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Rabbani harcos
kormánya
A tálib rendszer
összeomlása után
Burhanuddin Rabbani elnök
tegnap kormányt alakított
Afganisztánban. Muhammad
Záhir Sah afgán király
Rómából hazatérni
készül.
2. oldal

Csúcs után
zuhanás
Az utóbbi hetekben
több mint 10 százalékkal,
átlagosan 30 forinttal
esett az élő sertés
felvásárlási ára. Az
olcsóbb felvásárlás
oka: esett a sertéshús
ára is.
3. oldal

Hová tegyük
a keresztet?

l
i

A média helyes, keresztény
felhasználásának
előnyeiről és helytelen
felhasználásainak
veszélyeiről tartott
előadást Gyulay Endre
megyéspüspök kedden
a Sík Sándor
szakkollégiumban.
7. oldal

Csúszós

burkolat

ALAPÍTVA:

G R ®

Pofonok: vajon ki adhatta és ki

1 9 1 0-BEN

kaphatta?

Botrány a tánciskolában

Pofonok c s a t t a n t a k
kedden este a szegedi Xtreme Hip-Hop Dance
Schoolban. A felek a z
adok-kapokra másképp
e m l é k e z t e k v i s s z a . Az
egyik diák azt állitotta,
hogy a nyolc h ó n a p o s
terhes tanárnő megütötte. Az oktató szerint éppen a z ellenkezője történt, úgy emlékezett, az
ő arcán csattant a pofon.
Az ellentét nem új keletű, a z X-tremes vezető
szerint konkurenciaharc
húzódik meg a háttérben, a kilépett tanítván y o k b a r á t a i állítólag
tánciskolát akarnak nyitni. Ezt a másik fél cáfolta.
Vitával kezdődött, majd
pofozkodással végződött
kedd este a szegedi X-treme
Hip-Hop Dance School felnőtt csoportjának megbeszélése. A felek másképp emlékeztek vissza a történtekre.
Már hétfőn este az esseni
moderntánc-világbajnokságról hazafelé tartva, a buszról
több lány sírva hívta fel szüleit, mivel - mint mondták az edző idegileg kikészítette
őket.
Minősíthetetlen hangnemben beszélt velük, többször
lehülyézte őket. Ekkor úgy
döntöttek, másnap a szülőkkel együtt bemennek a tánciskolába és beszélnek az iskola vezetőjével, Kárpáti
Bernadettel. Abban maradtak, hogy először a tizenöt
lány próbál szót érteni a tanárral, a szülők pedig később
csatlakoznak.

a levél

és

a

A p o f o n o k a , h o g y t ö b b e n v a n n a k , a k i k i r i g y e k a s i k e r e i m r e és a z e g y r e
b ő v ü l ő i s k o l á m r a - m o n d t a K á r p á t i B e r n a d e t t . (Fotó: Miskolczi
Róbert)

Kovács Edit és Melinda,
valamint Novakov Beáta, a
csapat három tagja idézte
fel a keddi eseményeket. Nyugodtan végighallgattuk
Bernadettet, majd szerettük
volna megköszönni eddigi
munkáját, mivel úgy döntöttünk, elhagyjuk a tánciskolát. Bernadett ekkor széttépte a vébén kapott okle-

velünket, és elkezdett sértegetni minket: „Nagy nullák v a g y t o k , s e m m i t sem
fogtok elérni az életben" vágta fejükhöz az oktató. A
lányok ezt megelégelve kivonultak a teremből, egyikük pedig kicsit erősebben
csukta be maga mögött az
ajtót.
- A tanárnő utánunk sza-

víz

Minden úton veszélyes

Munkatársunktól
- A hirtelen jött hideg idő,
a csapadék, az úton megtapadt falevelek gondot okoznak
a gépjárművezetőknek. Ilyenkor, az év utolsó hónapjaiban
ugrásszerűen megnő a kisebbnagyobb balesetek száma mondta Kovács Mihály, a
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Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Az
alezredes hangsúlyozta, hogy
az elmúlt napokban az utakon
halmozódó falevelek és az arra hullott csapadék jelentette
a legnagyobb veszélyt a gyalogosra, a biciklisre és autós-

ra egyaránt, főleg hajnalban,
amikor ez az önmagában is
csúszós „útburkolat" megfagyott.
Kovács Mihály úgy véli, a
balesetek egy része mindenképpen elkerülhető. A rendőrtiszt azt javasolta, hogy mindenki hangolódjon át tudatilag

a korlátozott látási és útviszonyokra.
- Figyelembe kell venni
például, hogy több időbe kerül ezután eljutni úticélunkhoz, ezért induljunk el hamarabb, hogy ne türelmetlenül
vezessünk. Kovács Mihály figyelmeztetett a köd veszélyeire is, és fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy elengedhetetlen a fényszórók tisztán
tartása és üzemképességük folyamatos ellenőrzése.
Sokszor látható olyan gépkocsi, ami leginkább egy
szaunához hasonlít, annyira bepárásodtak az ablakai. Ha a jármű nem szellőzik megfelelően,
az szintén nagyon veszélyes,
mondta a közlekedési szakember. Ha másképp nem oldható
meg, az ilyen autósok tartsanak
maguknál rendszeresen egy
törlőrongyot, hogy ne csak az
árnyak alapján kelljen tájékozódniuk vezetés közben.
A sebességhatár betartása
a téli viszonyok között mindenkinek saját érdeke, hiszen
a csúszós utakon nagy sebességgel közlekedő járművek
akár irányíthatatlanná is válhatnak. A rendőr alezredes már
most javasolja a téli gumik
használatát. Ugyan pénzbe kerül, de sokkal biztonságosabb
vele a közlekedés - hangsúlyozta Kovács Mihály.

ladt, és mivel azt hitte, Bea
szándékosan csapta be az ajtót, m e g f o g t a a kezét,
visszarántotta és adott neki
egy pofont - mesélte Edit. Hátrálni sem tudtam, ijedtemben a földre feküdtem,
de még ott is ütött - tette
hozzá Novakov Beáta.
(Folytatás
az 5. oldalon.)

M a

Bár a Horváth Mihály 5.
szám alatti ingatlan, a volt
képtár épülete már a nyáron elkelt, az adásvétel
körüli jogi huzavona még
korántsem fejeződött be.
Az eladó szerint minden
törvényesen történt, a Belügyminisztérium és a megyei közigazgatási hivatal
azonban ennek az ellenkezőjét állítja. A vita valószínűleg biróság előtt
folytatódik.
A rendelkezésünkre álló dokumentumokból az derül ki,
hogy a képtár eladásába sem a
szegedi képzőművészek, sem
az épületre régóta igényt tartó Szegedi Ipartestület nem
nyugodott bele. Megkeresésükre Kara Pál, a Belügyminisztérium önkormányzati
ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára arra kérte a
megyei közigazgatási hivatalt,
hogy vizsgálják meg, jogszerűen bonyolította-e a Csongrád
Megyei Közgyűlés az ingatlan
eladását.
Az utólagos törvényességi
ellenőrzést a közigazgatási hivatal elvégezte. Vas Márton
Zsolt hivatalvezető arról értesítette a megyei közgyűlés elnökét, Frank Józsefet, hogy
az ingatlan elidegenítésével
jogszabályt sértettek. A közigazgatási hivatal megállapításait a mai megyei közgyűlés
tárgyalja. Az előkészített előterjesztés hosszan és számta-

lan paragrafusra hivatkozva
indokolja a régóta változatlan
megyei álláspontot: nem sértettek jogszabályt.
Kinek van igaza? A laikus
akárhányszor olvassa el az ügy
dokumentumait, képtelen ezt
eldönteni. A közigazgatási hivatal és a Belügyminisztérium szerint az ingatlan múzeum volt, ezért csak kultuszminisztériumi engedéllyel lehetett volna eladni. A megye
szerint nem volt múzeum, s
bár megkérték a minisztériumi engedélyt, és a miniszter
nem járult hozzá az értékesítéshez, ettől még jogszerű volt
az eladás. A hivatal szerint az
épület a megyei önkormányzati törzsvagyonhoz tartozott, s
mint ilyent, nem lehetett volna eladni. A megye szerint a
saját, önkormányzati vagyonrendeletük, sem más jogszabály nem zárja ki, hogy törzsvagyonba sorolt ingatlant is
értékesítsenek, mindössze a
közgyűlés minősített többségi
szavazata kell a döntéshez. Ez
- 32 igen szavazat - megvolt.
A hivatal szerint a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyat az értékesítés előtt át
kellett volna minősíteni forgalomképes vagyontárggyá és
ez nem történt meg. A megye
szerint nem volt szükség az
átminősítésre, de ezt a közgyűlés bármikor pótolhatja,
persze az utólagos átminősítés
csak formális gesztus lenne.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Munkatársunktól
Az Európai Rákellenes Társaság 2001-et a nők évének
nyilvánította, és egyik fő törekvéseként igyekszik meggyőzni
a nőket a dohányzás súlyos ártalmairól. A terhesség alatti dohányzás is okolható a magasabb csecsemőhalandóságért, a
bölcsőhalálért, a gyermekek allergiás betegségeiért. A cigarettázó kismamák gyermekeinek
szellemi teljesítménye alacsonyabb, náluk gyakoribbak a magatartászavarok. E veszélyekre figyelmeztető gondolatok jegyében javasolja az édesanyáknak és a leendő édesanyáknak
Csongrád megye tisztifőorvosa,
hogy ne dohányozzanak ma,
november 15-én, a nemzetközi
„Ne gyújts rá!" napon.

A gyilkost

Jogi viták
a volt képtárról

elfogták

A képtár utcafrontja. (Fotó: Gyenes

a félelem

Kálmán)

megmaradt

Rettegés a tanyavilágban
A rendőrség ugyan elfogta a dorozsmai
Öreghegy-dűlő egyik tanyáján élő 67 éves
hölgy gyilkosát, a környéken lakó családok
mégis félnek. Napszálltával teljes a sötétség
a tanyavilágban, hiszen nagy a szegénység,
sokhelyütt nincs villanyáram. A sötétben sokféle ember járja a környéket, nem egyszer hajléktalanok, sőt bűnözők is az elhagyatott, romos tanyaépületek között húzzák meg magukat, mondják el a helybeliek.
A „Szentháromság egy jó Isten" Szeretetszolgálat munkatársait kísérhettük el az egyik

jótékonysági akciójukra, amelyet a legszegényebb tanyaiak megsegítésére szerveztek. Az
adományok jó helyre kerültek, sok család
ugyanis használható bútorok és ruhák nélkül
tengődik. A nélkülöző családok a szörnyű körülmények ellenére összetartanak és szeretetben élnek. A mindennapi élet gondjait azonban a környéken elkövetett bűncselekmények
és a szegényeket lenéző, a jogos segélyeket
sokszor meg nem ítélő hivatalnokok is súlyosbítják.
(Riportunk a 6. oldaton.)
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Szorosabb lesz
az együttműködés
Budapest (MTI)
Magyarország és Nigéria gazdasági és oktatási együttműködéséről folytatott megbeszélést szerdán Budapesten Olusegun Ohasanjo nigériai államfő Orbán Viktor miniszterelnökkel. A megbeszélésen szó esett arról, hogy míg a nyolcvanas években igen jók voltak Magyarország és Nigéria
gazdasági kapcsolatai, addig a kilencvenes években jelentős visszaesés következett be.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy most érkezett el a pillanat a gazdasági együttműködés szorosabbá tételére. A nigériai elnök hangsúlyozta, hogy országa úgy tekint Magyarországra, mint az egyik legfontosabb partnerére a közép-kelet-európai térségben.

Hadászati

atomfegyverzet

Putyin ajánlata
Washington (MTI)
Vlagyimir Putyin orosz államfő kedden Washingtonban felajánlotta, hogy kétharmadával csökkentik az
orosz hadászati atomfegyverzetet - jelentették szerdán orosz televízióállomások. E jelentések szerint az
orosz államfő a washingtoni
orosz nagykövetségen tartott

fogadáson beszélt erről. Putyin kijelentette: Moszkva a
hadászati támadó fegyverzet
radikális - legalább egyharmadára történő - csökkentését javasolja.
Szavai szerint a világ stratégiai egyensúlyának fenntartásához szükséges minimális szintig kellene eljutni
a csökkentéssel.

GLÓBUSZ
Van, aki bocsánatot

kér

Nyilatkozatban kért bocsánatot Andrzej Kaucz, a lengyel
főállamügyész időközben lemondott helyettese azoktól az
egykori ellenzékiektől, akik ellen a nyolcvanas években eljárást folytatott, „károkat és szenvedést" okozva nekik ezzel.
Kaucz elismerte, hogy 1990 előtt wroclawi ügyészként eljárt
az akkori ellenzék több képviselője ellen. Őszinte sajnálatát
és fájdalmát fejezte ki mindazok iránt, akiknek ezzel kárt
okozott, de hangsúlyozta, hogy szolgálati kötelességének tett
eleget, és nem lépte át a törvényesség kereteit, amint ezt az
igazoló bizottság is megerősítette. Ismeretes, hogy a rendszerváltó államokban - így hazánkban is - óriási a feszültség a
károkat szenvedők és okozók között. Kaucz, a maga során,
így próbálta oldani a helyzetet. Van, aki bocsánatot kér.
9. S.
PARVANOVAZ ELSŐ
FORDULÓ GYŐZTESE.
Hivatalos eredmények szerint Georgi Parvanov szocialistajelölt végzett az élen a
bulgáriai elnökválasztás hét
végi, első fordulójában. A
választási bizottság szerdán
közzétett végleges eredményei alapján Parvanov a szavazatok 36,37 százalékát
szerezte meg, míg vetélytársa, a korábban esélyesnek
tartott Petar Sztojanov jelenlegi elnök 34,94 százalékot
kapott. A választás második
fordulóját november 18-án
tartják.
CSECSENFÖLDI TÖMEGSÍR. Tömegsírt tártak
fel a hatóságok szerdán Csecsenföld fővárosa, Groznij

Csángósors
Strasbourg (MTI)
A romániai Moldvában élő
csángómagyar kisebbség kulturális hagyományainak védelméről adott ki állásfoglalást az Európa Tanács miniszteri bizottsága. Szorgalmazta az anyanyelvi
oktatás támogatását és a csángó
nyelvű istentiszteletek biztosításának lehetőségét, s ennek kapcsán üdvözölte a Szentszéknek
a csángó kisebbség anyanyelvű
hitoktatását és lelkipásztori ellátását célzó törekvéseit. A strasbourgi székhelyű páneurópai
szervezet végrehajtó testülete
szerdai döntésében az Európa
Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének a romániai csángók
helyzetéről készített júniusi ajánlását erősítette meg. A kérdésben
született állásfoglalást a miniszteri bizottság oktatási, kulturális
és sportbizottsága készítette elő
és terjesztette végleges formájában a testület elé.

DÉLMAGYARORSZÁG
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külterületén. A sírból eddig
három ember földi maradványait emelték ki. Az eddigi vizsgálatok szerint helyi
polgári lakosokról van szó,
akiket agyonlőttek az ismeretlen tettesek.
MÉLY RECESSZIÓ. A
harmadik negyedévben 2,8
százalékkal zsugorodott az
izraeli gazdaság teljesítménye éves összevetésben - közölte az izraeli statisztikai
hivatal. Az ország egyértelműen mély recesszióban
van, miután a GDP-érték a
második negyedévben is már
1,0 százalékkal csökkent az
előző év azonos időszakában mérthez képest, és az
idei első félév egészében 1,5
százalékkal esett.

Az exlcirály szolgálni szeretné az afgán

népet

Rabbani harcos kormánya

Kabul (MTI)
Friss hírek szerint a tálib
rendszer összeomlása után
szerdán kormány alakult Afganisztánban, élén Burhanuddin
Rabbani törvényesen választott elnökkel, akit a tálibok korábban elűztek.
A tálibellenes egységfront
képviselője a KUNA kuvaiti
hírügynökséggel azt közölte,
hogy a védelmi tárcát az Északi Szövetség főparancsnoka,
Mohammed Fahim tölti be, s
a kormányt a legbefolyásosabb harctéri parancsnokok
hozták létre Dosztum tábornok vezetésével. A külügyeket Abdullah Abdullah, a belügyeket Janisz Kanuni irányítja - mondta.
Muhammad Záhir Sah afgán exkirály szerdán Rómából üzenetet intézett népéhez,
bejelentve, hogy hazatérni készül, de nem uralkodóként, hanem „Afganisztán szolgálójaként". Egyúttal állást foglalt
az ország egysége mellett, és
óva intett a bosszúállástöl.
Ellentmondó hírek érkeztek Kandahár sorsáról: egyes
jelentések szerint a tálibok
„Afganisztán fővárosává" tették meg a mozgalmuk központjának számító várost, és
erődítési munkálatokat folytatnak, az ellenzéki Északi
Szövetség szerint azonban elvesztették uralmukat a település felett, ahol „teljes káosz"
uralkodik. Az ÍRNA iráni hírügynökség azt jelentette: a tálibok szellemi vezetőjük,
Omar molla elnökletével Kandahárban tartott tanácskozáson döntöttek arról, hogy a települést „Afganisztán fővárosává" teszik meg. A jelentés

Északi harcosok nézik az elesett tálibokat. Fordult a kocka.
(MTI TelefotáEPA/Joel
Robine)
közvetett módon megerősíti,
hogy Omar molla továbbra is
Kandahárban tartózkodik. A
tálibok állítólag arról is döntöttek, hogy áttérnek a gerillahadviselés módszereire.
A tálib fegyveresek részéről fenyegető kiterjedt gerillaháború veszélyére figyelmeztette a Nyugatot az a pakisztáni újságíró, aki a múlt héten interjút készített Afganisztánban Oszama bin Ladennel.
Afganisztánban meglehetősen zavaros és bizonytalan
állapotok uralkodnak, de az
EU ennek ellenére változatlan intenzitással folytatja ottani humanitárius tevékenységét - közölték szerdán az Európai Bizottság illetékesei. Értékelésük szerint Mazari-Sarif

és Kabul felszabadítása megkönnyíti a kapcsolatfelvételt
a térségben dolgozó humanitárius személyzettel, de a biztonsági helyzet törékenysége
változatlanul rendkívül óvatosságot követel.
Az Afgán Iszlám Sajtóügynökség (AIP) szerint törzsfőnökök és helyi milíciavezérek
vették át az irányítást a Kabultól 122 kilométerre délre
fekvő Gardézban, Paktia tartomány fővárosában is a tálibok
távozása után.
Donald Rumsfeld amerikai
védelmi miniszter New Yorkban közölte: az amerikai hadsereg különleges erőket juttatott el Afganisztán déli részére, és ezek ellenőrző posztokat
állítottak föl az északi ország-

A nemzeti fejlesztési program jövő évi

részből délre vezető főutakon,
hogy „letartóztassák azokat,
akiket le kell tartóztatni".
Egy ismert orosz katonai
szakértői szerint fel kellene
függeszteni az Afganisztán elleni amerikai légicsapásokat
és minden más hadműveletet
az ország területén. Mahmud
Garejev hadseregtábornok, az
orosz katonai tudományok
akadémiájának elnöke úgy vélekedett újságíróknak nyilatkozva, hogy miután az Északi Szövetség csapatai birtokukba vették Afganisztán középső és déli, pastuk által lakott vidékeit is, megérett a
helyzet arra, hogy a hadműveletek helyett a hosszú távú politikai rendezésre lehessen
koncentrálni.

pályázatai

A Széchenyi-terv lendülete

Budapest (MTI)
A Széchenyi-terv segíti a magas gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatottság és az alacsony adózási szint elérését
- mondta Orbán Viktor miniszterelnök a
jövő évi pályázatokat bemutató ünnepségen szerdán Budapesten. Hozzátette: a
nemzeti fejlesztési program nem csak
rövid távon segít elviselni a világgazdaság kedvezőtlen hatásait. Orbán Viktor kijelentette: a kormányzat nem tett le arról
a célról, hogy Magyarország 2015-re
utolérje az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjét. Hozzátette: a csatlakozás
óriási lökést adhat a gazdaságfejlesztésnek, a monetáris unióba való belépés pe-

Kukoricafelvásárlási
rendelettervezet
Budapest (MTI)
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült az idei saját termésből származó takarmánykukorica felvásárlásáról intézkedő rendelet tervezete - közölte Guba Mihály, az
Országos Gabonaválasztmány elnöke.
Elmondta: a rendelet-tervezet szerint a gabonapiacon jelentkezett zavarok miatt legfeljebb 500 ezer tonna mennyiségű, a magyar szabvány előírásainak megfelelő minőségű idei termésű takarmánykukorica állami felvásárlására kerül sor 18 ezer forintos
tonnánkénti áron. Ez az ár nem tartalmazza sem az áfát, sem a kompenzációs felárat. A felvásárlást a GMS 96 Kft. végzi majd. Az
igénylőknek a felvásárlásra való jelentkezést november 28-ig
kell a felvásárlónak eljuttatniuk. Egy termelő felvásárlásra legfeljebb 500 tonnányi takarmánykukorica-mennyiséget ajánlhat fel,
ami nem lehet kevesebb hat tonnánál. Emellett hektáronként legfeljebb hat tonna takarmánykukorica ajánlható fel megvételre.
A felvásárlási ár a termelő telephelyétől számított 50 kilométernél nem távolabbi helyre szállított takarmánykukorica szállítási költségét is magában foglalja. Nagyobb szállítási távolság esetén a szállítási költségről és azok viseléséről a felvásárló és a termelő egyezik meg. A felvásárlásról a termelőt a felvásárló december 10-ig postára adott levélben értesíti.

dig további lendületet vihet a gazdaságba.
Matolcsy György gazdasági miniszter
elmondta: eddig több mint 3300 pályázó nyert el támogatást a terv keretében,
számuk az év végére elérheti a 70007500-at. Az idén mintegy 120 milliárd forint áll rendelkezésre a Széchenyi-terv pályázataira. A gazdasági miniszter közölte, hogy a Széchenyi-terv jövő évi pályázataira mintegy 110 milliárd forint áll a
kormányzat rendelkezésére. Hozzátette:
a vállalkozáserősítő program pályázataira 50 milliárd forintot, a lakásprogramra majdnem 13 milliárdot, a turizmusfejlesztési programra 35-37 milliárdot, az

energiatakarékosságira 2,8 milliárdot, a
regionális gazdaságerősítőre 8,7 milliárdot, míg a foglalkoztatási célok megvalósítására 3,6 milliárd forintot különítettek el. A gazdasági miniszter kiemelte, hogy jövőre az egymillió forint alatti támogatások esetében a vállalkozóknak
nem kell az egyes pályázatokhoz szükséges különböző igazolásokat bemutatniuk, elég ha nyilatkoznak róluk. Újdonságként említette, hogy néhány esetben
- a mikro-, kis- és középvállalkozások
körében - előlegfizetésre kerülhet sor.
Ennek értelmében a megnyert pénzösszeg
50 százalékát vehetik fel előre a vállalkozók.

