsor a * 
magazinunkban! 
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A H E L Y I R A D I O K M U S O R A B O L 
RÁDIÓ 88 
FM 95.4 

Telefon: 62/444-088, 
www.radio88.hu 

Naponta: reggel 5.55-
től 8.55-ig 30 percen-
ként. 9.55-től 18.55-ig 
óránként htrek, időjá-
rás, közlekedési infor-

mációk. Sporthírek: 
6.40, 7.40, 8.40, 

ÍJ.40, 15.40. 
6.00 Ébresztő (Gens-
cher/Sövényi Tibor). 
10.00 Napközi (Bende 
Gábor). 14.00 Délutá-
ni Show (Száraz Fe-
renc). 18.00 Kíván-
ságműsor. 19.00 Pót-
kerék (Vass Imre). 
20.00 Arcok (Vass 
Imre). 22.00 Éjszakai 
Zenemix. 

TISZA RÁDIÓ, 
SZEGED 

A fiatalok hullám-
hosszán a 102 MHz-es 
.városi kábelfrekvencián 

napi 24 órában. 
Telefon: 495-495. 

E-mail: tiszara 
dio@mail.tiszanet.hu 

7.00 Reggeli ébresztő. 
10.00 Zenesziget. 
17.00 Tisza Magazin 
- fiataloknak szóló hí-
rek, információk, ér-
dekességek, pletykák, 
programajánlatok, kí-
vánságok sok zenével. 
20.00-7.00-ig Radio 
Dream Álmodj ve-
lünk! 

RÁDIÓ 7 
VÁSÁRHELY 

Naponta 5.00-től 24 
óráig szerkesztett 

műsorok a 97,6 MHz-
en. Tel.: 243-261, 

243-262 
5.00 Jó reggelt - ze-
nés információs mű-
sor, félóránként hírek-
kel. 9.30 Napraforgó -
közszolgálati maga-
zinműsor. Megyénk a 
számok tükrében. 
Vendégünk: dr. Klon-
kai László, a KSH 
Csongrád megyei 
igazgatója Közben: 10 
órakor angol nyelvű 
hírek. 10.30-kor hí-
rek. 12.00 Déli Króni-

ka. 13.00 A nap kér-
dése. 13.30 Humor-
percek. 14.00 Dél-al-
földi Hírmondó. 16.00 
Női magazin - beszél-
getés a női karrierről. 
18.00 Melódiakoktél. 
20.00 Éjszakai cse-
vegő Ujj Éva békés-
csabai népművelő-
néprajzossal 23.30 
Dél-alföldi Hírmondó 
(ism.). 

RÁDIÓ SZENTES 
A Rádió Szentes 

műsora a nap 24 órájá-
ban hallható a 106,0 
MHz-en. Interneten: 
www.szentes.hu/radi 

oszentes.ram. Az adás 
ideje alatt hívható tele-
fonszám: 63/315-482. 
Állandó műsoraink: 
Hfrek - minden óra 

30. percében. 
6.00 Ébredjen ránk! 
Zenés ébresztő. Ben-
ne: naptár, útinform, 
krónika, lapszemle. 
9.00 Töltse velünk a 
délelőttöt! 12.00 Gó-
lyafészek - szülők 

műsora. Rendőrségi 
óra. Agóra - közélet. 
17.00 Tisza Menti 
Krónika. A nap híre. 
19.00 Esti mese. 
23.00 Zenés éjszaka. 
A játékok és a zene 
órája mindennap 9 és 
10, valamint 15 és 16 
óra között. 