TŐZSDE
A budapesti tőzsdén igencsak megélénkült a forgalom.
13.7 milliárd forint értékben
cseréltek gazdát a részvények,
miközben az index 2.6%-kal
emelkedett. A Matáv, az OTP és
a M O L 3 , 4 illetve 5%-kal drágultak. A bank a várakozásoknak megfelelő jó negyedéves
eredménnyel állt elő reggel. Az
Égis árfolyama sem csökkent
számottevően annak ellenére,
hogy a gyógyszergyár profitja
jelentősen elmaradt a várttól.
Esett viszont a szintén a vártnál
gyengébb eredményről beszámoló Borsodchem és Zalakerámia, míg negyedéves vesztesége ellenére erősödött a NAB1.
Előreláthatólag mérsékelt emelkedéssel zárhatják a napot a
főbb európai részvényindex, a
FTSE-100 és a C A C 40 pár tized százalékos, míg a DAX fél
százalékos pluszban van jelenleg. A nap közepéhez képesti
visszaesés elsősorban az olajtársaságok gyengülésének volt köszönhető: az olajár 8%-ot zu-

hant. miután az O P E C a nem
OPEC-tag országok együttműködésétől tette függővé a kitermelés csökkenését. Esett Európa
legnagyobb biztosítótársasága,
az Axa, a Goldman Sachs elemzője idei eredmény előrejelzését
20%-kal, a következő két évét
pedig 10-10%-kal vette vissza.
Londonban erősödött a Cable &
Wireless, miután a társaság rendkívüli osztalék-kifizetésről és
részvényei 15%-ának visszavásárlásáról döntött. A negyedéves
veszteségről beszámoló Siemens
és chipgyártó leányvállalata, az
Infineon részvényeinek árfolyaRészvény
BCHEM
Égis
MATÁV
MOL
OTP
RABA
Richter
BUX

Z á r ó á r f . (Ft)
4275
11200
951
4900
»5990
1670
15395
7142

ma is jelentősen emelkedett. A
Deutsche Telekom annak köszönhette erősödését, hogy 1.6 milliárd eurós adókedvezményre számíthat a Sprint tranzakcióhoz
kapcsolódóan. Az euró gyengélkedett, 88 dollárcent alatt is járt
a közös európai valuta árfolyama.
Amerika erősen kezdett, egy kereskedési óra elteltével azonban
visszajöttek pár tized százalékos
pluszba az indexek. A kezdeti
optimizmust a Hewlett-Packard
várakozáson felüli eredménye és
a vártnál jóval nagyobb mértékben növekvő októberi kiskereskedelmi forgalom táplálták.
F o r g . (M Ft)
39
431
5222
3189
3073
33
952
4-181 p o n t

Változás
-4,79%
-0,44%
4-3,26%
4-5,15%
4-4,17%
-1,18%
-1,16%
+2,61%
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RÖVIDEN
S T U M P F AZ INFORM A T I K Á R Ó L . A magyar
informatikai és telekommunikációs szektornak nagy
szerepe van abban, hogy a
magyar gazdaság jó minősítést kapott az Európai Unió
országjelentésében - mondta Stumpf István kancelláriaminiszter, a KFKI Nap
címmel rendezett konferencián. A miniszter ellentmondásosnak nevezte, hogy az
uniós jelentés, illetve az
OECD legutóbb készült tanulmánya eltérően értékeli
az országot a versenyképesség szempontjából. - Miközben az uniós jelentésben
adott minősítés szerint Magyarország csak „rövid távon" képes megbirkózni az
európai uniós versennyel, addig az OECD az elsők között említi Magyarországot
a tudásalapú versenyképesség tekintetében - mutatott rá
Stumpf István.
E R D E Y G Y Ö R G Y . Tu
ri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter 2001. november 15-i hatállyal Erdey
Györgyöt bízta meg a környezetvédelmi helyettes államtitkári feladatok ellátásával. A pozíció Kemény Attila közigazgatási államtitkárrá történő kinevezését követően üresedett meg. Erdey
György korábban a törvényelőkészítő és jogalkotási
főosztály vezetőjeként látta
el feladatát a minisztériumban.
NÉGYMILLIÁRD
T Ö B B L E T AZ O P E R A HÁZNAK. A kormány elkötelezte magát a Magyar
Állami Operaház fejlesztése
mellett, ennek megfelelően
négymilliárd forint többlettámogatást nyújt az intézménynek 2002-ben - jelentette be
Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere. A tárca vezetőjének
ismertetése szerint az Operaház állami költségvetése ezzel több mint hatmilliárd forintra nő, s ez az összeg megközelíti a hírneves londoni
Covent Garden, vagy éppen a milánói Scala központi finanszírozásának mértékét.
NÓGRÁDI ÁDÁM ÖNGYILKOSSÁGOT KÍSÉRELT MEG. Öngyilkosságot kísérelt meg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájában Nógrádi
Ádám, az olajtanú Nógrádi
Zsolt öccse. Tettét időben felfedezték, élete nem forgott
veszélyben. Nógrádi Ádám
szerdán délelőtt, mialatt a zárkatársát a fogdaőrök a mosdóba kísérték, a lepedőjét felcsíkozta, az abból font kötelet a zárkaasztal összekötő
rúdjára kötözte, majd nyakára hurkolta és fekvő helyzetben próbált öngyilkosságot
elkövetni. A visszatérő őrök
megmentették az életét.
POSTABANK-ÜGY:
MEGHOSSZABBÍTOTT
N Y O M O Z Á S . Három hónappal, március 3-ig meghosszabbította a Postabank
ügyében folyó nyomozást a
L e g f ő b b Ügyészség. A
hosszabbítást többek között
az indokolja, hogy a nyomozás során mintegy 280 hitelügyletet kell átvizsgálni, ami
meglehetősen időigényes feladat. Princz Gábor volt elnök-vezérigazgató és négy
egykori vezetőtársa ügyében
a gyanú továbbra is gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének visszaélése.
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A szegedi egyetem 300 millió forintra

számíthat

A vonat megvár

Egyszerűbb lesz a tanári bértábla

Az idei állami költségvetést is módosító zárs z á m a d á s i törvény hét
eleji e l f o g a d á s á v a l felhasználhatóvá vált a felsőoktatásnak szánt 5,7
milliárd forint kiegészítő
támogatás. Pálinkás József oktatási miniszter úgy
nyilatkozott lapunknak,
hogy a Szegedi Tudományegyetem ebből háromszázmillió forint körüli
összegre számithat.
- Milyen szempontok alapján osztották szét az 5,7
milliárd forint
többlettámogatást a
felsőoktatási
intézmények között, s ebből
mennyit kap a szegedi
egyetem?
- Az oktatási tárca egymilliárd forintot ad a Debreceni
Egyetem könyvtárának felépítésére, hétszázmillióból kollégium épül Budapesten, a
fennmaradó négymilliárd forintból egymilliárdot a minőségi képzés fejlesztésére fordítunk azokban az intézményekben, ahol jelentős tudományos iskolák működnek.
Kétszázötvenmillió forint jut a
természettudományi karok
működési feltételeinek javítására, ebből a szegedi kar mintegy ötvenmilliót kap. A többi
pénzt az intézmények működési költségeinek arányában
osztottuk szét. A szegedi egyetem háromszázmillió forint
körüli támogatásra számíthat.
-A Pedagógusok Szakszervezete nemrég aláírásgyűjtést kezdeményezett,
hogy

Pálinkás József: Ha engem is jelölnének az Akadémia elnöki tisztségére,
nagyon komolyan meg fogom fontolni a felkérést. (Fotó: Karnok Csaba)
minél hamarabb vezessenek be önálló pedagógusbértáblát. Az előzetes információk
szerint
ilyen
bértáblát a minisztériumban készülő
pedagóguséletpályamodell is tartalmaz. Ez mikor léphet életbe?
- A 2002-es költségvetésben ez az életpályamodell még
nem valósulhat meg, de a tervezet valóban tartalmaz a pedagógusokra vonatkozó bértáblát. Két-három hónapra
szükség van ahhoz, hogy a minisztérium
koncepcióját

egyeztessük a szakma képviselőivel, az iskolák vezetőivel. A magyar közoktatás jelentős átalakítását eredményező modell márciusra ölthet
végleges formát, s akkor meg
tudjuk mondani, 2003-ra hogyan és mennyiből finanszírozzuk a pedagógus-bértáblát,
ami lényegesen egyszerűbb
lesz a mostaninál.
- Mi a szándéka a minisztériumnak az életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével?
- Vonzóvá és átláthatóvá
kívánjuk tenni a pedagóguspá-

lyát, és meg szeretnénk becsülni a kiemelkedő tanári teljesítményt. Ma ugyanis nincs
megfelelő különbség a kezdő
tanár és a szakmai fejlesztésekben, a helyi pedagógiai
programok kidolgozásában
közreműködő, elismert pedagógus között.
- A Magyar
Tudományos
Akadémián megalakult a
jövő évi tisztújítást előkészítő bizottság, s az elnöki
poszt várományosai között
az ön neve is megjelent.
Vállalná az Akadémia vezetését, ha erre kérnék?

Két napig a közlekedésről
Munkatársunktál
Két napon át a közlekedésé a főszerep Szegeden: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Csongrád
megyei kamara közös rendezésében a Tisza-parti városban ma kezdődik a III. nemzetközi közlekedési konferencia,
„Magyar közlekedés az EU
kapujában" címmel.
A kétnapos program egyik
kiemelkedő eseménye, hogy
a sajtó képviselői előtt Fónagy
János közlekedési és vízügyi
miniszter, valamint Bozidar

Milovic jugoszláv közlekedési miniszter itt írja alá a két
ország közötti közlekedési
egyezményt. A konferencia
programja egyébként igen sűrű, a résztvevők a két nap során több mint húsz előadást
hallgathatnak meg. Az eseményen egyebek mellett szó esik
arról, hol tart hazánk az uniós
felkészülésben, a csatlakozásnak milyen hatásai lesznek a
magyarországi közlekedésre,
annak piaci viszonyaira és a
versenyhelyzetre. Az elméleti kérdések mellett előadások

válaszolhatnak olyan gyakorlati problémákra, mint a magyar taxiközlekedés jövője, s
a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési lehetőségei a Duna-Körös-Tisza-Maros-régióban. A résztvevők áttekintik a
legfontosabb területek - fuvarozás, áru- és személyszállítás - lehetőségeit, különös
tekintettel a közúti, vasúti és
folyami közlekedésre. A vendégelőadók a közlekedési
ágazat minden területéről érkeznek: jelen lesznek uniós
csatlakozásban illetékes sza-

kértők, szállítmányozási-kereskedelmi és érdekképviseleti vezetők, s a legnagyobb hazai közlekedési társaságok első emberei. A majdani liberalizált infrastruktúrát tekintve
komoly érdeklődésre tarthat
számot Kukely
Mártonnak,
MÁV Rt. vezérigazgatójának
uniós,csatlakesáról szóló előadása, s minden bizonnyal sokakat érdekel majd a Tiszaparti városban is a Mahart-vezérigazgató, Somlóvári
László
környezetkímélő szállítási módokról szóló előadása.

Miniszterelnökünkről írta valaki a közelmúltban: egy fontos, nagyhatalmú ember megfogta a sámliját, letette a sínek között a mozdony elé, és rátelepedett. Az emberek választhatnak, megfogják a sámlit és
a rajta ülővel együttfélrerakják, majd a vonat elindul, vagy csak néznek maguk elé,
a vonat meg áll. A publicista szerint nálunk
az utóbbiak vannak többségben, mi egy ilyen, „néző" ország
vagyunk.
Szerintem nem ilyen ország a mienk, csak nem eléggé hallatszik a másik oldal. És ebben mindenekelőtt az ellenzék a
hibás. Elnézem Medgyessy Péter fiatal kampánycsapatát, tehetségesek, szép jövő állhat előttük, de még nem nagyon tudom a nevüket. Ők úgy gondolják, a halk szó messzebbre
hallatszik, de ez nem biztos, hogy így van. Ez akkor is megmutatkozott, amikor az Amerikát ért terrortámadás utáni első hazai közvélemény-kutatásban
észrevehetően emelkedett a vezető kormánypárt népszerűsége. A bajban az emberek az erő és az igazság közül könnyen az erőt választják.
Különösen úgy, hogy nincs is mindig egyféle igazság.
Az az erő, ahogy a zárszámadási törvényt a kormány lenyomta az ellenzék torkán, tanítanivaló. Másfél éve mindenki mondja, írja, hogy az inflációt alultervezték, alultervezik,
s a keletkező többletbevétel elköltését kivonják a parlamenti ellenőrzés alól. Igy is történt, a kormány utólag elszámolt,
mire költötte a közpénzmilliárdokat, anélkül, hogy bárkit is
megkérdezett volna. Belekötni jogilag, közgazdaságilag lehet ugyan, de szavazatszerzési céllal szinte lehetetlen, hiszen
az első sor, a legnagyobb összeg a nyugdíj több tízmilliárdja. Az alultervezett infláció miatti elmaradt nyugdíjé, de ezt
szinte lehetetlen úgy elmondani az ellenzéki padsorokból,
hogy ne tűnjön
ünneprontásnak.
Jó kezekben van az ország - hallhatjuk egyre sűrűbben
a Széchenyi-tervet népszerűsítő reklámblokkokból. Tényleg
dicséretes dolog az energiatakarékosság, hogy pénzt lehet
szerezni a nyílászárók cseréjére, de ezt ilyen szinten összemosni a kampánnyal? Ennyi milliárdja biztosan nem lesz
egyetlen pártnak sem, mint amennyi a Széchenyi-tervre jut
a közpénzből, s ha minden, önmagában
megkérdőjelezhetetlen támogatás, pozitív példa mögé oda mondja a narrátor, hogy jó kezekben van az ország, egy idő után el is
hisszük.
Pedig lehet, hogy csak erősekben. Olyanokban, melyek
képesek a vonatot is megvárakoztatni.

- Ha valakit az Akadémia
elnökévé jelölnek, az óriási
megtiszteltetés, mert ez a magyar szellemi élet megbecsült
pozíciója. Ha engem is jelölnének az elnöki tisztségre, úgy
gondolom, nagyon komolyan
meg fogom fontolni a felkérést.
-Az MTA mostani elnöke,
Glatz Ferenc a tudós testület múlt heti közgyűlésén és
lapunknak adott interjújában is az emberrel foglalkozó tudományok
súlyának növelése mellettfoglalt
állást. Ön, mint
fizikus
mennyiben ért egyet ezzel
a véleménnyel?
- Minden tudomány az emberrel foglalkozik. Ha az elnök
úr arra gondolt volna, hogy
meg kell változtatni az Akadémián belül az osztályszerkezetet, és több irodalmárra lenne
szükség, mint orvosra, vagy
biológusra, akkor nem értek
egyet vele. Az MTA osztályszerkezete ma nagyjából megfelel a magyar tudományos
élet szerkezetének. Természetesen az Akadémiának is fejlődnie kell a tudományok előrehaladásával párhuzamosan.
Ha szükség van arra, hogy néhánnyal több társadalomtudós
kerüljön be a testületbe, akkor az a jelenlegi keretek között is megvalósítható. Semmiféle kampányszerű átalakításra nincs szükség a Magyar Tudományos Akadémián, és
minden tekintélyemet latba fogom vetni, hogy ilyen ne is
történjen.
Hegedűs Szabolcs

Háromszáz

forint

leörüli

sertésárak

Csúcs után zuhanás
tője megerősítette információinkat. Mint mondotta, szinte
hetente 10-15 forinttal csökkentek a felvásárlási árak, aminek az az oka, hogy a piacon
esett a hús ára. Ha azonban
egy vállalat a piacon szeretne
maradni, két megoldás közül
választhat, vagy kevesebbet
vág, vagy olcsóbban veszi
meg az alapanyagot. A Pick
ez utóbbi lehetőség mellett
döntött. Forró Sándor hangsúlyozta: még így is felette
vannak az állami irányárnak
(304 forint), valamint saját,
tavalyi szerződésekben rögzített, a nagy súlyú sertésekre
vonatkozó
irányáruknak,
amely 225 forint volt. Jelenleg
305 forintot fizetnek az élő
sertés kilójáért (igaz, egy hónappal ezelőtt még 353 forintnál tartottak).

Általános elvárás a tiszta erkölcs

Pártok és feltételek

A pártok az országgyűlési képviselőjelölt-állítás
legfontosabb alapelvének a politikai, erkölcsi és jogi feddhetetlenséget tartják - derül ki a lapunk által
készített összeállításból. Bár a Fidesz, a Független
Kisgazdapárt és a Magyar Igazság és Élet Pártja hivatalosan még nem jelentette be, hogy kiket indit a
megyében, a jelöltállítással kapcsolatos alapelveket
már megfogalmazták és elfogadták a párt vezető fórumain.
A Fidesz-Magyar Polgári
Párt országos választmánya
legutóbbi tanácskozásán fogadta el a párt jelöltállítási
alapelveit, amelyek szerint
többek között vizsgálni kell
az országgyűlési képviselőjelölt feddhetetlenségét és az
esetleges összeférhetetlenséget. A jelölteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a Fidesz programját, folyik-e ellenük büntetőeljárás,
van-e köztartozásuk, illetve
voltak-e korábban más pártnak a tagjai - tájékoztatta lapunkat Farkas Sándor. A Fidesz megyei elnöke elmondta: az előző választáson egyéni körzetben nyertes képviselőket valószínűleg újraindítja majd a part. A Fidesz egyébként az év végén nevezi meg

selőjelöltjeit. A megyei listán,
amelyet 2002. január 20-áig
kell felállítania a megyei választmánynak várhatóan előkelő helyet kapnak az egyéniben indulók. Az FKGP jelöltjeinek részletes önéletrajzot
kell benyújtaniuk a párt országos etikai bizottságának,
amely meghallgatja, vagy
ahogyan Pancza István megyei elnök fogalmazott, átvilágítja a képviselőjelölteket.
A Független Kisgazdapárt
egyébként csak azokat indítja a jövő évi parlamenti választásokon, akik tagjai a pártnak. A jelölteknek nem kell
vagyonnyilatkozatot tenniük.
A felsőfokú végzettség hiánya nem jelent kizáró okot a
kisgazdáknál. Elindítják azt
is, akinek nincs diplomája, de
góta párttag, vagy komoly

pozíciót tölt be az FKGP-ben,
vagy olyan szolgálatot tett a
múltban, ami alapján megérdemli, hogy jelöljék. Mint
ahogy a kisgazdáknál, úgy a
MIEP-nél sem szerepel a kitételek között, hogy volt
MSZMP-tag nem lehet képviselőjelölt. A Magyar Igazság
és Elet Pártja a jelöltállítás
legfontosabb alapelvének a
politikai, erkölcsi és jogi feddhetetlenséget tartja - mondta
Kovács László megyei elnök.
MIÉP-színekben egyébként
indulhat olyan pártonkívüli
személy, aki ismert és elismert szaktekintélynek számít
a saját választókerületében.
Ugyanakkor a MIÉP-jelölteknek nyilatkozniuk kell arról,
hogy folytatnak-e homoszexuális kapcsolatot, illetve alkohol- és-Vagy drogfüggők-e.
A Magyar Szocialista Párt
parlamenti képviselőjelöltjeinek etikai és vagyonnyilatkozatot kellett tenniük - tájékoztatta lapunkat Botka László
megyei elnök. Ebben többek
között az áll, hogy a jelölt korábbi politikai tevékenysége,
állampolgári cselekedetei és
kapcsolatai nem okoznak kárt

az MSZP-nek, s azok a nyilvánosság előtt vállalhatók. A
szocialista képviselőjelölteknek nyilatkozniuk kellett arról
is, hogy vagyoni helyzetükkel összefüggően mind ők,
mind pedig a velük közös háztartásban élők jogilag és erkölcsileg támadhatatlanok. Továbbá nincs olyan megbízatásuk, amely összeférhetetlen a
képviselői mandátummal. A
Szabad Demokraták Szövetségének esetében is az erkölcsi
és jogi feddhetetlenség és az
összeférhetetlenség volt a legfontosabb szempont a jelöltállításnál - hangsúlyozta
Nagy Sándor szegedi elnök.
Mint ahogy a Fidesznél, úgy
az SZDSZ-nél is nyilatkozniuk kell, kellett a képviselőjelölteknek, hogy folyik-e ellenük büntetőeljárás, van-e köztartozásuk, illetve korábban
született-e elmarasztaló bírósági ítélet velük szemben. Az
SZDSZ-jelölteknek arra a kérdésre is választ kellett adniuk,
hogy az állampárt idején kapcsolatban álltak-e a belső elhárítás valamelyik ügyosztályával.
S í . C. Sx.

Csontozóban. A feldolgozó örül az olcsó
alapanyagnak, a termelő nem. (Fotó: Gyenes Kálmán)
Három-négy héttel ezelőtt még átlagosan 350
forintot kértek és kaptak
a termelők az élő sertések
kilójáért. Azóta heti 1015 forinttal csökkentek az
árak. A Sertéstenyésztők
Országos Választmánya
nehezményezi a drasztikus áresést.
Tóth István, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének
(MOSZ) titkára elmondta,
hogy az utóbbi hetekben több
mint 10 százalékkal, átlagosan mintegy 30 forinttal esett
az élő sertések felvásárlási ára.
Ez igen kellemetlenül érinti a
tenyésztőket. Mint mondotta,

a feldolgozók költségeik emelkedésével és az exporttámogatás hiányával magyarázzák az
árak csökkenését.
A Sertéstenyésztők Országos Választmányának tegnapi
ülésének résztvevői ugyanakkor a feldolgozókat a tenyésztőkkel kötött megállapodás felrúgásával vádolták. A gazdák
képviselői szerint ugyanis a
feldolgozók ígéretet tettek arra, hogy amennyiben az államtól, illetve a Vágóállat és
Hús Terméktanács közös intervenciós alapjából 500-500
millió forintos támogatást kapnak, úgy a felvásárlási árakat
tartani fogják.
Forró Sándor, a Pick Szeged Rt. élőállat-forgalmi veze-

A jelenlegi helyzet egyik
vesztese a Pankotai Agrár Rt.,
a megye legnagyobb, évi 6070 ezer élő állatot értékesítő
sertéstenyésztője. Oláh József
maricetingvezető arról tájékoztatott, nem számítottak az árak
ilyen erőteljes csökkenésére. A
piaci tendenciákat figyelve
tudták, hogy az év végéig esni fognak a felvásárlási árak,
de az ütemet fokozatosabbnak
gondolták.
A Sertéstenyésztők Országos Választmánya elfogadhatatlannak tartja azt a rendelettervezetet is, amelyet a szaktárca
készített a sertésfelvásárlás jövő évi irányáráról, hiszen az alacsonyabb a jelenleginél. A mostani irányár 304 forint kilogrammonként, élő súlyban számolva,
míg a jövő évben a tárca 302 forintban szeretne megállapodni.
Ez utóbbi javaslatot az Agrárrendtartási Tárcaközi Bizottság
szerdai ülésén elfogadta a bizottság. Azaz a jövő évi sertésfelvásárlási irányár 302 forint
lesz, amennyiben a rendeletet
az agrárminiszter aláírja.
F. K .
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Idén tizenhat fát emelnek ki a Széchenyi

térről

Pótolják a platánokat

ÉS-est Szegeden
A szabadelvű gondolkodás egyik legfontosabb hazai fóruma, az Elet és Irodalom estjét rendezik meg pénteken este 6 órától a szegedi Átrium Borpincében
(Kárász u. 9). A közéleti és irodalmi hetilap olvasói találkozhatnak a szerkesztőség több tagjával, Kovács Zoltán főszerkesztőn kivül Tárnái Gizellával, Vágvölgyi B. Andrással, Váncsa Istvánnal,
Molnár Erzsébettel, Csuhai Istvánnal,
Dérczy Péterrel és Darvas! Lászlóval. A
házigazda Balog József.
A rendszerváltás után, a kilencvenes évek
elején a nagy hagyományokkal rendelkező ÉS
olvasottsága visszaesett, volt olyan időszak,
amikor a példányszám nem érte el a tízezret. Az
utóbbi években látványos növekedés tapasztálható, ma már hetente 22 ezer példány talál gazdára. Csongrád megyében körülbelül kétezerötszázra tehető a hetilap olvasótábora, Grecsó
Krisztiántól Podmaniczky Szilárdon át Darvasi Lászlóig számos szerző publikál benne a régióból.
Kovács Zoltán úgy véli: valószínűsíthetően
azért növekedett az olvasók száma, mert erősödött a lap közéleti szerepvállalása, és az elmúlt időszakban több olyan fontos téma volt
(például a Sasad-privatizáció története, a Postabank-ügy, a Nyugat és Válasz kiadói joga
körüli vita, az Orbán-bányák ügye), amelyekkel elsősorban az ÉS foglalkozott. A lap folya-

Havi ezerkétszáz
Ősszel a legszebbek az évszázados platánok (Fotó: Gyenes
Hamarosan kezdődik
a szegedi Széchenyi tér
hatéves farekonstrukciós programja. A beteg,
v a g y rossz helyre telepített fákat kivágják, helyükbe - a növények térigénye szerint - egészséges, koros fákat telepítenek. Idén ősszel összesen tizenhat fát emelnek
ki.
Százhúsz év alatt 67 fa dőlt
ki a szegedi Széchenyi téren,
ahol ma még 130 fa áll. A beteg, legyöngült növényóriások többsége viharok idején
fordult ki a földből. A legutóbbi áldozat, egy 4,5 tonnás
császárfa - amelyet az 1890es években József főherceg
adott a városnak ajándékba
- már egy csöndes hajnalon
zuhant a fűbe.
Emberéletben eddig nem
esett kár - nem úgy, mint például Siófokon, ahol többen
is meghaltak egy kidőlt fa
alatt.
A beteg fák azonban már
nem sokáig maradnak Közép-Európa sokak szerint legszebb terén: napokon belül
megkezdődik a legyöngült,
vagy rossz helyre telepített, s
a sűrűségben sínylődő fák kiemelése. A következő hetekben összesen 16 kisebb-nagyobb fát vágnak ki. A mun-

Faleltár
A Széchenyi téri faállomány jelenlegi és tervezett
mennyisége:
Meglévő fák:
- platán 106 darab
- hárs 23 darab
- j u h a r 1 darab
Hosszú távon megtartandó: 57 db platán.
Átültetésre javasolt: 8 db platán.
Telepítés: 9 db platán.

ka a tér Kárász utcai oldalán,
a Szent István- és Széchenyiszobor környékén kezdődik.
,,Nem halasztható tovább a
Széchenyi téri farekonstrukció: el kell kerülnünk a siófokihoz hasonló tragédiát" kezdte mondandóját a Széchenyi téri parkrendezés
ügyében összehívott tegnapi
sajtótájékoztatón Papp Zoltán, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója.
Hozzátette, hogy a gyönyörű,
látszólag egészséges platánok
kivágása, érthető módon, érzékenyen érinti a fasor érinthetetlenségéhez ragaszkodó
szegedieket. „Nem tehetünk
mást, el kell választanunk a
szakmai érveket az érzelmektől: nekivágunk a munkának"
- tette hozzá az igazgató.
Makrai László biológusökológus, az önkormányzat
környezetvédelmi bizottsá-

Megyei közgyűlés előtt a

gának elnöke kiemelte: a Széchenyi téri platánok legfőbb
baja az, hogy túl sűrűn állnak. A telepítés idején, a XIX.
század utolsó húsz esztendejében, a csemeték életkorának, s a korabeli gyakorlatnak
megfelelő, 5 méteres tőtávolsággal ültették a fákat.
Egy százhúsz éves platán
térigénye viszont 10-12 méter. Ha ez hiányzik, a fa nem
fejlődhet igénye szerint, idővel legyöngül, s hamar kórokozók, kártevők prédája
lesz. így történt ez a Széchenyi téren is.
A beteg fák törzse belülről
teljesen kikorhadt - mondta
vetítettképes előadásán Gila
Csaba, a környezetgazdálkodási kht. növényvédelmi mérnöke. Példaként említette,
hogy a postával szemközti
parktükör sarkában egy 108
centiméter törzsátmérőjű pla-

Kálmán)
tán áll. A tekintélyes „derékbőségű" fa belül teljesen üres
(fala mindössze 10-11 cm
vastag), két ember jól elfér
odabenn. A szakembereknek
egyelőre sikerült megmenteniük ezt a fát: betegségeit kezelték, koronáját sodronykötéllel összehúzták, hogy
egyensúlyát megtartsa.
A szakember kiemelte,
hogy több éves szakmai előkészítés, alapos növényegészségügyi vizsgálat előzte meg a döntést. Idén ősszel
a hatéves rekonstrukciós
program első ütemét valósítják meg. A további késlekedés csak növelné a bajt: a következő 30-40 évben teljesen
kipusztulhatnak a Széchenyi
téri platánsorok.
Látványos ritkulástól azonban nem kell tartanunk. A kivágott növények jelentős részét pótolják: 30-35 éves, 78 méter magas, egyenként
mintegy 1,5 tonnás platánokat
telepítenek a térre, helyreállítva a park növényeinek korábbi szerkezetét, megőrizve
az ültetési rend arányait és
szépségét.
A kiemelt fák egy részét
átültetik: a platán ugyanis
még 60-70 éves korában is
jól viseli a helyváltoztatást. A
megtartható növények lakótelepeken nőnek tovább.
N y i l a s Páter

Munkatársunktól
Negyedszázaddal ezelőtt, 1976-ban hozták létre a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdióját,
amely a működési engedély kiadásának napján,
november 24-én a régi
m u n k a t á r s a k k a l együtt
ünnepli a Forrás Szállóban a jeles jubileumot.
Huszonöt évvel ezelőtt az
Újszegedi Sportcsarnok alagsorában kezdte meg működését az MTV Szegedi Körzeti
Stúdiója, amely 1983-ban költözött jelenlegi székházába, az
egykori úttörőházból kialakított Kálvária sugárúti, modem
épületbe. Regős Sándor, Bán
János, Bubryák István és Olajos Csongor után ebben az esztendőben Jurkovics János vette át az intézmény irányítását,
amely 40 fős belső és 80 fős
külső munkatársi gárdával havonta 1192 percnyi műsort híradót, magazinokat és nemzetiségi műsorokat - gyárt.
- A huszonöt éves évforduló számunkra egyfajta
számvetés. Visszatekintünk a
múltra és elemezzük, betöltötte-e a stúdió azt a szerepet,
amit vállalt: a térség hétköznapi és ünnepnapi történéseinek
bemutatását. Azt gondolom,
ezt tisztességesen megtette,

költségvetés

forintot költ a kórházak gépés műszerbeszerzésére. A
szentesi kórház diagnosztikai
és sürgősségi tömbjének kialakítása a tervezett határidőnél egy évvel korábban
elkészül, az egymilliárd 264
millió forintos beruházásból
126 millió forint a megye saját hozzájárulása, a többi
címzett állami támogatás. A
makói kórház rekonstrukciójához 151 millió forintos
önerő mellett a megye 1 milliárd 360 millió forintos támogatást nyert, az építkezés
februárban indul. Elkészül
majd egy négy szintes, 4 ezer
négyzetméteres ú j épület,
amit a kórház m e g m a r a d ó
részeivel összekötnek. A
deszki szakkórház felújítását a kormány nem támogatta, a pályázatot ismét benyújtják, szükség esetén a
legsürgetőbb munkákat saját erőből is elkezdik.

A Dr. Boross József utcában raktárbázist
és restaurátorműhelyt alakítanak ki.
(Fotó: Schmidt Andrea)
A megyében működő tíz
szociális intézmény közül
hat működési engedélye le-

jár a jövő év végén, addig
biztosítani kell a megszabott
minimumfeltételeket, ezért

percnyi műsor készül a stúdióban

Jubilál a körzeti tévé

Kétmilliárd forint - fejlesztésre

Munkatársunktól
A Csongrád Megyei Közgyűlés ma tárgyal a jövő évi,
13 milliárd forintos költségvetéséről. Ebből kell megoldani a térség egészségügyi,
szociális, oktatási és kulturális feladatait, a 4 ezer 300
alkalmazottat foglalkoztató
32 intézmény működtetését.
A tervek szerint jövőre csaknem kétmilliárd forintot fordítanak majd fejlesztésre, ennek nagyobb részét az egészségügyi és szociális ágazatban használják fel az európai
uniós n o r m á k h o z igazodó
minimumfeltételek teljesítésére.
A közgyűlés
elnöke.
Frank József tegnapi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat a továbbiakban is fejlesztési hitelek felvétele nélkül gazdálkodik. A megyei önkormányzat jövőre is 100 millió

matosan - a Horn-kormány idején éppúgy, mint
most - oppozíciós helyzetben van; a főszerkesztő úgy véli, a kritikai alapállás az értelmiség természetes létállapota.
Az ÉS 150 millió forintos éves költségvetéséből körülbelül 8-9 millió forint származik a
Soros Alapítvány pályázataiból, amit ugyan
fontos és jelentős támogatásnak tartanak, de a
szerkesztőség visszautasítja azt a jobboldali
publicisták által előszeretettel hangoztatott vádat, hogy a lapot a Soros Alapítvány tartaná el.
Az ÉS a liberális alapértékek mentén határozza meg önmagát, azaz fontosnak tartja a személyiség feltétlen tiszteletét, a személyi szuverenitást, a kisebbségek és a másság tiszteletét,
elfogadását és védelmét. Kovács Zoltán mindehhez hozzáteszi: az elesettekkel és a szegényekkel való szolidaritást éppúgy meghatározónak tekintik, mint a nemzeti értékek iránti elkötelezettséget.
Az ÉS szerzőgárdája a magyar lapok közül
a legszélesebb körű, a szerkesztőségében tulajdonképpen nem is a cikkek megírása, hanem a
beérkező szövegek szerkesztése folyik. Szinte
minden stílus- és ideológiai irányzat képviselteti magát, például a széppróza rovatban a
posztmodemtől a hagyományos prózáig minden megtalálható. A hetilap egyik erőssége a
könyvkritika, amiből lapszámonként tíz-tizenkettő is olvasható - a szélsőséges politikai kiadványokat leszámítva szinte mindenről írnak.
H. Z s .

a fejlesztések másik nagy része e területen történik. A
képtár értékesítéséből származó bevétel felhasználásával összesen 260 millió forintos beruházással készül el
a jövő év közepére a Dr. Boross József utcai raktárbázis
és restaurátorműhely.
Az önkormányzat vagyona az utóbbi három év alatt
5 milliárd 400 millió forintról 10 milliárd 60gi millió forintra nőtt - mondta Botka
László, a közgyűlés alelnöke. A megye azonban lemaradóban van, aminek oka
egyfelől a közúthálózat rossz
állapota, másfelől a működő tőke, a termelő üzemi beruházások hiánya - tette hozzá az alelnök. Véleménye
szerint a kialakult helyzetben hosszú távú fejlesztési
programra, s nem k a m p á nyintézkedésekre
lenne
szükség.

Egy hétköznap a stúdióban. (Fotó: Karnok
valóban közszolgálati televízió
volt, és most is az. A rendkívül gazdag archívumunk is tanúskodik arról, hogy az elmúlt
negyedszázadban mit tettünk
a hozzánk tartozó Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és JászNagykun-Szolnok megyében
- fogalmaz Jurkovics János.
A stúdióvezető azt is elmondta: mostanra túljutottak
az év első felében kialakult
krízishelyzeten. Technikai
szempontból jelenleg az okoz-
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za a legnagyobb problémát,
hogy a rendelkezésre álló eszközök kissé elavultak. A digitalizált televíziózásra való áttérés jelentené a jövőt, de ez
egyelőre álomnak tűnik.
Jukovics János csak az újságokból értesült arról, hogy
Debrecenben összevonták a
körzeti és a városi televíziót,
így arra a kérdésre, hogy Szegeden várható-e hasonló lépés, csak annyit tudott válaszolni: semmi híre erről.

Távközlési jelen
Munkatársunktól
Egész napos szakmai konferencia zajlott tegnap a Szegedi Tudományegyetem aulájában „Távközlés - 2001"
címmel. Az eseményt a Magyar Közgazdasági Társaság
Baranya és Csongrád megyei
ifjúsági tagozata szervezte. A
program során 4 magyarországi távközlési piac liberalizációja került előtérbe. Nyitóelőadásában Bánhidi Ferenc,
a Hírközlési Főfelügyelet elnökhelyettese a törvényi szabályozásról és annak gyakorlati kérdéseiről beszélt. A
szakember kiemelte: a piacnyitásnak két célja kell legyen.
A fogyasztói árcsökkenés csak
az egyik, a másik elérendő
feladat az, hogy a piaci résztvevők számára teremtsenek
tágabb teret, ami a gazdaság
egészének fejlődése szempontjából pozitív. A szakmai
konferencián a résztvevők a
hazai versenyhelyzetről is
szóltak. A Matáv szemszögéből Villám István, a legna-

gyobb hazai távközlési szolgáltató munkatársa vázolta fel
a jövőt, a térséget illetően pedig Lednitzky Péter, a Vivendi Telecom Hungary kormányzati és külkapcsolati
igazgatója beszélt a várhatóan kialakuló versenyről. A
szakember felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a
szakemberek, a szolgáltatók
és szabályozók szinte mindennapos témája a liberalizáció, a fogyasztó nincs erre kellőképpen felkészítve. Lednitzky Péter azt is elmondta:
ha a törvényi szabályozás után
a gyakorlat is tisztán látható,
akkor a jövőben minden bizonnyal kiéleződik, nemcsak
az árak, hanem a szolgáltatások, s a „csomagok" versenye is. Ebben a Vivendi a jelenleg mind az öt fő területen
- vezetékes és mobil távközlés, kábeltelevízió és internetszolgáltatás, valamint adatátvitel - a domináns Matáv mellett felkészült a jövőbeli kihívásokra.
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Jogi viták
volt képtárról
(Folytatás az 1. oldalról.)
Adódnak laikus kérdések,
például az, hogy a közigazgatási hivatal miért csak megkésve, belügyminisztériumi felkérésre vizsgálta az ingatlaneladásról szóló közgyűlési döntés
törvényességét? És miért csak
ezt az egy döntést, holott ehhez hasonlókat - a megyei
közgyűlés vezetőinek állítása
szerint - hozott már a testület?
Megkeresésünkre Vűj Márton
Zsolt hivatalvezetőtől azt az
üzenetet közvetítette munkatársa, hogy a megyei közgyűlésnek
megküldött vizsgálati megállapításokon túl semmit sem óhajt
hozzáfűzni a képtárügyhöz.
Információnk szerint a volt
képtár épületének megvásárló-

ja - egy szegedi magáncég már kifizette a vételárat. A megyei földhivatal vezetője, Micsik Zoltán arról tájékoztatott,
hogy az ingatlan tulajdoni lapja szerint egyelőre a megyei önkormányzat a tulajdonos, ám
széljegyzet szól az új tulajdonos
bejegyzése iránti kérelemről.
Ha az okiratok alakilag és formailag szabályosak, a földhivatal nem mérlegelheti a bejegyzést. Ha a mai megyei megyei közgyűlés elfogadja az
előterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a megyei önkormányzat az épület eladásával nem sértett törvényt, a közigazgatási hivatal bírósági útra
terelheti az ügyet.
S. E.