ORIENT RÁDIÓ 
SZENTES 

Adás naponta 04-07 
és 10-13 óra között a 

95,7 MHz-en. 
4.30-kor és minden 
óra harmincadik per-
cében hírek, sport, 
időjárás. 5.10 Színes 
események, érdekes-
ségek. 6.00 Gazdaper-
cek. 6.10 Valaki 
mondja meg... 6.15 
Boldog névnapot! 
6.40 Terefere a stú-
dióban. 6.50 Sorsolás. 
10.15 Lapszemle. 
10.40 Aktuális interjú. 
11.00 Játék. 12.00 Ze-
ne délidőben. 

http://wnwzleimagyar.szeged.hu
http://www.delvilag.hu
mailto:zdr@freemail.hu
http://www.radio88.hu
mailto:dio@mail.tiszanet.hu
http://www.szenies.hu/radi


Sz. Simon István 

Kakasviadal 
~ry éter komám hajnali fél négykor föl-

i riadt legszebb álmából. Éktelen ku-
korékolás verte föl. Megdörzsölte a sze-
meit, fejéhez kapott és belehasított a gon-
dolat. - Te jóisten, hát én tegnap nem 
mentem haza... Aztán mégegyszer meg-
hallotta a rekedt, érces kakasszót. Mint 
mikor bádogot köszörülnek. - De akkor 
hogy vagyok mégis itthon? 

Lassan tisztult föl az elme, mert Péter 
kissé elgörbült este Mihály tanyáján. No 
igen... Mihály megkínálta egy pár japán-
kassal. Ha volna kedve, elvihetné őket, 
éppen paprikásnak való korba serdültek 
már, s nem könnyen viseli a lármát, amit 
ez két kis szárnyas produkál. Igaz, hang-
jukkal elriasztanak a tanyától görényt, 
menyétet, pockot, de izgága kis jószágok. 
És Péter elhozta őket a városba, föl a 
nyolcadik emeletre. Könnyen megfeled-
kezett róluk, mert rettenetesen húzta az 
ágy, késő este különben is kifog hozzá 
mészárláshoz meg kopasztáshoz. 

Ekkorra már Sárika is talpon volt, 
meg a két gyerek, mert nem elég, hogy 
egyet-kettőt kurjantottak a kakasok, ékte-
len feleselésbe kezdtek. Egyik a nappali-
ban ortájozott, másik a konyhából pofá-
zott vissza repedő gegővel. 

- Te arról kerüld, én meg majd arról! 
- intézkedett Péter és megkezdődött a 
hajsza. Asztal és fotel borult, hamutartó 
repült, függöny szállt, pohár törött. Az 
egyik elég hamar meglett, mert belegaba-
lyodott a függönybe, de véresre karmolta 
Sárikát. A másik a konyhaszekrény tete-
jén billegett, jött-ment, mint egy posztos 
rendőr, s érezvén a veszélyt, továbbra is 
kétségbeesetten rikácsolt. Hokedli, part-
vis, szúnyogspré..., ám az csak átvitorlá-
zott az asztalra, asztalról a kibuktatott ab-
lakra, végül bevergődött az üveg és a szú-
nyogháló közé. Ha jobbról kerítették bal-
ra, ha balról, jobbra tért ki, kalimpált, 
vércsogott. Nagyon haragos, bosszús volt 
szegény, nem szokta ezt a bánásmódot. 
Sárika sem tudott segíteni, elsősegélyben 
részesítette önmagát, gyerekek pedig 
azon röhöglek, már-már hasfájáson, 
hogy milyen jól jönne ez a Csííizbe. 

Közben már kelt a ház is, mozgás tá-
madt lenn és fenn, haragosan csapódott 

a liftajtó, támadtak hangos megjegyzé-
sek. Tisztán ki lehetett venni egy öblös 
férfihangot: „Micsoda ökör az, aki ka-
kasfarmot csinál a házhói!?" S ettől Pé-
ter még csak idegesebb lett, a kakas meg 
pimaszabb. De egy férfi megtalálja a 
módját! Párnát hozott, azzal reteszelte el 
az egyik oldalon, s maga zárta a menekü-
lés ösvényét a másikon. A kis Peti dolga 
lett, hogy a partvissal tolja a párnát apja 
fölé. 