Bizonytalanok
a háziorvosok
Munkatársunktól
Amint az a sajtóból ismeretes a kormány elfogadta azt
a rendeletet, miszerint azok a
háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok, amelyekben
egy orvos dogozik 25 ezer
forint, amelyekben több 40
ezer forint havi eszköztámogatást kapnak. A fogászati
alapellátásban dolgozó fogorvosok, amennyiben egyedül praktizálnak egy rendelőben havi 35 ezer, ha többen, akkor havi 60 ezer forint
eszköztámogatásban részesülnek. A Csongrád megyei
orvosi kamara háziorvosi
szekciójának elnöke. Korom
László a döntéssel kapcsol t b a n lapunknak elmondta:
a
z amortizációs támogatás

kájához használ e körbe sorolható-e? Az eszköztámogatási rendeletet úgy alkották
meg, hogy előzőleg nem készült felmérés a hazai háziorvosi rendelők műszerparkjáról. Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatok kötelessége a minimumfeltételek biztosítása. A
szegedi háziorvosok még
1993-ban elkészítették azt a
hiánylistát, amelyben felsorolják a minimumfeltételekhez szükséges, de hiányzó
műszereket. A hiánypótlásra
a mai napig nem került sor nehezményezi Korom doktor, aki emlékeztet arra: korábban szakmai fórumokon
arról is szó volt, hogy a háziorvosok eszköz-, épület- és

s z á m o s kérdést vet fel, a töb-

gépkocsi-amortizációját

bi között azt, hogy a vegyes
tulajdonban - önkormányzati, illetve háziorvosi - levő
eszközök pótlására ki köteles, az önkormányzat vagy
az ezekben praktizáló orvosok? Továbbá az sem tisztázott, hogy mi tartozik az eszközök közé, a számítógép
például, amit az orvos mun-

fedezik. Ehhez képest a támogatás az eszközökre korlátozódik, aminek pénzügyi
hátterét sem látják biztosítottnak a háziorvosok. Korom László PR-fogásnak tartja a szerinte elhamarkodottan
és számos kérdés tisztázása
nélkül megalkotott rendeletet.

is

Néprajzi előadás
Munkatársunktál
A sámánhit jelképei a székelyföldi népi kultúrában címmel Kissné Portik Irén néprajzkutató tart vetítéssel egybekötött előadást ma, csütörtökön este hatkor a szegedi
Alsóvárosi Kultúrházban.
Az előadásból többek között megtudhatjuk, hogy a ke-

Közlekedési

reszténység felvételével a sámánhit ugyan szétesett, de elemei a mai napig élnek a néptudatban, és meg-megjelennek a népdalokban, népmesékben és népi építészetben.
Az emberek ma már nem is
gondolnak arra, hogy egy-egy
népi építészeti motívum a sámánhit egy-egy jelképét idézi.

Pofonok: vajon ki adhatta és ki

kaphatta?

Extrém botrány a tánciskolában

(Folytatás az 1. oldalról.)
A látottak hatására a megdöbbent lányok sikoltozni
kezdtek, mire a kint várakozó szülők felrohantak a
lépcsőn. Bea barátja, Brattke
Edgár kihívta a rendőrséget.
A lány sérüléseiről azóta már
látlelet is készült, amelyben
az áll, hogy nyolc napon belül gyógyulóak.
- Én nem ütöttem meg Beát, épp ellenkezőleg ő adott
nekem egy pofont, erre ellöktem magamtól - emlékezett vissza a keddi megbeszélés végén történtekre Kárpáti Bernadett. A szegedi Xtreme Hip-Hop Dance School tánctanára szerint a felnőtt
csoportjában (15 évnél
idősebb lányok egyszem fiúval) kialakult feszültség nem
új keletű. Bernadett azt
mondta, hogy a „verés következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedő", feljelentéssel fenyegetőző Bea barátja tánciskolát szeretne nyitni. Ezért
pár hónapja megkereste az
X-treme két segédtanárát,
hogy átcsábítsa magához.
- T ö b b e n vannak, akik irigypk a sikereimre és az egyre bővülő iskolámra - folytatta az immáron 16 éve a tánccal foglalkozó, világbajnoki
címet nyert tanárnő.
Múlt héten a felnőtt csoport 21 tagjával az esseni moderntánc-világbajnokságra
utazott Kárpáti Bernadett. A
buszon vette észre, hogy valami nincs rendben a lányokkal és az egyedül fiúval - két

hogy utánament és ezt szóvá
tette. Ekkor a diák pofon
ütötte, ő pedig védekezve,
ellökte magától a verekedőt.
Bea elvágódott és éktelenül
üvölteni kezdett. Ekkor felrohant a felbőszült barátja, akihez később csatlakozott még
két másik udvarló is, az egyik
„civilben" birkózó, a másik
pedig kidobó. A nagydarab
fiatalemberek fenyegetni
kezdtek, állította a tanárnő. A bátyám megpróbálta feltartóztatni őket, de vele
együtt benyomták az ajtót és
benyomultak a terembe, ahová visszamentem a tanítványaimhoz - tette hozzá Bernadett.

Brattke Edgár, a Kovács testvérek, Edit és Melinda, valamint Novakov Beáta:
egyik tanár sem ütheti meg diákját. (Fotó: Miskolezi Róbert)
klikkre osztva ültek le. Ez a
feszültség a mai napig megmaradt.
Az indulás előtt tízen úgy
nyilatkoztak, mivel megnyerték a magyar bajnokságot,
zsebben a világbajnoki arany
is. - Azt azonban elfelejtették, hogy Magyarországon a
hip-hop műfaj csak hároméves, Nyugaton pedig több
mint tíz éve űzik - tudtuk
meg a nyolc hónapos terhes
tanárnőtől. Míg kis hazánkban mintegy ötven fő verseng, addig máshol akár ezren is indulnak a dobogó legfelső fokáért.
Németországban a szege-

di csapat tagjai formációban
a 14. helyet szerezték meg,
csoportban pedig döntőbe kerültek. A magyar bajnok Bea
a második körben kiesett. A lány a csalódottságot nem
tudta elviselni és rajtam állt
bosszút - vélte Kárpáti Bernadett. A két részre szakadt
csapat egyik fele hazautazásuk után elpanaszolta a
szülőknek, hogy a tanárnő a
verseny alatt végig szidta,
becsmérelte őket, esténként
pedig nem mehettek sehova
bulizni.
- Kedden megbeszélést
hívtam össze, hogy tisztázzuk a félreértéseket - mond-

V é r a d ó verseny
Gyógytornászok és a terápia a z egyetemen

Napirenden lesz a mozgáskorlátozottak

A mozgásszervi, ízületi, a szív- és keringési betegségek megelőzése, terápiája és utókezelése, valamint a fogyatékosok sportja
lesznek a kiemelt témák a gyógytornászok ma
kezdődő, háromnapos szegedi kongresszusán.
A Magyar Gyógytornászok Társasága ma
kezdődő szegedi kongresszusára mintegy 800
résztvevőt várnak, s ahogyan az a társaság vezetőségének tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott: az Ifjúsági Házban megrendezendő
tanácskozásra a gyógytornászokkal együttműködő társszakmák képviselőit is meghívták.
Céljuk az együttműködés erősítése a területüket érintő betegségek prevencióban és rehabilitációjában. A megelőzésben és az utókezelésben a testnevelő tanárokkal, gyógytestnevelőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal
összedolgozva tudnak eredményeket elérni.
A gyógytornászok harmadik kongresszusán
- a csont és ízület évtizedének jegyében - a
magyar lakosság jelentős részét érintő egészségügyi problémákról lesz szó, így a mozgásszervi és ízületi, a szív- és keringési be-

sportolása is

tegségek megelőzéséről, illetve ezek gyógyításáról. Külön szekcióban vitatják meg a
fogyatékossággal élők sportjának kérdéseit.
A fogyatékosok életminőségének javításával foglalkozó szekció kiemelt fontosságát jelzi, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára is jelen lesz.

A rendezvény alkalmat kínál a Gyógytornász Világszövetség megalakulásának 50.
évfordulója, a magyar főiskolai gyógytornászképzés 25 éves évfordulója megünneplésére. A kongresszus ideje alatt a rendezvény
helyszínén információs szolgálat működik,
ahol a tanácskozáson résztvevő szakemberek
válaszolnak az érdeklődők életmóddal kapcsolatos kérdéseire. A hazai gyógytornászok
szegedi kongresszusának ünnepélyes megnyitója ma délután öt órakor kezdődik a Szegedi Nemzeti Színházban. A résztvevők este 7 órakor Donizetti Szerelmi bájital című vígoperáját nézhetik meg a szegedi színház
művészeinek előadásában.
K. K.

káosz a Huszár utcai új irodánál

Első napi roham az okmányokért

Munkatársunktól
Egy hét után tegnap új helyen, a Huszár utcai volt kábelgyárban újra fogadott ügyfeleket az okmányiroda.
Déltől délután ötig közel
négyszázan jelentkeztek vállalkozói, lakcím-, vagy személyi igazolványért, vezetői
engedélyért, és más közlekedési ügyekkel kapcsolatban az információs pultnál.
Az ügyintézők állták a rohamot, az ügyfeleknek csak a
parkolás okozhatott gondot.
Az új épületben a régebbivel 15-tel szemben 24 munkaállomáson fogadják az
ügyfeleket - tájékoztatott
Acsné dr. Gunda Judit, az általános igazgatási iroda vezetője. Az ügyintézés folyamatán nem lehet gyorsítani,
ez ugyanannyi időt vesz
igénybe, de a bővülés miatt

a várakozási idő csökkenni
fog.
Az első napon - az egyhetes szünet után - sokan keresték fel az irodát, de mindenkit
tudtak fogadni, aki zárásig,
délután ötig sorszámot kért. A
hívórendszer technikai okok
miatt csak péntek reggeltől indul be a csütörtöki próbaüzemet követően - mondta el kérdésünkre Nagy Judit csoportvezető. Az első napi tumultus
várhatóan megszűnik, hisz a
jövőben hosszabbított nyitva
tartással várják az ügyfeleket
a hét négy napján.
Az ügyfélfogadás kezdetére a parkoló, valamint a környező utcák megteltek autókkal, szinte nem, vagy csak alig
lehetett közlekedni. Ácsné azt
mondta, hogy a parkolási gondok megoldása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

ta a tanárnő. A lányok szokás
szerint külön foglaltak helyet.
- Az „esseni tíz" nekemesett, követelték az okleveleket, valamint a táncegyesület
pályázaton nyert 135 ezer forintját. A pénz csak egy hónap múlva érkezik meg az
iskola számlájára, ráadásul a
lányok nem is tagok, így nem
jár nekik.
A lányok becsmérlését a
tanárnő egy idő után megunta és megkérte őket, hagyják
el az épületet. Ekkor pörögtek föl az események: az utolsóként távozó Bea becsapta
az ajtót. Bernadett elmondta.

A tanárnő úgy gondolja,
hogy az egész mögött az áll,
hogy le akarják őt járatni
nyilvánosság előtt, így a leendő
tánciskolájuknak
eggyel kevesebb riválisa lenne. - A tíz lány elbocsátásával én csak nyertem, mert a
többi 240 tanítvánnyal legalább nyugodt körülmények
között tudok dolgozni - fejezte be mondandóját Kárpáti Bernadett.
A rendőrség szóvivőjének
tájékoztatása szerint kedden
este a tánciskolában rendzavarás történt. A helyszínen
jelenlévő mintegy negyven
f ő két táborra szakadt: az
egyik csoport szerint a tanuló, a másik oldal szerint a tanár volt a hibás. A rendőrség
illetékesei az ügyészségre továbbítják az iratokat.
A r a n y T. J á n o s Kormos Tamás

Az egy hét szünet érződött a tegnapi ügyfélforgalmon. (Fotó: Karnok

Csaba)

Munkatársunktól
Véradóversenyt hirdettek
meg a Szegedi Tudományegyetem karai között a hónap
elején. A december 5-ig tartó nemes vetélkedésbe hallgatók, oktatók és egyetemi
dolgozók egyaránt bekapcsolódhatnak. A speciális egyetemi rendezvényeken kívül
a véradó állomáson folyamatosan várják a jelentkezőket.
A versenyt elbíráló szakem-

Goethe-társaság

berek - a Magyar Vöröskereszt és az SZTE Egészségügyi Főiskolai Karának munkatársai - december 6-án hirdetik ki a győztes intézményt, amely a legtöbb vért
adja egy hónap alatt. Ezen a
napon valamennyi véradó ingyen vehet részt a Mikulásbulin, a JATE-klubban, ahol
egy mátrai hétvégi kirándulást és egyéb nyereményeket
sorsolnak ki.

alakul

Szegeden

Az örök életmű
Szegeden is megalakul a
Magyar Goethe Társaság helyi tagozata. Ezt tegnap sajtótájékoztatón jelentette be dr.
Bernáth Árpád, a tagozat elnöke. A Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézetét vezető professzor elmondta: az alakuló ülést november 17-én, szombaton este fél hétkor tartják az egyetem központi épületének tanácstermében. Ez alkalomból előadást tart dr. Manfréd
Osten, az Alexander von
Humboldt Alapítvány főtitkára, egykori budapesti német nagykövet. Az alakuló
üléssel egy időben az universitas könyvtárában megnyitják azt a kiállítást, amely
egyebek mellett a szegedi
egyetem egykori és jelenlegi
oktatóinak Johann Wolfgang
von Goethéről szóló műveit
mutatja be az érdeklődőknek.
Az összegyűjtött kiadványok
különleges darabja a német
költő Faust című műve második kötetének első, 1832-ben
megjelent egyik példánya,
amely ma már ritkaságnak
számít.
A világot behálózó Goethe
Társaság központja Weimar-

ban működik, s hazánkban
Szegeden kívül Debrecenben
és Budapesten alakul meg az
idén februárban létrehozott
magyar társaság helyi tagozata. Bernáth Árpád szerint az
egyetemi kezdeményezésre
megszülető szervezet célja,
hogy a hallgatókon, irodalomtörténészeken, nyelvészeken és filozófusokon túl a szélesebb olvasóközönséggel is
megszerettesse az európai jelenségnek tekinthető Goethe
örökké aktuális életművét.
Ennek érdekében a társaság
együtt kíván működni más
kulturális szervezetekkel, iskolákkal és a német kisebbségi önkormányzattal. Ezenkívül ösztönözni kívánják a Goethe-kutatást,
amelynek
egyébként nagy hagyománya
van Szegeden, s legkiemelkedőbb szakértőjeként Halász Elődöt tartják számon.
A társaságnak szakmai konferenciák és előadások szervezésén kívül az is szándékában áll, hogy segítsen németországi ösztöndíjhoz juttatni
hallgatókat és kutatókat, valamint bővíteni az egyetemi
könyvtár Goethe-anyagát.
Hegodtts Szabolcs
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Félelemben élnek a z
emberek a Dorozsma környéki
tanyavilágban.
Mintegy két hete brutálisan, lőfegyverrel kivégezték az egyik szomszédjukat az Öreghegy-dűlőben.
Az idős, 67 éves asszonyt
gyilkosa kirabolta, pedig
szinte semmije nem volt.
Néhány napja elfogták a
kegyetlen tettest, de ezzel a félelem nem szűnt
meg, az emberek egymást próbálják bátorítani,
egyelőre hiába. Sok tanyának csak egyetlen lakója van. Az itt élők rendszeresen kapnak adományokat. Legutóbb, pár
napja egy nagylelkű dorozsmai asszony adományait vitték a szegényeknek a „Szentháromság
egy jó Isten" szeretetszolgálat munkatársai. Elnökük, Csorba László, vagy
ahogy a szegényei nevezik, László testvér megengedi, hogy csatlakozzunk
hozzájuk.
A Turitanya már többször is
felfeszített, romos ajtaja mellé fejszét támasztottak. Nappal
a tüzelőnek valót aprítják vele, éjszaka pedig, ha kell, önvédelemre szolgál. A düledező tanyaépületben délután
négykor már az orrunkig se
látni. Petróleumlámpát gyújt a
sötétben az itt élő Turi Ferenc.
A diónyi láng azonban erőtlen,
kialszik. Még a hónap közepén
sem járunk, de már nem futja
lámpaolajra a néhány ezer forintos segélyből.
László testvér oldja meg a
problémát, zseblámpával világít körbe a két szűk szobácskában. Azzal a zseblámpával,
amelynek fényénél alig több
mint két hete, azon a péntek
estén a fejbe lőtt és meggyalázott néni holttestét vizsgálta az orvos és a rendőr, egy
alig pár száz méterrel távolabb fekvő tanyán.

k
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A gyilkost

a félelem

megmaradt

Mintha megállt volna az idő... (Illusztráció: Miskolczi
Hitetlenkedve bámulok. A
szobát, a földpadlót bokáig
szemét borítja. Minden piszkos, a roskatag polcokon kacatok. Az alacsony plafonról a
háziak fejmagasságáig elporosodott pókhálófüzérek lógnak alá csillár helyett.
- Mindent, amijük van, tőlünk kapták. A sok szemetet eltüzelik, csak így bírhatják ki a
telet - pásztáz a fénycsóvával
László testvér.
A Turi fivérek, János és Ferenc ketten laknak a szörnyű
körülmények között. Mindketten rokkantak, alkalmi

tahkerúiia

fi/t
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munkákból, sokadjára kikönyörgött önkormányzati segélyekből, valamint az alapítvány adományaiból tengődnek. Most csak Ferenc van itthon, földre sütött szemmel,
szótlanul álldogál. Mások helyett szégyelli a szegénységét... Téeszdolgozó volt, az
megszűnt, neki semmi sem
maradt. Szeméből félelem sugárzik, kérdésemre mégis sorolni kezdi a gondokat:
- Nincs villanyunk. Nincs
mit ennünk, csak László testvérek hoznak valamit néhány
naponként. A belvíz kimosta a

vályogot a falból, bármikor
összedűlhet. Belvízsegélyt
nem adtak - mutat megtörten
az ijesztően nagy lyukra a falban.
Rákérdezek a gyilkosságra. Megtudom, hogy hozzájuk is többször betörtek, bár
elvinni semmit sem tudtak.
- Van okunk a félelemre! mondja halkan, mégis határozottan.
- Ezt nézd meg! így tartunk Európába - von félre suttogva László testvér, s belevilágít az udvaron lévő kútba,
amiből mosakszik és iszik a

A Primus Népszabadság
Média-képviseleti Kft.
Dél-alföldi Képviselete keres
agilis, jó kommunikációs képességgel,
valamint gépkocsival és vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező munkatársat

média-tanácsadói

mi

A Zalakerámia termékek:
padlólapok, falicsempék árából
10-30% kedvezményt

adunk.
|
10 rrfburkolólap vásárlása esetén |
5 kg fugázó: 1000 Ft helyett I Ft! f
LB KNAUF beltéri ragasztó: 890Ft/25kg *
Márkabolt: Szeged, Kálvária sgt 104. Tel.: 62/444-508
Nyitva: H-P: 8°°-17°°, Szo: 8 " 12"

munkakörbe.

élnek. Értetlenül állnak a gyilkosság előtt, szerették és tisztelték Rózsi nénit.
A háziasszony, Ilonka egyik
kisfia autista, magatehetetlen.
Mégsem adja intézetbe, a szegényes körülmények ellenére
is otthon neveli fiát.
Mert a tanyán becsületbeli
dolog a gyermeknevelés.
A gyilkosság színhelyének
közvetlen szomszédságában
él a Németh család. Egyszerű,
de takaros portán gazdálkodnak. Szerencsések voltak, az
egykori, vályogból készült téesz-istálló - most lakóépület falát a kiutalt belvízsegélyből
rendbehozhatták, bár a szigetelésre már nem futotta.
A konyhácskában jó meleg
van, villanyrezsón sül a bundás kenyér, és télire is akadt tüzelő. Szerény körülmények
között, mégis nagy szeretetben élnek, a félelem azonban
beköltözött a falak közé. A
gyerekeknek nincs nyugodt
éjszakájuk a borzalmas este
óta.
- Én nem félek, csak a családomért aggódok, ezek után
bármi megtörténhet. Sosem látott emberek kóborolnak a környéken, itt, távol mindentől.
Mi vettük észre a borzalmat.
Egyszerűen nem tudjuk elhinni, mindannyian szerettük Rózsi nénit. Korábban is panaszkodott szegény, hogy az éjszaka közepén ököllel verték a falát, felmásztak a háza tetejére.
Ilyenkor kétségbeesve rohant át
hozzánk. Mi azonban semmit
sem találtunk. Mégis igaz volt
minden... - meséli meg-megborzongva a családfő.
Gallaiékhoz már csak egy
hűtőszekrény jut el. A gyerekek este ötkor már otthon vannak. Édesapjuk súlyos beteg,

Róbert)
testvérpár. A mohos téglák
alatt zöldes víz csillan. Mélyén azonosíthatatlan maradványok, klórmésszel leöntve.
Megtudom: rendszeresen
előfordul, hogy idegenek szemetet dobálnak a környékbeli kutakba. Átadjuk a nekik
szánt néhány bútort és a több
mint ezer forint értékű gyógyszert, majd tovább indulunk.
Tóthéknál két ágyat pakolnak le a szeretetszolgálat munkáját ingyen segítő fiúk. A fiatalasszony egyedül neveli
gyermekeit, ők is villany, csatorna és vezetékesvíz nélkül
AZ É R T E L M E S E B B
ÉLETÉRT
ALAPÍTVÁNY
Szeged,
Petőfi Sándor sgt. 75.,
ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik
1%-ukat közhasznú
tevékenységünk
támogatására felajánlották.
A befolyt összeg
105 ¿00 Ft
, pl 0760779

•

11735005-20389080.

Illyés Szabolcs
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A Délmagyarország és a Délvilág hétvégi különszáma

Keresse minden vasárnap az újságárusoknál!
Előfizetéssel kapc^ffib^hívjaa 06-W821-821-eszaW számot!
A H Á . S Z . Ingatlan Iroda
budapesti kínálatából eladó:
i* Az Astoria közeiben lévő saroképület
földszintjén és félemeletén 460 m'-es,
többfuptóós-fngatian.
I A Szentendrei uttm 650 m'-es, háromszintes,
önálló ingatlan nagykereskedelmi célra.

N A P I L A P J A I N K A T

I Kőbányai ipari parkban négyszintes,
igényesen felújított, 2250 m -es,
megosztható, termelésre és/vagy
raktározásra alkalmas ingatlan.

ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i n k b a n is
megvásárolhatják.
Szeged, Stefánia 10. • Csongrád, Dózsa Gy. tér 5.

Telefonszám:

Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1 - 3 .

06-20/958-0406,06-1/483 1312.

Makó, Deák F. u. 6. S Szentes, Kossuth tér 7.

Email: hasz@axetero.hu

t .
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On már novemberben befizetheti a DELMAGYARORSZAG és a DÉLVILÁG
2002 január és február havi előfizetési díját 2001-ES ÁRON kézbesítőinknél
vagy ügyfélszolgálati irodáinkban - egy gonddal kevesebb az ünnepek előtt!

ÍGY Ö N IS OTT LEHET A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ.
ELŐADÁSÁN A SZEGEDI N E M Z E T I SZÍNHÁZBAN!
ÜÉfe Sk.

A január hónapra érvényes előfizetéssel rendelkező Előfizetőink között
200 db, 2 személyes színházjegyet sorsolunk ki a CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
előadására januárban. Sőt! Hamarosan minden héten értékes
ajándékokat sorsolunk ki előfizetőink között!
FIGYELJE NAPILAPUNKAT, EBBŐL Ö N SE MARADHAT KI!
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További információ: 06/80/821-821 (ingyenesen hívható zöld szám)
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VÁSÁRNAP

LEGYEN A KARÁCSONY
Üli í
R
VALÓBAN A CSALÁD ÜNNEPE! Hl f IMI i II
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A Szentháromság egy jó Isten Szeretetszolgálat segítséget
kér a szegények támogatásához. Bankszámlaszámuk: OTP

Érdeklődni Sziererné Sörös Andreánál
a következő telefonszámokon lehet:
62/451-112,
62/424-795,
vagy 06-20/9318-972

H

c

15.

az anyuka viszi a kis gazdaságot.
- Nagyon kértük, de nem
engedik el a gyerekeket délután háromkor a dorozsmai
iskolából. Nem lehet, hogy a
sötétben kószáljanak - lábad
könnybe az édesanya szeme,
amint Rózsi néni jut az eszébe.
László testvér azonban a
ma gondjaival törődik.
- Tudod, a félelemnél is
rosszabb a kilátástalanság. Ezt
pedig a hivatalok tetézik, a
legtöbb tisztviselő undorodik
a szegényektől, még a köszönésüket sem fogadják. Én az
ilyen, megvetett, „igazi" szegényekért harcolok. Ezektől a
kicsiktől is, minden indok nélkül megvonták az étkezési támogatást. Ma is ezért kellett
kiabálnom, talán a jövő héten
már megkapják - néz szeretettel a családra. Az igazi szegényekre, akiknek mostantól már
a puszta életbenmaradásért is
meg kell küzdeniük.
Talán a sors fintoraként a
riport napján kaptuk a hírt: a
rendőrség őrizetbe vett egy
férfit, aki alaposan gyanúsítható a brutális rablógyilkossággal. Szilágyiné Bay Lujza, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának alezredese elmondta, hogy teljes erővel
nyomoznak a gyilkosság
ügyében.
- Megmutatjuk a tanyasiaknak azt az embert, aki ezt tette. Azért, hogy lássák, nem
valami mumus veszélyezteti
az életüket, hanem egy egyszerű bűnöző, akit kézre tudunk
keríteni, és meg fogunk büntetni. Azért dolgozunk, hogy
senkinek se kelljen félelemben élnie.

Rettegés a t a n y a v i l á g b a n

Zalakerámia

.10130%

elfogtákf
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Ünnepséget

is rendeztek

a szentesi

kórházban

Infúzió gyermekeknek
Zsebbe nyúltak a szentesi vállalkozók és magánszemélyek a fővárosi
Inkubátor alapítvány felhívására, miszerint járuljanak hozzá egy létfontosságú műszer beszerzéséhez a kórház gyermekosztálya részére. Azóta
több mint egy év telt el, de
az infúziós pumpa eddig
nem érkezett meg Szentesre. Tóth Edit főorvos
szerint ez mind az adományozók, mind az adományozottak félrevezetése. Az alapítvány sajtóreferense érdeklődésünkre
elmondta: három héten
belül eljuttatják a létfontosságú eszközt.

luk. S ugyan, ki nem nyitja ki
a pénztárcáját azért, hogy hozzájáruljon a kicsik gyógyulásához?
- Mindenki szívesen áldoz
a gyerekek gyógyítására, mert
tudja, az egészségügy jelenleg olyan szorult helyzetben
van, hogy a műszervásárlásokra már nem jut pénz - állítja Tóth Edit. A szentesi kórházban még tavaly megrendezték az infúziós pumpa fogadására az ünnepséget, amelyen az alapítvány képviselőjén kívül néhány adományozó
is részt vett. A főorvosnő hozzáteszi: „Egy fontos dolog
nem volt jelen, az adomány."
Mint kiderült, azért nem érkezett meg a műszer, mert még
nem fizették ki a vámot.

Tóth Edit főorvos, a szentesi kórház gyermekosztályának vezetője szívesen fogadta a fővárosi székhelyű Inkubátor Koraszülött Gyermekekért Alapítvány képviselőjének felajánlását, hogy gyűjtést szerveznek egy olyan műszer beszerzése érdekében,
amely segíti a betegek gyógyítását. Áz alapítvány illetékesei több mint egy évvel ezelőtt keresték meg a szentesi és
városkörnyéki cégeket, vállalkozókat és magánszemélyeket is, hogy anyagi lehetőségeik szerint adjanak támogatást
egy infúziós pumpa megvásárlásához. A Kurca-parti településen hagyománya van a jótékonykodásnak, nemigen zárkóznak el a vállalatok vezetői,
a gazdálkodók, ha gyerekekre
hivatkozva kopogtatnak ná-

A történet híre eljutott egy
szentesi lokálpatriótához, aki
anyagiakkal segítette a humanitárius akciót. Felhívta az alapítvány képviselőjét, és megkérdezte, miért várat magára a
beígért orvosi műszer. Az illető azt a felvilágosítást kapta:
még a nyáron levelet írtak,
melyben azt tudatták az egészségügyi intézmény vezetőivel,
hogy nem is egy, hanem kettő infúziós pumpát szállítanak
majd a szentesi kórház gyermekosztályára. Dósai M. Péterné gazdasági igazgató, Kovács Ágnes igazgató főorvos
és Tóth Edit idén októberben
azt közölte az alapítvány kuratóriuma elnökének, File
Lászlónak címzett iratban,
hogy a szóban forgó levél sem
a gyermekosztályra, sem a titkárságra nem érkezett meg.
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Hová tegyük a keresztet?

A katolikus egyháznak
De az alapítvány képviselője nem jó a kapcsolata a médiásem jelent meg, aki ha nem is val - hangzott el azon a fókettő, legalább egy infúziós rumon, amelyen Gyulay
pumpát átadott volna az egész- Endre szeged-csanádi megyés püspök, a Magyar Kaségügyi intézménynek.
Megérkezett ellenben - pár tolikus Konferencia médiabinap elteltével - a válasz a zottságának tagja beszélt
szentesi kórház vezetőinek egyháza sajtókapcsolatáról.
reklamációjára. A kuratórium A Sík Sándor Piarista Egyeelnöke azt írta: „Sajnos, 2001. temi Szakkollégium által
október 5-én leszállított Perfu- szervezett estet nem kísérte
sor Compaet infúziós pumpa túl nagy érdeklődés. A kolléegy sürgősebb eset miatt más- gium társalgójában néhány
hova került leszállításra. Az diák, illetve idősebb nő és
újabb beszerzést elindítottuk, férfi várta a püspököt, aki
és természetesen tájékoztat- pár perc késéssel meg is érjuk Önöket a szállítás előtt!" kezett. Gyulay nem pazarol- Honnan tudja azt az ala- va hallgatósága idejét a dolpítvány képviselője megítél- gok közepébe vágott, s kini, hogy kinek van nagyobb sebb-nagyobb időbeli bakugszüksége az infúziós pumpá- rásokkal el is jutott a nagy
ra? - kérdezi Tóth Edit főor- vihart kavart püspöki körlevos. Szerinte a helybeli és a vélig, Mécs Imréig és a 2002városkörnyéki adományozók a es parlamenti választásokig.
szentesi gyerekek megsegítéGyulay Endre a II. Vatikásére gondoltak, amikor a pén- ni Zsinat tömegtájékoztatási
züket felajánlották, és nem egy eszközökről szóló dekrétu„szorultabb helyzetben lévő" mával kezdte előadását. Ebintézetre. - Ez nem más, mint ben többek között szerepel,
az adományozók és az ado- hogy ha helyesen alkalmazmányozottak félrevezetése - zák a tömegkommunikációs
állítja a főorvosnő.
eszközöket, akkor azok nagyAz Inkubátor alapítvány ban hozzájárulnak a szellem
sajtóreferense, Zemmel And- pihenéséhez és kiművelésérea érdeklődésünkre elmond- hez, ugyanakkor helytelen
ta: mivel patthelyzetben vol- használatuk nagyon sok fájtak, egy olyan kórház kapta dalmat és kárt okozhat az emmeg a háromszázezer forint beriségnek. A katolikus egyértékű infúziós pumpát, ahol ház fontos feladatának tartja,
életet mentettek vele. Hamaro- hogy a médián keresztül tosan újabb szállítmány érkezik vábbítsa az üdvösség hírét.
az alapítványhoz, és három Az egyház képviselői elvárhéten belül eljuttatják a szen- ják, hogy mindazok, akik a
tesi gyermekosztályra az orvo- médiában dolgoznak, ismerjék az erkölcsi rend normáit
si műszert.
Balázsi Irén és törvényeit, s tartsák tiszteletben azokat. Az információk közlésének módja például minden esetben legyen
tisztességes, s az feleljen meg
a méltányosság elvének. A
püspök szerint az 1963-ban
elfogadott dekrétum semmit
sem vesztett aktualitásából,
sőt. Gyulay Endre közvéle-

Gyulay Endre megyés püspök szerint a média csak akkor a d hírt a katolikus
egyházról, amikor botrány van körülötte. (Fotó: Miskolezi Róbert)
mény-kutatási adatokra hivatkozva elmondta: tavaly
az 1 %-os adófelajánlás kapcsán folytatott kampányt a
katolikus egyház. Az adatokból kiderült, a megkérdezettek kétharmada egyetértett
azzal, hogy az egyház élt a
modern marketing nyújtotta
lehetőségekkel, s csupán a
nem hívők tartották pénzpocsékolásnak az önreklámot.
Az e g y h á z m e g y e vezetője
beszélt a katolikusok által
működtetett egri rádióról, az
e r k ö l c s r o m b o l ó televízió
adásokról, valamint azokról
a lapokról, amelyek csak akkor adnak hírt az egyházról,
amikor botrány van körülötte. A nagy vihart kavart, jö-

vő évi választásokra vonat- nézd meg, mi van mögötte, s
kozó püspöki körlevéllel dönts"! E tanítását ma is
kapcsolatosan elmondta: az fenntartja. A mostani belponem volt más, mint imád- litika tragédiáját abban látja
ságra való felszólítás, amit a püspök, hogy mindenki
egyébként nem akartak nyil- mindenkit mocskol, ami sövánosságra hozni. A püspök tét jövőt jósol. Pocskondiázközölte: „Ha Mécs Imre, aki- zák egymást a pártok és a
vel jóban vagyok, magára politikusok. Melyik pártban
veszi azt a fohászt, amely az fognak megbízni így az emönző, csak magára építő szél- berek? Kinek higgyenek a
ső liberális gondolkozásról választók, amikor azt hallszól, akkor megeszem a sap- ják, hogy „az SZDSZ liberális, az MSZP kommunista, a
kámat".
Az előadás végén a par- MIÉP antiszemita, az M D F
lamenti választásokkal, a megszűnt, a Fidesz pedig hamostani politikai helyzettel zudik"? Melyik pártra vokkapcsolatos kérdésekre rea- soljanak? Hová tegye az emgálva Gyulay elmondta: ő ber a keresztet a választási
mindig azt tanította a fiata- űrlapon?
loknak, hogy „gondolkozz,
Sz. C. Sz.

Középkorászok a Tiszatájban

Inkubátor van a gyermekosztályon, de az infúziós pumpa jó szolgálatot tenne.
(Fotó: Tésik Attila)

A 132 é v e alapított
Pick Szeged Rt. tiszteletbeli elnökévé választották a napokban Pick Tamást, a z alapító Pick
Márk unokáját. A külvilág s z á m á r a üzenetértékü, hogy a hires család
egy tagja éppen a Pickcsoport viharosabb időszakában, de még az EUc s a t l a k o z á s előtt tér
vissza a cég irányításába.
A 76 éves Pick Tamással
abban az épületben, a Pick
Szabadidő Központban beszélgetünk, ahol megszületett, abban a teremben ültünk,
amely a család ebédlője volt.
- Milyen érzés fogja el, ha
megpillantja ezt a szobát
és az eredeti berendezésből
az utókor számára megőrzött tálalót?
- Nagyon furcsa érzés,
még azt a bejáratot is magam
előtt látom, ami az átalakítással megszűnt. De az egyik oldalon, úgy veszem észre, már
nincs meg az eredeti diófa
burkolat... A család birtokában
különben szinte semmi sem
maradt a ház berendezéséből,

Tandori Dezső hat részből
álló, Az Óceánban (Paszticsóka) című költeményével indul a szegedi irodalmi folyóirat, a Tiszatáj novemberi száma, amelynek líraválogatásában Marsall László, Juhász
Ferenc, Lászlóffy Csaba, Balázs Imre József és Simái Mihály verseit találja még az olvasó.
'
Eltévedve címmel Zalán
Tibor Papírváros című lassúdad regényből ad közre erősen
erotikus töltetű, izgalmas részlet a lap, amely „ATisza-par-

ton mit keresek?" interjúsorozatban „Elfogynak a régi
ízek, csak a mítoszok maradnak meg" címmel beszélgetés is közöl a szegedi egyetemről indult szerzővel.
Érdekes tanulmányfüzérrel jelentkezik a Szegedi Középkorász Műhely: Olajos Teréz Az avar továbbélés kérdéséről ír, Szegfű László Rex
et sacerdos címmel az első
Árpád-házi királyok egyházpolitikáját vizsgálja, Makk Ferenc Róma vagy Mainz vagy
Bizánc cikkében az első ez-

redforduló politikai-vallási választásairól olvashatunk. Font
Márta Az Árpádok országa és
az „Orosz kapun" túli szomszédjai címmel ír a kijevi és
halicsi kapcsolatokról. Koszta László Szent Márton tiszteletének magyarországi kezdete című cikke Pannonhalma
alapításához szolgáltat újabb
adalékokat. Blazovich László
tanulmánya, a Városok városhiányos övezetben a középkorban a középkori Alföldet
vizsgálja speciális megközelítésből. Kristó Gyula a mul-

A Pick unoka visszatért oda, ahonnan elinduit

A szegedi szalámi és illata

nagyon bánom, hogy eltűnt
az édesapám irodájából a
nagyapámat, Pick Márkot ábrázoló portré. Volt azonban
egy olajfestmény az édesanyámról - a hálószobát díszítette amit egy dolgozónk a
negyvenes évek végén valahol meglátott. Megvette és elküldte a nővéremnek, aki akkor még Magyarországon élt.
Én ugyanis közvetlenül az államosítás előtt elhagytam az
országot.
- Mit szólt ahhoz, hogy az
eddigi
szupernyereséges
esztendők után az idei első háromnegyed
év számai nem az elvárásoknak
megfelelően
alakultak?
- A pillanatnyi eredmények
hallatán elszorul a szívem, de
a jövővel kapcsolatban optimista vagyok. Ez köszönhető
annak, hogy hosszú ideig
Amerikában éltem, másképp
látom a világot, mint akik
csak Szegedhez kötődtek.

Életút
Pick Tamás 1925. április 15-én született Szegeden.
A Baross Gábor Gimnáziumban érettségizett, majd a
József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen 1947-ben kapott közgazdászdiplomát. 1948 januárjában útlevéllel hagyta
el Magyarországot édesapjával együtt. Svájcba ment,
ahol a zürichi egyetemen
pszichológus képzettségre
tett szert. 1950-ben megnősült, holland feleségétől három gyermeke született.
Még ugyanabban az évben
Ausztráliába, Melbournbe

települt, ahol nappal pszichológiát tanult, éjszaka
gyárakban fizikai munkásként dolgozott. Az USA-ba
1962-ben költözött: először
a virginiai Norfolkban oktatott és gyógyított, majd
Massachusetts államban
klinikai és privát praxist
folytatott. 1992-ben települt
haza, elvált emberként.
1993-ban újra megnősült,
felesége Vörösmarty Magda
grafikus. Jelenleg különböző közhasznú társaságok,
alapítványok munkájában
vesz részt, publikál, előadásokat tart.
Pick Tamás. (Fotó: Karnok

- Mennyire érte váratlanul a felkérés, hogy legyen
a cég tiszteletbeli elnöke?
- Teljesen felkészületlenül
ért. Kovács Tamás, az igazga-

tóság egyik tagja és Leisztinger Tamás rt.-elnök keresett
meg, aztán a „három Tamás"
összeült és megbeszéltük az
elképzeléseket. Mivel addig

csak a napi sajtóból értesültem
a fejleményekről, belső
ügyekben teljesen tájékozatlan
voltam. A gondolatok, vélemények aztán találkoztak...

Csaba)

Azóta úgy érzem, újjászülettem, életpályám pedig mintha
egy nagy kört írt volna le: újra ott vagyok, ahonnan elindultam. Azt még nem tudom,

tikulturális Erdély középkori
gyökereit kutatja, Almási Tibor pedig az oklevélkutatások időszerűségéről ír.
A Művészet rovatban Tóth
Attila
Emlékmű-koszorú
Opusztaszeren című írásában
a megyék történelmi szoborparkjáról ír - ezúttal az itt található királyszobrok illusztrálják a folyóiratot. A diákmellékletben Fekete István regényét, a Téli bereket a szintézis regényeként elemzi Sánta Gábor.
H. Zs.

mennyi munkával jár ez a cím,
úgy fogom föl, mint egy térképet, amelyen a részleteket
majd csak később tüntetik föl.
- Messzire esett az alma a
fájától, hiszen ön pszichológus. Kötődik-e még a
családi tradíciókhoz, a szalámigyártáshoz?
- Életem legnagyobb részét az országtól távol töltöttem, más szakmát választottam, a válaszom az, hogy nem.
De a szalámi illatát sosem lehet elfelejteni. És emlékszem
gyerekkorom kedvenc ételére,
a félig kész szalámira, amikor a massza már összeállt,
de még kenhető állapotban
volt.
- Hogyan szeretné segíteni a nagyapja által alapított vállalatot?
- Felhasználom azokat a
kapcsolataimat, amelyeket a
világban megteremtettem.
Mindent megteszek azért,
hogy a Pick világmárkává, a
minőség fogalmává, az európai konyha szerves részéve
váljon. És természetesen jusson el minden magyar asztalára is.
Fakata

Klára

fc*.