Sikerült is. A lakás romokban, a két 
japán kakas súlyos fogságban, bezárva a 
szennyestartó sötét rekeszébe. Óráik meg-
számlálva. Péter úgy határozott, statáriá-
lis eljárás alá vonja őket, mihelyst kifújja 
magát. Nem leöli, az semmi: kivégzi 
őket! És történt. 

Mit főzött belőlük és ki ette meg, arról 
nincsenek megerősített hírek. A legutolsó 
értesülésem az, hogy a kapuban valaki 
átírta Péter névtábláját. Ez került rá: Vi-
téz Japán-Paragi Péter. Szentesen 

A kővetkező 24 órában a Kárpát-medence fölé 
már kissé szárazabb, az itt lévőnél néhány fokkal 
melegebb levegő érkezik, ezért kedden több lesz a 
napsütés, kissé erősödik a nappali felmelegedés. 
Az ország területén kedd estig északkeleten erősen 
felhős, csapadékos idő várható, másutt több-keve-
sebb napsütésre számíthatunk. A legalacsonyabb 
éjszakai hőmérséklet általában 9, 14 fok között 
várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet több-
nyire 19, 24 fok között alakul, de északkeleten 
ennél néhány fokkal hűvösebb lesz. 

Isten éltesse! 
FRIGYES 

A német eredetű Fridrik, 
Friedrich név helyettesítésé-
re a magyar frigy szóból al-
kották a 19. században. A 
német szó jelentése egyéb-
ként: béke és hatalom, vagy 
béke és uralkodó. 

Harci kutyák 
A belgiumi Lüttichben két 

harci kutya megtámadta és 
életveszélyesen megsebesítet-
te saját gazdáját. A két rott-
weiler egyike szabályosan ne-
kiugrott 28 éves gazdája tor-
kának. Az áldozatot kórházba 
szállították, állapota életve-
szélyes. A két harci kutyát el 
fogják altatni - jelentette a 
dpa a belgiumi Belga hírügy-
nökség nyomán. 

Rocknagymama 

Tina Turner, a rock-
nagymama a múlt hét 
végén, a londoni Wemb-
ley stadionban tartotta 
állítólagos utolsó nyilvá-
nos fellépését, „jöhetnek 
a fiatalok" jelszóval. A 
meglepetés a z o n b a n 
nincs kizárva... (MTI Te-
lefotó/AP/Michael Ste-
phen) 

Százmilliót ér 
a hatos 

A 28. heti lottónyeremé-
nyek a következők - az ötös-
lottón telitalálatos szelvény 
nem volt. A négytalálotosakra 
egymillió 268 ezer 274, a hár-
masokra 9227, a kettesekre 
573 forintot fizetnek. A ha-
toslottón az egy darab telita-
lálatosra 108 millió 3 ezer 
684 forintot, a két darab 5+1 
találatosra egyenként 6 millió 
344 ezer 385, az ötösökre 92 
ezer 832, a négyesekre 2441, 
a hármasokra 513 forintot fi-
zetnek. Telitalálatos Joker 
szelvény nem volt. 

A száguldó sejk 
Igen sietős útja volt szom-

baton egy szaúdi sejknek a 
németországi Kelet-Frízföl-
dön (Friesland), ahol 200 ki-
lométeres sebességgel szágul-
dott el egy radarral felszerelt 
rendőrségi autó mellett. A 
rendőrök nyomban megállí-
tották a száguldozó sejket, 
aki a legnagyobb lelki nyuga-
lommal fizette ki a 2000 már-
kás (közel 270 ezer forint) 
büntetést, majd folytatta útját 
- a rendőrök jelentése szerint 
utána már csak a megenge-
dett 120 kilométeres sebes-
séggel. 

A reklámautó 
áldozata 

Vasárnap késő este bele-
halt sérüléseibe az a 12 éves 
fiú, akit a pénteki szakasz so-
rán ütött el egy, a Tour de 
Francé mezőnyét követő rek-
lámautó. A fiú, aki csípő-, 
comb- és fejsérüléseket szen-
vedett, pénteken kómába 
esett. Helikopterrel rögtön a 
kórházba szállították, ahol 
azonban már nem tudtak rajta 
segíteni. 