A DÉi.MAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG MELLÉKLETE NŐKNEK

A társkereső

hirdetések

tanulságai

„Kortalan" urak gyakran sellőkről
álmodnak

A nők vagy a férfiak adnak fel több
társkereső hirdetést? Mit mondanak el
magukról és mit v á r n a k el partnerüktől? Igaz-e, hogy a férfiak többsége jóval fiatalabb, és lehetőleg szemrevaló társat keres? Vannak-e még jól
szituált német öregurak, akik ifjú magyar menyecskét vinnének otthonukba? Ezekre voltunk kíváncsiak, amikor átböngésztük néhány lap társkereső rovatát.
Az e téren legnagyobb hagyománnyal rendelkező Nők
Lapja társkereső rovatában és
a hirdetőújságok házas-, illetve élettárskereső szekciójában
általában több férfi hirdet. Jellemző a kor szerinti megoszlás
is: a férfi társkeresők főleg 3050 év közöttiek, a nők 30-40,
illetve 50-60 évesek. Elenyészően kevés a 30 év alatti
illetve a 60 év feletti társkereső.
Érdekes, hogy míg a nők szinte kivétel nélkül pontosan megadják a kőrakat, addig a férfiaknál sokszor egyáltalán nincs
ilyen utalás, vagy olyan homályos megfogalmazásokkal
élnek, mint: fiatalos, fiatalosan korosodó, negyvenes, élete derekán járó.

Álompár,
álomszerelem
- néhány
férfi
legalábbis igy
képzeli

vétve utalnak személyiségükre (a legtöbben jó humorukat
és intelligenciájukat emelik
ki), és szinte semmit nem tudhatunk meg érdeklődési köA Nők Lapján keresztül rükről, valamint küllemükről.
meglehetősen sok külföldi (jóEzzel szemben a nők gyakrészt német) vagy külföldön ran írnak arról, mit csinálnak
(főleg az Egyesült Államok- szabadidejükben, és feltárják
ban) élő férfi keres partnert, személyiségüket is (vidám, de
de svájci, angol, olasz, ameri- komoly gondolkodású, őszinkai és norvég urak hirdetései- te, igényes, érdekes, nyitott,
re is rábukkanhatunk. A külföl- kreatív, intelligens, bakfislelküdiek általában fiatal, csinos, letű, nem mindennapi, optinyelveket beszélő és kitelepül- mista, toleráns, jó humorú). A
ni hajlandó fiatal lányokra nők a férfiaknál gyakrabban
vágynak, míg a hazatelepülő utalnak küllemükre is: vonzó,
magyarok házias és család- nőiesen telt, csinos, kellemes
centrikus nővel képzelik el a megjelenésű.
fészekrakást. A hirdetőújsáEnnél is nagyobb a különbgokban nem jellemző a kül- ség lelhető fel abban, amit a
földi partnerkeresés.
férfiak és a nők leendő partneNagyon tanulságos végig- rüktől várnak el. Az erősebb
böngészni, hogyan jellemzik nem képviselői szinte kivétel
magukat a hirdetésekben a két nélkül határozott elképzelénem képviselői. A férfiak na- sekkel rendelkeznek álmaik
gyon gyakran utalnak anyagi asszonyáról, mely képben igen
helyzetükre (jól szituált, meg- hangsúlyos helyet kap a külfelelő vagy kiemelkedő egzisz- csín. Az urak általában szép
tenciával, szép házzal, kocsi- arcú, csinos, vékony, karcsú
val, nyaralóval, vitorlással, csi- lányokat szeretnének, sokuk
nos nyugdíjjal rendelkező), a (bizony-bizony, főleg a kiemelnők viszont csak nagy ritkán kedő egzisztenciával büszkélszögezik le, hogy önálló eg- kedők) egyenesen feltűnően
zisztenciájuk van. A férfiak szép, különleges arcú, repreigen szűkszavúan és csak el- zentatív, rendkívül attraktív és

Divatszínház,
erotikával

MTI Budapest
Ötödik alkalommal rendezik meg a fővárosban az Offline Divatszínházat, amely a fiatal kezdő tervezőknek és vezető divatcégeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, ezúttal
november 16-án. A divatshow címe és egyben központi témája az erotika lesz. A hét fiatal tervező és több mint húsz
cég férfiszemeket rabul ejtő ruhakölteményeit harmincöt modell mutatja majd be a Budapest Kongresszusi Központ színpadán. Marton Mónika sajtóreferens az Offline 2001 őszi témaválasztásáról elmondta: az erotika folyamatosan jelen van
a divatban. Egy kivillanó boka, sejtelmes, áttetsző ruha vagy
merész dekoltázs olyan pillanatképek, amelyek joggal indokolják a divat és az erotika összetartozását.
Az Offline Divatszínház Bécsből indult hódító útjára, Magyarországon három évvel ezelőtt rendezték az első előadást,
amely azóta sajátos stílust képvisel a divatbemutatók sorában. Az előadások jellemzője a hangsúlyos, pergő koreográfia, megdöbbentő színpadi elemek és hanghatások, egyéni díszlettel kombinálva. Az előző, magyarországi szemléken a
| föld, a víz, a levegő, majd a tűz színei, árnyalatai domináltak, most az erotika képei jelennek meg Offline módra.

Szemezgetés
Le vagyok törve! Sehol egy jó nő. Szeretnék. Nem is tudom, szeretnék-e. Jó Nők! írjatok! „Mézesmadzag már rég
elfogyott" jeligére.
Egy fickó 130-as IQ-val, a legjobb paraméterekkel
a legjobb nőt keresi örökre.

•

Kívánok egy olyan férjet, ki nem kérdi, van-e
még akkor sem, ha mázsán méred.
Dúskeblű hölgyet
„Házias" jeligére.

keresek

Almaim asszonyát várom egy sellő

érzéki

pénzed,

kapcsolatra.

személyéhen.

Barátnők férfiakat keresnek. Legyen: lakása, kocsija.
„Forgószél" jeligére.

manöken alkatú hölgyre vágyik. A férfiak biztosra mennek: döntő többségük fényképet is kér a bemutatkozó levél
mellé. A fentiek mellett a nő legyen intelligens, aranyos, kedves, szerény, családcentrikus,
vidám, túlzott munkahelyi kötöttségektől mentes, érzéki,
szexis de komoly gondolkodású, házias, rendes családból
származó, hűséges és okos.
Szerencsére nem egy személy-

ben, tudniillik az urak átlagosan három-négy kívánalmat
tüntetnek fel. Szembeötlő,
hogy a Nők Lapjában a férfiak jóval magasabbra teszik a
mércét, mint a helyi hirdetési
újságokban párt keresők.
A nők sokkal kevesebb és
egészen más jellegű elvárást
fogalmaznak meg. A legtöbben intelligens, korrekt, megbízható, őszinte, káros szem
vedélyektől mentes (egy-

szerűbb, ám prózaibb kivitelben: szenvedélymentes), melegszívű és vidám partnert keresnek. Fényképet szinte senki nem kér, talán mert a küllemre vonatkozó igények kimerülnek néhány kósza
„sportos"-ban és „ápolt"-ban.
A nőknek - úgy tűnik - valóban nem sokat számítanak az
évek, mert csak néhány esetben tüntetik fel a keresett partner „felső korhatárát". Ezzel
szemben a férfiak nagy része
pontosan tudja, milyen nőt keres:fiatalabbat!A legtöbben 89 évvel ifjabb asszonyt szeretnének, de nem lenne ellenükre a 13-31 év korkülönbség sem. Az olyan férfi, aki
azonos korú vagy idősebb nőt
is elfogadna, ritka, mint a fehér holló.
A kutakodásunkból levonható tanulság tehát az, hogy
bár a társkereső hirdetésekben
egyértelmű túlkínálat van facér
férfiakból, mégis az erősebb
nem diktál. Jó hír azonban a
hölgyeknek, hogy a házasságszédelgők ideje feltehetően lejárt. A „kalandorok kíméljenek" kitétel ugyanis ma már
egyetlen hirdetésben sem olvasható.
Keczer G a b r i e l l a

Szerkeszti: Keczer Gabriella

Meghívhatom
egy kávéra?
A válások nagy számával, a rosszul működő partnerkereső klubokkal és a széthulló családi élettel magyarázzák az utcán sétáló urak az újságokban megjelenő társkereső hirdetések népszerűségét.
Péter Lajos
nyugdíjas
Egyre több újságban lehet
társkereső újsághirdetésekkel
találkozni, szerintem nem véletlenül. Ennél jobb módszert
nem is tudnék senkinek javasolni. Bár mostanában nem
olvasom az efféle hirdetéseket, nincs szükségem rá, hiszen szerencsére van barátnőm. Az ismerkedésnek ezt
a módját helyesnek tartom,
mivel az idősebbeknek egyre
kevesebb lehetőségük van a
társkeresésre. A válásom után
szükségem volt egy megértő
partnerre: sokféle módon próbálkoztam, végül körülbelül
öt éve válaszoltam 8-10 új-

sághirdetésre, és én is hirdettem magam. Nem feleséget,
hanem barátnőt kerestem. Meg
is találtam, azóta is együtt vagyunk.

Dankó Róbert
felszolgáló
Nem tudnék újsághirdetés
útján párt keresni. Számomra fontos a személyesség.
Szegeden például a különféle rendezvényeken, szórakozóhelyeken vagy klubokban
lehet a legjobban társat találni. A közelmúltban éppen
ilyen körülmények között ismerkedtem meg egy lánnyal:
egy kávézóban megtetszett
és kifizettem a számláját.
Ilyen romantikusan indult a
kapcsolatunk. A kitartó udvarlásomnak köszönhetően
harmadnap megkaptam a telefonszámát, utána többször

találkoztunk, é s azóta is
együtt vagyunk. Most éppen
hozzá sietek...

Erhardt Gyula
villamosmérnök
A társkereső újsághirdetéseket nem szoktam olvasgatni, és
soha nem gondolnék arra,
hogy ilyen módon próbálkozzam. Azonban e szolgáltatás
mögött valós igények húzódnak meg. Ma már olyan nagy
a válások száma, hogy sokaknak újra kell építeniük az életüket. Ismerek olyan hölgyet,
aki újsághirdetés útján ismerkedett meg azzal a férfival,
akihez később férjhez is ment.
Nekik talán azért sikerült, mert
a hirdetés után még sok időt
szántak egymásra. A siker
egyik titka az lehet, hogy a

hirdetés csak a próbálkozás
kezdetét jelentse, utána minden rajtuk múlik, a komolyságukon és a kitartásukon.

( S z ö v e g : L é v a y G i z e l l a , fotó: Miskolczi Róbert)

Dezodorban a magyarok nem

márkahűek

Az árnál fontosabb az illat
Munkatársunktól
közel felénél a huszonnégy órás véA közelmúltban a dezodorhasz- delem szerepelt.
nálati szokásokról felmérést végezA megkérdezetteknek több mint
tek a magyar lakosság 15 évesnél fele a természetes illatokat részesíti
idősebb hölgy és férfi tagjai körében. előnyben. Fontos szempontként szeA felmérés kimutatta, hogy míg a repelt, hogy a megfelelő dezodor 24
nők 37 százaléka naponta több mint órán keresztül meggátolja a kellemetkétszer, addig a férfiak 44 százaléka len testszag kialakulását, valamint ne
csupán kétszer használ dezodort. A hagyjon fehér foltot a ruhán. Úgy
megkérdezettek több mint hatvan tűnik azonban, hogy a megkérdezetszázaléka 15 éves kora előtt kezdett tek nem az elvárásuknak megfelelő
el rendszeresen dezodort hasz- dezodort használják, hiszen csupán
nálni.
•13 százalékuk állította, hogy frissítője
A felmérésből kiderült, hogy egy- 24 óráig érezteti hatását, míg 40 száegy termék megvásárlásakor a meg- zalékuk szerint a termék csak 3-5 órákérdezettek többségésénél (58 száza- ig gátolja meg a kellemetlen testszag
lék - a férfiak 72, a nők 47 százalé- kialakulását. A válaszadók csaknem
ka) az illat a legfontosabb kritéri- kétharmadának ismeretségi körében
um. Érdekes, hogy míg a férfiak van olyan, akinek kellemetlen a testtöbbsége első helyen az illatot jelöl- szaga.
te meg, addig a hasonló korú hölgyek
A felmérések alapján a férfiak ilyen

kényes esetben egyenesebbek, hiszen
míg az erősebb nem 33 százaléka,
addig a nők csupán 16 százaléka figyelmeztetné az illetőt a kellemetlen
testszagra. A hölgyek egyharmada inkább ajánlana neki egy finom dezodort.
Úgy tűnik, a magyarokat a dezodor
használatában sem a típus-, de még
kevésbé márkahűnek lehet nevezni, a
megkérdezettek 56 százaléka az általa használt dezodor típusát, 70 százaléka pedig márkáját váltogatja bizonyos időközönként. Meglepő módon
a megkérdezettek 81 százaléka ugyanakkor tisztában van azzal, hogy milyen márkát használ a partnere. Érdekes módon a választás során az utolsó előtti helyre szorult az ár, melyet
szinte elhanyagolható szempontként
a csomagolás követett.
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Liz Hurley
gyermeket vár

A tervezésnél a megrendelő igényeit is figyelembe kell venni

A divatdiktátorok általában csak
statiszták

galmazva, a történet mindenütt azonos, csak az előadásmód a változó.
- Évek óta tanítja a magyar divattervezők
fiatal
nemzedékét. Mikor derülhet ki valakiről, hogy tehetséges és esélye lehel
ezen a pályán?
- Rövid időn belül kiderül,
hogy a hallgatónak mire van
hajlama, milyen a karaktere,
milyen technikában a legtehetségesebb. A sikert mi sem
tudjuk garantálni, azért mindenkinek meg kell küzdenie. A
személyiség, az egyéni gondolkodásmód nagyon fontos,
de nem elég. Azt tanítom,
hogy mindenki használja a
kreativitását, de ne essen abba a hibába, hogy csupán a saját ízlésének megfelelő stílust
tervezi! Tudni kell, hogy kinek
tervezünk, tisztában kell lenni a megrendelő igényeivel is.
Az óráimon különböző gyakorlatokkal fejlesztem a hallgatóim kreativitását és gyakorlati érzékét. Zenére asszociálva
kell tervezniük, vagy például
azt a feladatot kapják, hogy
egy zongoraművésznőnek tervezzenek ruhát. Itt figyelembe kell venni a fellépő kötöttségeit: a színpadon csak az
egyik oldala látszik, a játék
közben pedig a kezét és a lábát
is használja. Egy jó ruhatervező minden részletre figyel.

A közvélekedéssel ellentétben a divatot nem a csupa ötlet divattervezők
diktálják, hanem a világpiac hatásait figyelembe véve üzletemberek döntenek a meghatározó jegyekről, a felhasználható alapanyagokról és a színekről. A bonyolult nemzetközi működési elvekről, a divatvilág kulisszatitkairól Vámos Magdát, kérdeztük, aki
hosszú éveken keresztül volt a Magyar Divatintézet művészeti vezetője,
jelenleg pedig a tervezés mellett egy
divatiskola oktatója.

Liz és barátja, Henry Dent-Brocklehurst távozik
a színésznő nyugat-londoni otthonából
november 9-én. (Fotó: MTEAP/Alistair Fuller)
Elizaheth Hurley brit filmszínésznő szóvivője, Karín
Smith november 8-án Londonban bejelentette, hogy a 36
esztendős sztár, Hugh Grant exkedvese gyermeket vár
párjától, Stephen Bing amerikai filmrendezőtől.

Musical készül
Diana hercegnőről

Karen Gillingham és Katherine Glasson próbál.

(Fotó:M TLAP/Max Kohr)

Musical készül Diana néhai brit hercegnőről. Lady Dit
Karen Gillingham alakítja, Camilla Parker szerepében
pedig Katherine Glassont láthatja majd a közönség KarlHeinz Stracke rendező Lady Di - Egy mosoly elbűvöli a
világot című zenés darabjában. A Saarbrückenben november
10-én bemutatásra kerülő musical lesz az első ebben a
műfajban, amely a walesi hercegnő életét mutatja be.

Sophia Loren
és Cary Grant

- Az élete egybeforr a divat világával. Eddig megközelítőleg hány bemutatón vett részt?
- Rengetegen. Ma már a
saját pénzemből járom a nagy
nemzetközi bemutatókat, nem
hagynék ki egyet sem. Ebben
a szakmában tudniillik elengedhetetlen a tájékozottság,
személyesen kell az információtbeszerezni. Fontos, hogy
a divatbemutatókon megtanuljunk a sorok között olvasni.
- Ez mii jelent?
Aki nem tudja, hogy ilyenkor mire figyeljen, az bizony
nehezen boldogul ezen a pályán. A kifutó világa rendkívül látványos, de valójában a
kulisszák mögött zajló összetett munka a döntő. A többi
„csak" a csomagolás. Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy a divatot nem a divattervezők határozzák meg, a divatra valójában a világpiac változatásai hatnak. Minden évben
megtartják a világ gazdasági
nagyhatalmainak találkozóját,
ahol kiderül, hogy melyik
anyagból van túltermelés. Ez
alapján közösen döntenek arról, hogy melyik anyag legyen
a divat meghatározója. Ezután
összeül az intercolor bizottság, ahol másfél évre előre
döntenek a meghatározó di-

Vámos
Magda:
A divatra
a világpiac
változásai
hatnak.
(Fotó:
Miskolczi
Róbert)
vatszínekről, és egyezményes
jelekkel meghatározzák a világ
divattendenciáit. Ezek a jelek
a világ összes kreatőrének egyformán értelmezhetőek. Párizsban összeül a francia szindikátus és kiadja az anyagfajtákat a tervezőknek, a nagy
francia divatházaknak. Ha éppen a gyapjú a kijelölt anyag,

Agatha Christie és az Orient

akkor a divattervezőknek ebből kell izgalmas formájú modelleket kreálniuk.
- Mi történik akkor, ha egy
nagyhírű tervező nem a
megegyezés szerint készíti
el a kollekcióját?
- Botrány. Ilyen nem fordulhat elő, még a szindikátusból is képesek kizárni. A sza-

bályokat mindenkinek be kell
tartania. Ha megfigyeljük, még
a világ nagyáruházainak a kirakatai is valamilyen szempontból azonos képet mutatnak. A közös koncepciót figyelembe véve a cégek dekoratőrei is együtt dolgoznak, de
saját ízlésük szerint tálalják
az árukat. Egyszerűbben fo-

-A kreativitáson kívül milyen tulajdonságok jellemzik még a jó tervezőt?
- Nem árt, ha a tervezésben
merész és bátor, valamint nagyon fontos a jó varráskészség. Ez a szakma egy óriási
játék, de, aki csak az érdekességet látja meg benne, nagyon
hamar kihullik a sorból. Aki
viszont szent célul tűzi ki maga elé, hogy megtanulja ennek a szakmának minden titkát, az élvezni fogja minden
percét.
Lévoy Gizella

expressz

A siker és boldogság vonata
MTI Panoráma
Miután elvált az őt megcsaló férjétől, 1928-ban
Agatha Christie angol írónő felszállt az Orient
expresszre, és útja végére nemcsak leghíresebb
regényeinek élményanyagát kapta meg, hanem egy
új életet is, Max Mallowan régész mellett.
I928-at írunk. Agatha Christie már ismert írónő,
de magánélete romokban van. Minél előbb el akar
indulni, a lehető legmesszebbre. Először Indiára
gondol, de végül az Orient expresszt választja,
amelyet korábban már sokszor megcsodált.
Akkoriban azonban m é g elég nehéz volt
megszabadulni a brit világbirodalomtól. A vonatban
Christie megismerkedett egy előkelő hölggyel, aki

Bagdadba való megérkezése után védőszárnyai alá
akarja venni. Az 38 éves írónő már-már beletörődik
a teadélutánok, a teniszpartik rémálmába, amely
elől éppen menekül, amikor lehetősége nyílik, hogy
ellátogasson az Irak déli részén fekvő ősi sumér
város, Ur romjaihoz.
Ez a látogatás alapjaiban változtatja meg Agatha
Christie életét. - Beleszerettem Urba, alkonyi
szépségébe, az árnyékban álló Zikkuratba, és ebbe
a homoktengerbe - írja önéletrajzában. 1930
márciusában visszatér az ásatásokhoz. Ez alkalommal Katherine Woolley, Léonard Woolley régész
rejtélyes felesége rábízza őt félje fiatal asszisztensére,
Max Mallowanre, hogy vezesse őt körül a romoknál.

Autójuk lerobban a sivatag kellős közepén, vizük
elfogyott. Agatha, igazi angol hidegvérrel, a
reménytelen helyzetet arra használta fel, hogy
sziesztázzon egyet a kocsi árnyékában. A nála 15
évvel fiatalabb Max beleszeret és eldönti: ha túlélik
a kalandot, feleségül veszi.
Egy év múlva már együtt mennek Ninivébe, az
asszír birodalom egykori fővárosába. A hazafelé
úton az Orient expressz vesztegelni kényszerül
Görögországban az árvíz miatt. Ekkor születik meg
a Gyilkosság az Orient expresszen. Ezt a rendkívül
népszerű krimit követte a többi közel-keleti történet:
a Gyilkosság Mezopotámiában, a Halál a Níluson és
a Randevú a halállal.

A sport és a szex

MTI Panoráma
Az olasz filmcsillag, a 67 éves Sophia Loren felfedte egy
több évtizedes titkát: több mint negyven évvel ezelőtt
beleszeretett a híres amerikai filmszínészbe, Cary Grantbe.Csak 23 éves voltam és ő elcsavarta a fejemet. Grant és én egy
film forgatása során kerültünk közel egymáshoz. Napokon át
arról beszéltünk, hogy összeházasodunk.de nem voltam kepes
igent mondani neki - mondta Sophia Loren a The Telegraph
című brit lapnak. Az olasz filmcsillag akkor már együtt élt
későbbi férjével, Carlo Pontival. Ráadásul Sophia nem akart
Amerikába költözni. Mint mondja, tartott tőle, hogy akkor egész
élete megváltozik és elszakad édesanyjától. Az olasz média
az utóbbi napokban részletesen foglalkozott Sophia Loren
1 önleleplezésével, jóllehet sokakat nem lepett meg a bejelentés,
' mivel már évtizedek óta tartotta magát a pletyka, hogy a
színésznőnek annak idején viszonya volt Cary Granttal.

A tanulmányok szerint az önmegtartóztatás
jótékony hatással van a sportteljesítményre,
ugyanakkor azt is kimutatták, hogy bizonyos sportok
élettel, energiával töltenek fel, boldogsággal árasztják
el az embert, és fokozottan kívánjuk a szexuális
együttlétet.
Egyesek úgy tartják, hogy (a lelkieket leszámítva)
a sport és a szex nagyon közel áll egymáshoz: az
izmok megfeszülnek, ritmikus mozgásba kezdünk,
testünket feszültség járja át, minden porcikánk vibrál,
majd elárasztanak a boldogsághormonok. A XIX.
században a sportban még viktoriánus nézetek
uralkodtak, úgy gondolták, hogy kellő sportolással
el lehet nyomni, kordában lehet tartani a feltömi
készülő szexuális vágyakat; ha kellőképpen
megdolgoztatjuk testünket, a tisztátalan, bűnös
gondolatok távol maradnak. Azt hirdették, hogy az
intim együttlét a sport egyik legnagyobb ellensége.
Egy 1925-ből származó írás azt taglalja, hogy
számtalan .sportéremről kell lemondani a nők miatt.
Aki a sportnak szenteli magát, annak minden
energiáját tartalékolnia kell, és idegrendszerét sem
szabad leterhelnie egyebekkel.
Ezek a nézetek többnyire megmaradtak a
köztudatban, és még ma is sokan azt vallják, hogy
az aszkétizmus a legcélravezetőbb a nagyobb
sportteljesítmény elérésére: semmi alkohol, semmi

dohányzás és semmi szex. Maguk a sportolók
eltérően vélekednek ez ügyben. Például Zenon
Jaskula, lengyel kerékpározó, a Tour de Francé
1993-as harmadik helyezettje, így nyilatkozott: „Ha
a kerékpározó a legjobb formáját akaija hozni, akkor
le kell mondania a szexről legalább három héttel a
verseny előtt." Tanácsát megfogadva valószínűleg
sok profi sportoló pálkapcsolata menne tönkre. Greg
Lemond (szintén kerékpározó) azonban nem híve a
szerzetesi életmódnak, szerinte a szex jót tesz a
verseny előtt a feszültség levezetésére.
Egy felmérés során 1294 német atlétát kérdeztek
meg, hogyan véleményük szerint befolyásolja a
szexuális élet sportteljesítményüket: 21%-uk úgy
gondolta, hogy nem tesz jót teljesítményüknek;
16%-uk szerint a szexuális együttlét fokozza a
teljesítményt; a maradék 61 % pedig nem vesz észre
különbséget.
Két svájci orvos 16 sportolót rávett, hogy egy
meghatározott
napon
reggel
hat órakor
szeretkezzenek párjukkal. Ezután megvizsgálva a
sportolók erőnlétét a következő megállapításra
jutottak: ha a szexuális együttlét és a sportolás között
eltelt idő kevesebb, mint tíz óra, akkor az
állóképesség jelentősen csökken. Tíz óra elteltével
azonban semmilyen változás nem tapasztalható a
teljesítményben.

Csúcson

10 KAPCSOLATOK
HOROSZKÓP
KOS: Valakitől szerelmes vallomásra számít
és meg is kapja, s ez emeli a
nap fényét. Igyekezzen javítani á l l á s h e l y z e t é n . Egy
személyes meghívás némi
meglepetést tartogat.
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Megkérdeztük

az olvasót

Készül-e a báli szezonra?

I jmgí I BIKA: Ma képes lenne
I * I a legmagasabb hegyeket is megmászni, vagy akár
arrébb is tenni. Ha erejét jól
koncentrálja, több napi munkát elvégezhet egyszerre.
IKREK: Ha csak arról
akar meggyőződni,
hogy partnere hűséges-e, akkor először jobban teszi, ha
a saját portáján néz körül, s
csak aztán az övén.

H

RÁK: Amit eltervezett,
belátja, hogy az elképzelt egyenes úton már nem
érheti el. Ezért amilyen hamar csak tudja, más irányba
kormányozza hajóját.

®

OROSZLÁN: A következő időszakban egyre
stabilabbá válik anyagi helyzete, természetesen a rengeteg r á f o r d í t o t t i d ő n e k és
munkának köszönhetően.

a

l SZŰZ: A pénz valóban
J sokat számít, de nem
ér meg minden áldozatot.
Mostanában mégis nagyon
nagy áldozatokat hoz, még
önmagát is felülmúlja.
MÉRLEG: Bármilyen
ffi ürügyet j ó n a k talál,
csak végre kimozdulhasson
otthonról. Erre még egy kisebb vásárlás is megfelel, legfeljebb elkölt néhány forintot.
SKORPIÓ: Nem tudja
L-SaJ h o g y a n s z e r e l j e le
partnere féltékenységét. Kézenfekvő megoldásnak tetszik, ha egyáltalán nem vesz
róla t u d o m á s t , vagy nem
szolgáltat okot rá.
NYILAS: Munkájában
f o g a d j a el a j ó tanácsot. Váratlan, de kellemes
találkozásban lehet része.

5

n g T ] BAK: Módja lesz rá,
L3LJ hogy változtasson jelenlegi romboló életmódján.
Talán a napokban kitalálja,
hogyan.

w

VÍZÖNTŐ: Ö n m é g m a

sem tud dönteni saját
sorsa f e l ő l , pedig már illendő lenne. Ne borzolja tovább partnere idegeit, s a sajátját is kímélhetné.

Bekóné Manzsu Éva
asszisztens:
- Még nem készülődök,
mivel sok más gondom van.
Most nem a bál a legfontosabb számomra. Harminc éve
az egészségügyben dolgozom, havi 39 ezer forintért.
A rendelőnk most költözött
el, így sokat kell dolgoznom.
Azért ha összejön a csapat,
biztosan nem hagyjuk ki és
elmegyünk.

A nyugdíjasok a legelhanyagoltabb, legelfeledettebb
réteg, mert helyzetük rendezése komoly gondot, terhet és
feladatot jelentene az államnak. Kenyeret kérünk, cirkuszt
nem, mert az bőven akad, erről
a politikusok is gondoskodnak. Látványosság jut bőven.
A tűzijáték eltereli a figyelmet a mindennapi gondokról.
Elfolynak a milliárdok, és elsikkad a legfontosabb: „a kenyér". Dicséretes a kormány
azon
ténykedése,
hogy
időnként bedobnak egy nevetséges, megalázó nyugdíjemelést, egy kis koncot, hogy lám,
nem felejtkezünk meg szegény
nyugdíjasokról... Elnézést, de
nevetséges ez az 1-2 százalék,
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a
balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai
felvételi ügyeletet a II. kórház
(Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.

A
SOMOGYI-KÖNYVT Á R B A N de. 10 órakor: olvasáskultúra - helyzetkép és változási esélyek. Dr. Bartos Éva és
| ~ J g l HALAK: Mostanában
dr. Nagy Attila előadása.
munkahelyén feszült a
A
BÁLINT
SÁNDOR
hangulat. Inkább elmenekül
egy sokkal kellemesebb, ol- MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Temesvári krt. 42.) 15 órakor: féltdottabb társaságba.
jük a bőrünket. Dr. Mécs Zsuzsanna bőrgyógyász előadása,
kozmetikai tanácsokkal. Ugyanitt megnyílt dr. Somogyi Károlyné | fotókiállítása.
| A hívé» Ifajl a40 Fl jf áfl+ kapó, dlj, Itgl.WU«
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Mityók Andrea
tanuló:
- Ritkán járok bálba, leginkább szalagavató bálokra
szoktam járni. Ennek szezonja viszont még messze van.
Januárban és februárban tartják ezeket a rendezvényeket.
Akkor viszont nagyon készülök, elmegyek fodrászhoz és
kozmetikushoz is. A ruhát pedig vagy megveszem, vagy
megvarrom magamnak.

Nagy Sándor
gépkocsivezető:
- Még nem készülök a báli szezonra. Többnyire ismerőseimmeljárunk, ők hívnak meg minket. Különösebben nem is szoktam készülni
rá: csak hívnak és megyünk.
Általában viszünk valami
ajándékot is. Minden évben
egyszer elmegyek rokonok, ismerősök szalagavatójára.

POSTABONTÁS

Kenyeret kérünk!
hogy az állam ezzel az elenyésző összeggel próbálja ellensúlyozni a növekvő inflációt, csökönyösen ragaszkodva
a saját számításaihoz. Csakhogy ez az úgynevezett „inflációs ráta" messze kisebb a
ténylegesnél. Itt üt vissza,
hogy az inflációt mindig alul
tervezték.
A piaci árak minden esetben eltérnek ezektől a számoktól. Sajnos, nem a mi javunkra... Levegővé vált a miniszterelnök ígérete, hogy megőrzi,

sőt növeli a nyugdíjak reálértékét (Dm. 1999. október 14i szám). Már régóta csak a nominál bér nő és csökken a reálbér.
A népgazdasági mutatók az
alultervezés miatt sem mutatják a valós képet. Ennek az
alultervezésnek legfőbb áldozatai a nyugdíjasok.
A nyugdíjastársadalom
mind szegényebb lesz: az államra szorulnak, mind több és
több támogatást igényelve. A
mostani minimálbér megál-

ORVOSI ÜGYELETEK
este 19 óráig a Tisza Lajos krt.
20. sz. alatti rendelőben történik a
sürgős esetek orvosi ellátása.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától
7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős
esetek ambuláns ellátása, ezen
időszakon belül, 22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a mentők Kossuth Lajos sgt.
15-17. szám alatti épületében, hétköznap 17 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 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 reggel 7.30-tól

AJÁNLÓ
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
17 órakor „Három fotós egy Ladában Norvégiában" Hencz Alajos film és diavetítéses előadása.
AZ ALSÓVÁROSI KULT Ú R H Á Z B A N (Rákóczi u. 1.)
18 órakor: a sámánhit jelképei a
székelyföldi népi kultúrában,
Kissné Polcsik Irén előadása.

KÖZELETI KAVEHAZ a
Royal Szállóban 18 órakor: az
árgus folyóirat és a Vörösmarty
Társaság. Bakonyi István irodalomtörténésszel, Péntek Imre
költővel, Sobor Antal íróval
Zsoldos Sándor irodalomtörténész beszélget.

i

AUTÓJÁT GYORSAN
ÉS K Ö N N Y E N ELADJA,
ELCSERÉLJE
A hirdetés megjelenik a beérkezés után
két nappal. Egy megjelenés csak 850 Ft
(szöveg maximum 15 szóból állhat). Hirdetése
a Délmagyarország és a Délvilág napilapunk
APRÓ-BÖRZE oldalán jelenik meg egy atkalommal.

Szín:

Egyéb: .

Évjárat:

Irányár:.

Műsz. érv.:

Telefon:

Futott km:

Cím:

Név:

Lakcím:.

Telefon:

Aláírás: .

gyermekorvos kihívható. Telefon:
474-374.
S. O. S. LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT: éjjel-nappal hívható.Telefon: 420-111. A V . fon
területéről a hívás ingyenes.
IFJŰSÁGI DROGTELEFON
436-355. Munkanapon 8 - 1 6 óráADDIKTOLOGIAI (alkoholgyógyszer) krízisellátó, ambuláns
segélyszolgálat 0-24 óráig. II. kórház pszichiátriai osztály, Kálvária
s
g'- -s7HAZI SZAKAPOLAS: Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. Tel.:
469-300,489-215.

termében 18 órakor indiai est.
Közreműködik: Gadharva együttes Ubomyák Katalin és Lakatos Gyula.
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
18 órakor: a gondolatok átka.
Bornemisza Gergely előadása.
•

AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc u. 1 - 3 . ) 14 órától s z ö v ő
A J U H Á S Z G Y U L A M Ű - . szakkör, 16 órától képzőművéVELŐDÉSI K Ö Z P O N T nagy- szet gyermekeknek.

Zsúfoltság. K. F. egyetemi hallgató azért hívta rovatunkat, mert bosszantónak
tartja a trolik, buszok és villamosok reggelenkénti zsúfoltságát. Mindenki időre
megy dolgozni, iskolába, sokan emiatt rendszeresen elkésnek - mondta olvasónk.
Szélpál Gábor, a Szegedi
Közlekedési Társaság közönségkapcsolatok irodájának vezetője, az észrevételre reagálva elmondta, az
SZKT a lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy
elkerüljék a zsúfoltságot, a
trolik, villamosok teljes kapacitással működnek. Az átszervezés pedig komoly
szakmai előkészítést és kivitelezést, valamint természetesen komoly anyagi ráfordítást igényel.

vezető igazgatója tegnapi lapunkban megjelent „Kóbor
riogatok" című panasszal
kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy célszerűbb lenne, ha ilyen esetben a lakók közvetlenül a
sintértelepet értesítenék. A
telep telefonszáma: 267-440
Lesz csatorna. J. I.-né
Újpetőfitelepről hívta rovatunkat. Telefonálónk arra kíváncsi, mikor lesz már lakóhelyükön, a Délceg utcában csatorna. Van, aki havonta kétszer is kihívja a
szippantósokat, alkalmanként ötezer forintért. Nóvák
Gyula, a Szegedi Viziközmű
Működtető Rt. igazgatója elmondta, a munkálatok 2004.
elején kezdődnek és 2004.
augusztusában fejeződnek
majd be.

A sintért hívják. Papp
Zoltán, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. ügy-

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

2730 g. Sz.: Nyíri Mónika és
Akkád
Mohamed
Murád
(Szeged).

Dénes Dominika
November 13., 11 óra 55 perc,
3820 g. Sz.: Szűcs Henrietta és
Dénes László (Makó).

VÁSÁRHELY

Magony Eszter
November 6., 16 óra 13 perc,
3850 g. Sz.: Kispéter Anita és
Magony Zoltán (Szeged).

Süli-Zakar Nikolett
November 13., 20 óra 25 perc,
2920 g. Sz.: Paraly Katalin és SüliZakar Róbert (Szeged).

Vörös Péter Mihály
November 14., 3 óra 45 perc,
3440 g. Sz.: Riczán Edit és Vörös
Ferenc (Szeged).

Puskás Patrik
November 13., 12 óra 8 perc,
3510 g. Sz.: Rácz Henriett és
Puskás Norbert (Kiskunhalas).

Bozsó Gábor
November 14., 1 óra, 3180 g.
Sz.: Oláh Tünde és Bozsó Antal
(Domaszék).

Akkád Hana

Török László
November 13., 14 óra, 2700 g.
Sz.: Mónus Etelka és Török László
(Hódmezővásárhely).

SZENTES
Boták Sándor Dominik
November 13., 13 óra 40 perc,
3320 g. Sz.: Vérten Andrea és
Boták Sándor (Szentes).

Simon Anna Boglárka
November 13., 14 óra 23 perc,
2740 g. Sz.: Dóra Hajnalka és
Simon Gyula Gábor (Szentes).

Váradi Erika
November 13., 15óra20perc,
2720 g. Sz.: Bese Anita és Váradi
Ferenc (Szentes).

November 14., 4 óra 20 perc,

Gratulálunk!

SMS-UZENETEK
Kedves
Olvasóink!
Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 063 0 2 1 8 - 1 l - l l - e s számra
az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
Emelnek. A közlekedési társaságok akkor emeljék az árakat, ha
az utazók már elégedettek a szolgáltatásokkal -javasolta egyik olvasónk a 30S52-5302-S mobiltelefonszámról.

J ó út kell. A csatomázás befejeztével nagyon jó lenne, ha Kecskéstelepen nemcsak egy-két utcát
hoznának rendbe, hanem az összes
többit is. (30279-9168)
Elveszett toll. Október 27-én
elveszett egy gravírozott golyóstoll. A megtaláló magas jutalom ellenében értesítsen a 30405-3824es telefonszámon.

üJesiel

a

K a p c s o l a t

LEPJE MEG SZERETTEIT S x Z & i S j S j t NÉVNAP ALKALMÁBÓL
LAPJAINKBAN OLVASHATÓ ÜZENETTEL!

SEGÍTÜNK ÖNNEK, HOGY

Extrák: .

lapításával a nyugdíjasok
rétege a mélypontra süllyedt.
Már a kultúrára sem tudunk
semmit fordítani, örülünk, ha a
mindennapi betevő falatra jut
valami. Rémálom, hogy a gyermekek támogassák a szüleiket
és fordítva. Mi ez az 1 százalékosjövedelemadó? A nyugdíjak generálrendezését pedig
haladéktalanul végre kellene
hajtani, az alapot kellene emelni, rendezni egy egységes nem
differenciált százalékkal. Ahhoz, hogy a nyugdíjas emberhez méltó módon, nyugodtan
éljen, és saját maga gondoskodjon magáról, egységesen
legalább 20 százalékkal kellene emelni a nyugdíjakat.
Dickmann Ferenc

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
A r a n y T. J á n o s ú j s á g í r ó v a l o s z t h a t j á k meg,
aki 9 és 13 ó r a között h í v h a t ó a 06-20-9432663-as m o b i l t e l e f o n s z á m o n . Elveszett t á r gyaikat kereső, illetve talált t á r g y a k a t visszaa d n i s z á n d é k o z ó olvasóink ingyenes h i r d e tésben tehetik közzé m o n d a n d ó j u k a t .

r

MAGÁNSZEMÉLYEK APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNYE

Típus:

Borosné Barakonyi Viki
irodai alkalmazott:
- Mióta férjnél vagyok és
van egy kislányom, már nem
járok bálokba. Régebben viszont nagyon szerettem az
ilyen rendezvényeket. Sok ismerősöm van, ők szoktak
meghívni szalagavatókra. Általában hetekig is eltart, amire kiválasztom a megfelelő ruhát. De pont ez a lényeg!

CSÖRÖG a Pannon GSM

Hirdetését feladhatja a szelvényen irodáinkban, vagy a kuponnak és a hirdetési összegről szóló
postautalványnak mellékletével, levélben a következő címre:

Délmagyarország Kft. 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház

Önnek nem kell mást tennie, mint a maximum 15 szóból álló üzenetét beírni a kuponba! A kuponnak és a hirdetési
összegről szóló postautalványnak november 16-án, pénteken 10 óráig kell beérkeznie,
megjelenés november 19-én, hétfőn. Az üzenetek közzétételének díja 10 szó esetén 650 Ft, 15 szó esetén 850 Ft.
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Kérjük, hogy a megrendelőlapot olvashatóan,
n y o m t a t o t t betűvel szíveskedjen kitölteni, minden n é g y z e t b e egy szó
kerülhet. A k u p o n t - a
hirdetési összegről szóló
postai utalvánnyal együtt
- e l m ü n k r e k ü l d j e be,
vagy személyesen, ügyfélszolgálati irodánkba hozza be.
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Címünk: Sajtóház, 6740 Szeged, Stefánia 10.
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Kérjük, szíveskedjen kitölteni az alábbi részt is, ha egyeztetés szempontjából szeretnénk
Önnel kapcsolatba lépni.
Feladó neve:
Címe:

Telefonszáma:

i
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"(FIZETETT H I R D E T E S ) "

A Vodafone tovább
terjeszkedik Magyarországon
Mióta a világ legnagyobb mobilszolgáltatója, a Vodafone megnyitotta első
dél-magyarországi márkaüzletét Szegeden, eltelt két hónap. Azóta a mobilszolgáltatónak már közel 400 000
ügyfele van Magyarországon, és további százmilliós nagyságrendű befektetéssel bővíti országos hálózatát. Ez
a bővítés a 900 meglévő mellé újabb
200 bázisállomás létesítését jelenti.
Szintén szeptemberben nyílt a Vodafone saját hálózatfelügyeleti központja
Budapesten, amelynek az a feladata,
hogy az országos hálózat működését
nyomon kövesse a nap 24 órájában, az
év 365 napján, és a fellépő rendellenességeket kijavítsa, még mielőtt előfizetői
azokból bármit is észrevennének.
Úgy tűnik, azóta Szeged lakosai megismerték és megszerették a helyi márkaüzletet és annak fiatal, segítőkész és
hozzáértő csapatát, hiszen rengetegen
térnek be a boltba nap mint nap. A szakembergárda pontos információkat nyújt
az aktuális szolgáltatásokról és akciókról, valamint szervizfelvételi központot is
működtetnek, ahol megkönnyítik a készülékekkel kapcsolatos esetleges problémák hathatós orvoslását. A VitaMax
City, a Rock 'n' Roll csomag, a „Diákok,
felkészülni" és a Tensi nyereményakció
sikere után a Vodafone új meglepetésekkel készül. A vállalat legújabb szolgáltatása az Eurocall, amely egy egész Európára kiterjedő, egységes roaming tarifát
kínáló csomag. Ennek előnye, hogy használatával a Vodafone-ügyfelek immár
előre tervezhetik nemzetközi barangolásaik költségét.