Nyolcezer éves ösemberlelet 
Windhoek (MTI) 

Egyedülálló, feltehetően 
nyolcezer évvel ezelőtti 
kőkorszaki ember maradvá-
nyára bukkantak Szudánban 
régészek. 

A fővárostól, Kartúmtól 
270 kilométerre északra 
fekvő Sendí egyetem kutatói 
városukban találtak rá a lelet-
re, egy férfi csontvázára, 
amely az előzetes becslések 
szerint az időszámításunk 
előtti hatodik évezredből 
szánpazik. 

A lelet akkor került fel-
színre, amikor az archeológu-
sok a Sendíben található San-

nan vár ősi temetőjének föld 
alatti szintjeit tárták fel. 

A vizsgálatokat vezető 
szakértő elmondta, hogy a 
csontváz a bal oldalán feküdt. 
A férfi jobb kezét valaha egy 
fekete kőből készült gyűrű dí-
szítette. A csontváz mellett 
egy hatalmas, kovakőből ké-
szült fejszét is találtak. 

A csontvázat tartalmazó 
földréteg gazdag kagylóma-
radványokban, ami megerősí-
ti a tudósoknak azt a régi fel-
tevését, hogy Afrikának ezek 
a tájai - ma élettelen sivata-
gok - valamikor lápos terüle-
tek voltak. 

Csongrád megyé-
ben ma Szeged körze-
tében számíthatnak 
sebesség-ellenőrzési 
akcióra a járműve-
zetők 5 és 7, valamint 
9 és 14 óra között. A 
rendőrség a változta-
tás jogát fenntartja! 

Szegeden 

Hegedűs Eszter 
Július 16., 14 óra 22 perc, 3220 

g. Sz.: Túri Erika és Hegedűs Csa-
ba (Üllés). 

Vásárhelyen 

Napi átlaghőmérséklet 

A v í z á l l á s t e g n a p 
A Tisza 

Szegednél : ) 0 8 cm, 
Csong rádná l : - 9 2 cm, 

M indszen tné l : Í 5 cm. 
2=gST- A víz h ő f o k a 

Szegeden: 2 0 . 6 C 

M a k ó n á l : » 1 4 c m J 

A Nap keli 0 5 . 0 6 , 
nyugszik: 20 .35 . 

A Hold kel: 21 .50 , 
nyugszik: 06 .39 . 

Ménesi Dávid Tamás 
Július 14., 12 óra 35 perc, 3650 

g. Sz.: Ménesi Istvánná Török Ág-
nes és Ménesi István (Hód-
mezővásárhely). 

Körösi Balázs 
Július 15., 10 óra 20 perc, 1550 

g. Sz.: Körösi Andrea Fehér And-
rea és Körösi Géza (Hódmezővá-
sárhely). 

Szécsi Dezső 
Július 16., 4 óra, 3120 g. Sz.: 

Csókái Erika és Szécsi Dezső 
(Hódmezővásárhely). 

László Vince 
Július 14., 9 óra 10 perc, 2470 

g. Sz.: Kóczán Ilona és László Ist-
ván (Tiszasas). 

Rehák Melinda 
Július 14., 16 óra 30 perc, 3680 

g. Sz.: Vincze Erika és Rehák 
Ágoston Zsolt (Szentes). 

Hegedűs Zoltán 
Július 15., 1 óra 25 perc, 2740 

g. Sz.: Kóródi Anikó és Hegedűs 
Zoltán (Öcsöd). 

Losonczi Máté 
Július 15., 11 óra, 3590 g. Sz.: 

Szilágyi Ildikó és Losonczi Attila 
István (Öcsöd). 

Kalabalukovic Anett 
Július 15., 20 óra 45 perc, 2980 

g. Sz.: Gyovai-Bodák Gabriella és 
Kalabalukovic Edin (Csongrád). 

Kanász-Nagy Gergő 
Július 16., 3 óra 40 perc, 3680 

g. Sz.: Szvoboda Erzsébet és Ka-
nász-Nagy Zoltán (Csanytelek). 

Vaszil Viktor 
Július 16., 5 óra 35 perc, 3420 

g. Sz.: Tatár Noémi és Vaszil 
Gyula (Kunszentmárton). 

Tisza István 
Július 16.. 9 óra 30 perc. 3170 

g. Sz.: Janó Anita és Tisza István 
(Csongrád). 

Gratulálunk! 

„Katonadolog"? 

Két izraeli katonalány ne-
mileg zaklatta egyik azonos 
nemű társát, aki ezért feljelen-
tette őket. Az őrmesteri rend-
fokozatban szolgáló tettesek 
éjjel lepték meg áldozatukat; 
erőszakkal levetkőztették, 
majd intim helyeken fogdos-
ták a hangosan tiltakozó lányt. 
A két elkövető azzal védeke-
zik, hogy csak meg akarták 
tréfálni bajtársnőjüket. A ka-
tonai rendőrség azonban vád-
emelési javaslatot tett az 
ügyészségen, amely rövidesen 
dönt a példátlan esettel kap-
csolatban. 

Svéd kérődzők 
Európa legszorgalmasabb 

tejelői a svéd tehenek, a leg-
restebbek pedig a görögök. A 
rajnai mezőgazdasági szövet-
ség pénteken Bonnban közzé-
tett adatai szerint tavaly a 
svéd tehenek egyenként átlag 
7300 kilogrammnak megfe-
lelő tejet adtak. A második 
helyen a dán kérődzők állnak 
6950 kilóval. A középme-
zőnyben helyet foglaló német 
tehenek 5900 kilogrammnyit 
tejelnek, kétszáz kilóval töb-
bet, mint az EU-átlag. A sor-
ban leghátul, mindössze 3700 
kilogrammal, a görög tehenek 
kullognak. 

A bikának két szarvval több van... 

Miguel Abellan viadort kíméletlenül felöklelte a bika a barcelonai Monumental Arénában. 
A vesztest agyrázkódással szállították kórházba. (MTI Telefotó/EFE/Sebastian) 

Próbálja ki a villamosszéket! Washington (MTI) 
Erős idegzetűek Washing-

ton egyik elővárosának „Dave 
and Buster's" elnevezésű já-
tékszalonjában próbára tehetik 
tűrőképességüket. Kensington 
bevásárló központjában egy 
villamosszék megszólalásig 
hű mása hívogatja a kedves 
vendégeket, felette ezzel a fe-
lirattal: „Tegye próbára ere-
jét!" 

A vállalkozó kedvű ér-
deklődőtől, még mielőtt utol-
só dollárját az „Originál Shoc-
ker"-ra (Eredeti megrázkódta-
tó) költené, biztonság kedvé-
ért megkérdezik, hogy „Túl 
fogja vajon élni?" Akit ez 

nem riaszt vissza, azt kedve-
sen invitálják: „Próbálja ki, 
hogy füstölésre tudja-e bírni a 
széket!" 

A tízéves Kiernent a jelek 
szerint nem izgatja a vérfa-
gyasztó kérdés. Játszópajtásá-
val, Kellyvel vidáman ugrán-
dozik, majd beleül a villa-
mosszékbe. „Hiszen ez hi-
deg!" - kiáltja, miközben kis 
áramütések szaladnak át elvi-
selhető adagolásban egész tes-
tén. Arról állítólag fogalma 
sincs a kislánynak, hogy mi-
lyen erejű áram segíti át az el-
ítélteket a másvilágra. 

A villamosszék a jelek 
szerint különösen gyermekes 
családok körében népszerű, 
annak ellenére, hogy táblán 
közli a kíváncsiakkal: a pilla-
natokon belül bekövetkező 
„fiktív halálhoz" előbb 300, 
majd 1000 volt szükséges, az-
után pedig már „elégett" az il-
lető. Ezért a szülők nem árul-
ják a mit sem sejtő gyerekek-
nek, hogy mire is szolgál a va-
lódi villamosszék. 

Akadnak persze olyan 
szülők is, akik nem engedik 
meg gyermeküknek, hogy ki-
próbálja a „villamosszéket". 

Mások jó alkalomnak tartják 
megtekintését arra, hogy a ha-
lálbüntetés mellett vagy ellene 
érveljenek. 

Dave Joy, a játékszalon üz-
letvezetője mindenesetre vé-
delmébe veszi találmányát. 
„Az Originál Shocker nem is-
teníti a halálbüntetést. Ez nem 
egyéb játéknál, akárcsak a 
többi ötven a szalonomban. 
Ami a bírálókat illeti, ezen a 
pénzen akár azt is mondhat-
nák, hogy a televízió ké-
pernyőjén látható autóverse-
nyek fokozzák az agresszivi-
tást a közlekedésben" - idézte 
Joy nem túl meggyőző érvelé-
sét az AFP. 

Színvakok szigete 
MTI Panoráma 

Egy apró csendes-óceáni 
szigeten a tudósok olyan hi-
bás gént mutattak ki, amely 
sok ottlakónál teljes színvak-
ságot okoz. 

Mint az AP hírügynökség 
jelentette, Olivér Sacks neu-
rológus írta le először a je-
lenséget „A színvakok szige-
te" című könyvében, amely 
1997-ben jelent meg. Az 
érintett szigetlakók úgy lát-
ják a világot, mintha azt fe-
kete-fehér tévékészüléken 
néznék. 

A szóban forgó hibás gént 
30 évig tartó kutatómunka 
eredményeképpen sikerült 
felfedezni. Ezzel még nem 
találták meg a gyógymódot, 
a hibás gén azonosítása 
azonban ezt is elősegítheti. 

A rendes látással rendel-
kező szigetlakók esetében 
meg lehet majd állapítani, 
hogy hordozzák-e azt a hibás 
gént, amely fokozhatja a 
színvakság kockázatát a 
gyermeik esetében. Ez a 
rendellenesség csak olyanok-
nál alakul ki, akik mindkét 

szülőjüktől öröklik a hibás 
gént. 

Pingelap a neve a vizsgált 
szigetnek, amely a Mikroné-
ziai Szövetségi Államok ré-
sze. A 3 ezer szigetlakó közül 
körülbelül minden huszadik 
teljesen színvak. A világon 
általában minden 50 ezredik 
ember szenved ebben a be-
tegségben. 

A hibás gént sikerült 
visszavezetni egy olyan férfi-
re, aki huszadmagával élte túl 
azt a tájfunt, amely 1775-ben 
pusztított Pingelap szigetén 
és így az újra felszaporodó 
lakosság egyik őse volt. A 
szigetlakók színvaksága kü-
lönbözik attól a viszonylag 
általános jelenségtől, amikor 
az emberek nem tudnak elha-
tárolni bizonyos színeket, az 
érintett lakók ezen a szigeten 
ugyanis egyáltalán nem lát-
nak színeket. Az ottani szín-
vakságban szenvedőknek 
nincs meg az olvasáshoz 
szükséges látásélességük és a 
szemüket elnyomja a nap-
fény, ami különösen súlyos 
problémát okoz a trópusokon. 

Farhad iráni divattervező menyasszonyi ruhájá-
nak nagy sikere volt a római bemutatón. Hogy az 
iráni muzulmánok miként fogadják majd honfitár-
suk ruhakölteményét, azt a Koránt ismerők megjó-
solhatják. (MTI Tele fo tó/A P/And re w Medichini) 

Szende menyasszony 