Elindult Magyarországon a „Legyen
Ön is milliomos" SMS-en játszható változata, amellyel gyakorlatilag bárki, bármikor milliomos lehet. A milliomosjáték
SMS-változatát éppen olyan izgalmasra
tervezték, mint amilyennek azt megismertük a televízióból. A „Legyen Ön is milliomos" SMS-játékban mindenki részt vehet, akinek szöveges üzenet küldésére
alkalmas vodafone-os mobiltelefonja
van. A továbbiakban a játék menete a televíziós műsorhoz hasonlóan kérdés-felelet formájában zajlik. A versenyzőknek
egyre nehezebb kérdésekre kell felelniük, a helyes válaszokért azonban nem forintokat, hanem pontokat kapnak. Minden hónap végén a játékosok által
gyűjtött pontok alapján összeáll egy rangsor: a lista első helyezettje, aki a legmagasabb pontszámot érte el a legrövidebb idő alatt, nettó 1 millió forint boldog nyertese lesz! Kéthetente pedig a legszerencsésebb játékos bekerülhet az
RTL Klub „Legyen Ön Is milliomos" műsorába, ahol szintén megküzdhet a kérdések záporával.
Ami pedig a közeljövőt illeti, a Vodafone karácsonyra különleges meglepetést
készít Dél-Magyarországon is. Addigra a
lakosságra vetített lefedettségük eléri a
95 százalékot, tehát Szombathelytől Békéscsabáig, Miskolctól Szegeden át
Győrig az ügyfelek a szolgáltató saját
hálózatát használva jutnak minőségi szolgáltatásokhoz, változatlanul kedvező árakon. A Vodafone 2002-ben is újabb
márkaboltokat nyit meg, és valamennyi
alkalommal különleges ajánlatokkal várja ügyfeleit.

Részletes

műsor

A NAP FILMJE

a
2001. november 15.,
CSÜTÖRTÖK
RTL KLUB 20.25 • Mama pici fia

SZÍNHÁZ
SZEGEDI NEMZETI SZlNHÁZ, este 7 óra: Szerelmi bájital - opera,
zártkörű előadás, jegyek nem válthatók.
TANTUSZ-KAMARASZINHAZ,
este 7 óra: Portugál - tragikomédia. Bérletszünet.
BÁBSZÍNHÁZ, de. 10 óra: Egy
kis Mozart bohócokkal. Kiscicabérlet.

MOZI
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM, du. fél 4, háromnegyed 6
és este 8 óra: Amerikai pite 2.
Színes, m .b. amerikai vígjáték.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA, du. negyed 4, fél 6 és este
háromnegyed 8 óra: Blöf. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA, du. 3, negyed 6 és este fél 8
óra: A holnap egy új nap. Színes
francia vígjáték.
GRAND CAFÉ, este 7 óra: Portugál. Színes magyar film. R.: Lukáts Andor; este 9 óra: Presszó.
Színes magyar film. R.: Sas Tamás.
PLAZA CINEM A CITY, A sárkány
csókja: 18, 20 óra. Molin Rouge:
14.45, 17.15, 19.45 óra. Horrorra
akadva 2: 14, 16 óra. Kémkölykök: 13.30 óra. A szairé: 14.45,
17.15,19.45 óra. Kutyák és macskák: 13, 14.45, 16.30, 18.15 óra.
Bridget Jones naplója: 20 óra.
Neveletlen hercegnő: 13.30,
15.45 óra. Tök állat: 13.30,15.30,
18, 2 0 óra. Halálos iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Kardhal:
14.30, 16.30, 18.30, 2 0 . 3 0 óra.
Négybalkéz: 1 8 , 2 0 óra. Amerikai
pite 2 , 1 3 . 3 0 , 1 5 . 4 5 , 1 8 , 20.15 óra.
VÁSÁRHELY, du. háromnegyed 6
és este 8 óra: Belphegor a Louvre
fantomja. Színes francia film.

15.45 Illyés Gyula: A reformáció
genfi emlékműve előtt 16.00 Klipzóna 16.15 Videorandi 16.40 „A
magok oltalmára..." 16.55 Öt órai
zene 17.00 Kalendárium 17.50 Hej,
hej, helyes beszéd! 17.55 Műsorajánlat, reklám 18.00 Hírek; Váltó;
Gazdasági hírek 18.10 Egy század emlékezetes pillanatai 18.35
Mese 18.55 Műsorismertetés, reklám 1 9 . 0 0 Híradó, sport 19.30
Összkép Kulturális híradó 2 0 . 0 0
Boldog születésnapot, Marylln!
21.20 Mozart: Don Glovanni 21.45
Híradó, sport 22.00 Miért? 22.25 A
világvége forgatókönyvei Angol-amerikai dokumentumfilm-sorozat 23.20 Magyar rapszódia 0.05
Hirek 0.10 Műsorismertetés, vers

6.30 Reggeli 9.00 Joker Telefonos
villámjáték 9.05 Receptklub (ism.)
9.15 Top-shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 185.
9.45 Sportvonal Játék 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 11.35
Delelő Vidám show 14.00 Hélene
és a fiúk Francia filmsorozat, 45.
14.30 Idegenek Amerikai akciófilmsorozat, 12. 15.20 Milagros Perui
filmsorozat, 1 1 8 . 1 5 . 4 5 Joker Telefonos villámjáték 15.55 Receptklub
16.05 Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat, 310 16.30 Joker
Telefonos villámjáték 16.35 Maria
Mercedes Mexikói filmsorozat,
7 7 - 7 8 . 1 7 . 2 0 Mónika A kibeszélőshow 18.10 Találkozások Sztármagazin 18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25
Fókusz Közszolgálati magazin
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1 3 1 3 - 1 3 1 4 . 2 0 . 2 5 M a m a pici fia 22.20 Híradó - Késő esti kiadás 22.40 Véres aréna 0.50 Sportvonal Játék 0.55 .hu Multimédiamagazin 1.25 Fókusz, időjárás-jelentés (ism.) 1.55 Divatklip

TELEVÍZIÓ
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 M a reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéflímsorozat, 51.
9 . 0 5 - 1 1 . 0 0 Naprakész magazin
1 1 . 0 5 Derült égből egy család
Német tévéfilmsorozat, 21. Helló,
apa! 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 1 3 . 0 0 Rondó Kisebbségi magazin 1 3 . 5 0 Z e n e lánc Liszt: Esz-dúr Paganini-etűd
14.05 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat, 50 Látnók vagy
szemtanú 15.00 Alpok-Duna-Adria Öt ország tartományi televízióinak közös műsora 15.30 Iskola utca R á a d á s . P á v a b é l y e g a
tűzfalon - érdekességek a magyar bélyegvilágban 16.00 Iskola
utca Universitas. Kulturális szórakoztató műsor egyetemistáknak
16.30 Segítőtárs Sérült emberek
magazinja 17.00 Családfa Családi magazin 17.30 Az utódok rem é n y s é g e A zsidó hitközségek
műsora 1 8 . 0 0 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve 18.15 Esti
mese Franklin Franklin takarója
18.35 Az óceán gyöngyei Francia
tévéfilmsorozat. 3. Ma'o szelleme
19.26 Szót kér a természet! Kék
csiga 1 9 . 3 0 Híradó este 1 9 . 5 3
S p o r t h í r e k . Időjárás-jelentés
2 0 . 0 5 A jog hálójában Amerikai
bűnügyi t é v é f i l m s o r o z a t 2 0 . 5 5
Millenniumi mesék 21.30 Panorám a C h r u d i n á k Alajossal 2 2 . 0 0
H í r a d ó este. I d ő j á r á s - j e l e n t é s
22.05 Aktuális 22.25 T h é m a
22.45 +1 Művészeti műsor 23.40
Lőporos hordó S z e r b - f r a n c i a - m a c e d ó n film 1 . 1 5 Kárpáti
krónika 1.25 Világhíradó

TtU
5.4
¡.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárilág I6.00 Ma reggel 8 . 3 0 1 1 2 Bűnvilág
ügyi magazin 9 . 0 5 Iskola utca
10.00 A négy páncélos és a kutya
Lengyel tévéfilmsorozat, 2. ö r ö m
és bánat 11.00 Összeállítás Vécsey Ernő dalaiból 11.30 Magyar
szalon Heti kulturális magazin
12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 19.
12.30 Pillangó-sziget Ausztrál tévéfilmsorozat, 19. 13.00 Híradó délben 14.00 Főtér J4.55 Tv-klinika
Egészségügyi magazin 15.25 Millenáris teátrum 15.50 Musica historlca Dussec: Szonáta 16.05 Naprakész magazin 18.00 Nem jogerős Jogi show-műsor 18.30 Jani
házhoz megy... Betlen János műsora 18.55 ...hol nem volt... Rózsa
Flores György Eduardo 19.25 Esti mese 19.50 Théma 20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés 20.40 Tízparancsolat
ma 21.25 Bebukottak 23.00 Záróra 0.00 Éjszakai telefon - Zelkl Jánossal 1.35 Aktuális 2.00 Trópusi
hőség Kanadai tévéfilmsorozat,
50. Latnok vagy szemtanú 2.55 Világhíradó 3.15 Családfa Családi
magazin 3.45 Iskola utca Ráadás;
Universitas 4.45 Panoráma Chrudinák Alajossal 5.10 Összeállítás
Vécsey Ernő dalaiból (ism.)
DUNA

TTUMnó
5 . 1 0 A Vatikáni Rádió a d á s a
5 . 3 0 - 8 . 3 0 Indul a nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Tér-erő 9.05 Rönktől a koncertteremig 9.50 Fabulák
9.55 Hogyan öljük meg feleségünket? 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.05
Isten kezében 12.35 Ágrólszakadt
úrilány Magyar játékfilm 14.05 Heuréka diákkör 14.35 A tenger le-

gendái 15.00 Hungaria Litterata

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin. Benne: Faluvilág
9.00-12.15 Délelőtt a TV 2-vel 9.00
Álmok szigete Német filmsorozat,
4. 9.45 Csapodár csalogány Amerikai vígjátéksorozat 10.10 Ablak
Európára 10.40 Segíts magadon!
11.05 Közvetlen ajánlat 12.10 Mi,
magyarok 12.15 Marimar Mexikói
filmsorozat, 143. 12.35 A préri rózsája Amerikai westernfilm 14.35
Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
15.10 Széllovagok Német kalandfilmsorozat, 22. 16.00 Sebzett szivek Mexikói filmsorozat 16.25 Szóljon bele! 16.35 Lucecita Argentin
filmsorozat, 1 9 . 1 7 . 0 5 Szeretni beIndulásig Spanyol-argentin filmsorozat, 1 5 . 1 8 . 0 0 Fiorella Perui tévéfilmsorozat, 1 9 0 . 1 8 . 3 0 Tények Hírműsor 19.00 Nincs kegyelem - A
leggyengébb láncszem Kvízshow
Máté Krisztinával 20.00 Vad angyal Argentin filmsorozat 20.30 Rex
felügyelő Német-osztrák krimisorozat 21.30 Motoros zsaruk 2 2 . 3 0
Szokatlan - Az élet sója Szily Nóra műsora 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.15 Az igazi vészhelyzet
Magyar dokumentumfilm-sorozat,
5 . 0 . 3 0 Serpico 3.10 Vers éjfél után

SZEGED
TSLEVfZIÓ
6.00 Estelö - szórakoztató és információs magazin (ism.). 7.00 Mese.
7.15 Lélektől lélekig - vallási és kisebbségi magazin (ism.). 7.45 Közös nevező (ism.). 8.00 Zenevonal. 8.30 RÉV-PICK Szeged férfi
kézilabda-mérkőzés. 1 0 . 0 0 Élve
vagy halva. Magyar kalandfilm.
11.25 Zenevonal - Interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság. 15.00
REV-PICK Szeged férfi kézilabdamérkőzés. 16.30 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 18.30 Mese. 18.45 Közös nevező. 19.00 Híradó. 19.30 Estelő - szórakoztató és
információs magazin. 2 0 . 3 0 Esti
zóna - riportermagazin. 2 1 . 0 0 A
cella. Amerikai akciófilm. 22.30 Híradó (ism.). 22.45 Képújság.

fíf
2 2 . 0 0 - 2 0 . 0 0 Hangos képújság.
20.00 Porsche Szeged. 20.30 Legyen a vendégem: dr. Kolozsvári
Lajos. 21.00 McKenzye-show.

E-mail: info@tktv.hu
http^Www.tktv.hu
15.00-től 19.00 óráig. TKTV Képújság.
VTV MAKÓ
7.00 A szerdai adás ismétlése. 9.30
Képújság. 1 8 . 0 0 Műsorajánló.
18.05 Bencze-show: Juni György.
18.30 A sebesség bűvöletében, 10.
rész. 19.00 Híradó 19.10 Vérlestvérek. Francia játékfilm. 20.40 Híradó (Ism.). 20.50 Képújság.
VTV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
16.00 Egészségmagazln. 16.40 A
szeszélyes természet. 17.30 Híradó 17.45 A nap kérdése. 17.50
Vásárhelyi paletta - kulturális magazin. 18.30 Vásárhelyi Főzőcske.
19.00 Mozidélután. 20.00 Híradó
20.15 A nap kérdése (ism.). 20.20
Vérteevérak. Francia játékfilm. 21.50

Vásárhelyi paletta (ism.). 22.30 Híradó (ism.). 22.55 A szeszélyes
természet. 0.00-tól Képújság.

RÁDIÓ
KOSSUTH
Óránként hírek, közlekedés, időjárás 4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 4.33 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport
5.00 Reggeli krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika. Sport 6.30 Hírek.
Közlekedés. Időjárás. Gazdaság
7.00 Krónika. Sport Kb 7.19 Körzeti időjárás-jelentés 7.30 Hírek.
Közlekedés. Időjárás 8.00 Krónika. Sport Kb. 8.19 Mindennapi tudomány 8.30 Hírek. Közlekedés.
Időjárás 9.04 Napközben 11.05 A
Szabó család 11.35 Fordulj vissza,
kislányom! 12.00 Déli harangszó
12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 1 3 . 0 5
Vendég a háznál 1 3 . 3 0 Tanúim
lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! Beszéljük meg! 16.00
Délutáni krónika 16.20 Hasznos
tudnivalók 16.25 „Magyarországról jövök..." 17.05 Vállalkozáskllnika 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49 Jó
éjszakát, gyerekek! A királyné szoknyája 2 0 . 0 4 Világnagyságaink
20.35 Gondolatok a Faustról és a
Faustból 21.04 Műsorajánló 21.05
A Szabó család 21.35 Népdalok
népdalfeldolgozások 22.00 Késő
esti krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Kenő 23.04 Híres zeneművek 0.10
Himnusz
PETŐFI
Óránként hírek, közlekedés, időjárás 4.25 Rákóczi-Induló 4.30 Hírek. Időjárás 4.32 Hajnali dallamok
5.30 Hírek. Időjárás 5.55 Állomáskereső 6.03 Kívánságreggel 6.30
Hírek. Időjárás. Sport 6.33 Közlekedés 7.30 Hírek. Időjárás. Sport
7.33 Közlekedés 8.45 Sportreggel
9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban Kb.
9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő
10.50 Gordiusz-plusz 11.05 Sporthírek 11.38 Zöld jelzés, www.gordiusz.hu 11.48 Korkérdés 12.00 Jó
ebédhez szól a nóta. Asztali muzsika 13.00 Kedvenc slágereink a kupiétól az operettig Kb. 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Kabarécsütörtök
17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádló. Világjárók 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Unikum 20.00 Váltóhang. A zeneszerző 21.04 Mentség. Misztótfalusi Kis Miklós emlékIrata 21.48 Zene 22.00 Modemidők
22.30 Drogér(i)a 2 3 . 0 0 Hirpercek.
Benne: Sporthíradó 23.15 Visszajátszás 0.00 Éjtél után.. 3.03 Melódlakoktél 4.03 Cigánynóták
BARTÓK
Óránként hírek, időjárás 6.00 Muzsikáló reggel 6.30 Hírek. Időjárás
7.00 Mi újság? 7.30 Hírek. Időjárás
Kb. 7.33 Rejtvény 8.03 Műsorismertetés 8.06 Pódium. Bálint János
fuvolázlk Kb. 9.06 Dohnányl Ernő:
I. szimfónia 10.03 Műsorismertetés 10.05 A rádiószínház bemutatója. A d a m Mickiewicz: Ősök II.
I I . 0 0 Maria Callas operafelvételeiből 11.45 A Kalamajka együttes
felvételeiből 12.04 Műsorismertetés
1 2 . 0 6 Hangverseny délidőben
14.04 Műsorismertetés 14.05 Beszélgetés Szakonyi Károllyal életéről 15.05 Eberhard Waechter operafelvételeiből 15.45 Rádiósok a
zenéről 16.05 Muzsikáló délután
18.03 Műsorismertetés 18.05 Schumann: A rózsa zarándokútja 19.12
A magyar karikatúra története 19.42
Zempléni Művészeti Napok 20.59
Műsorismertetés 21.00 Legkedvesebb verseiből Dégi István válogat
21.15 Dvorzsák: C-dúr trió 21.35
Schönberg: Pelléas és Mélisande
- szimfonikus költemény 22.20 Rádióhangversenyekről 22.50 Jascha
Helfetz életműve 23.10 Új magyar
művek 0.00 Szózat 0.05 Notturno
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 M H z 5 . 5 5 - 2 2 . 3 0 ,
Szentes 66.29 M H z 5 . 5 5 - 9 . 0 0
5 . 5 5 Alföldi hírmondó. Z e n é s
hírműsor. Szerk.: Marik István.
Műsorismertetés, időjárás-jelentés
útinform. 6 . 0 0 Reggeli krónika
(Kossuth). 6.15 Jegyzet. 6.30 Hírek,
tudósítások a Dél-Alföldről, programajánlat és szegedi lapszemle.
6.45 Reggeli párbeszéd: platánok
cseréje. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Influenza és tüdőgyulladás. 7.30 Hírek, tudósítások a DélAlföldről, körzeti időjárás-jelentés.
7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00 BBC világhíradó
Londonból. 8.20 Piramis. 9.00 Hírek
időjárás-jelentés, útinform. 9.05 Staféta. 10.00 Hírek időjárás-jelentés,
útinform. 10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek,
időjárás-jelentés, útinform. 11.05 A
körzeti stúdiók közös műsora. 11.45
Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a
Dél-Alföldről, meteor, útinform.
13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05
Rock bazár. 14.00 Hírek, meteor,
útinform. 14.05 Zenés délutáni randevú. Varga György szerkesztővel,
e-mail: zdr@freemail.hu 15.00 Hírek, idójárás-jelentés, útinform.
1 5 . 0 5 Délutáni magazin. Szerkesztő: Marik István. 15.10 Filmlevél. 16.00 Hírek, meteor, útinform.
16.15 Zene - kiállítás a MÉH-pincében. 16.57 Tőzsdehírek. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15 Sport; esti mese
gyermekeknek 17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika. (Kossuth)

18.30-tói 22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth U R H adón
és a Regionális Stúdiók műsora.

H M 5 . 4 S

Sáaitt

Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
Hétfőtől-péntekig: reggel 5.55-től
8.55-lg félóránként, 9.55 és 18.55
között óránként hírek, Időjárás. Hét
végén: 7.55-től 18.55-ig óránként
hírek, időjárás. 6.40, 7.40, 8.40,
11.40 és 15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscherSövény
Tibor). 10.00 Napközi (Bende Gábor). 14.00 Délutáni show (Száraz
Ferenc) 19.00 Közélet (Zoltán Csaba). 21.00 Ftepertoár (László István). 23.00 Éjszakai Zenemix.

TpiftAílHó
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség
rádión: a 102 MHz-es városi kábelfrekvencián, televízlóban:
az S8-as információs csatornán.
Telefonfax: 495-495. SMS: 06-3031-91-777. E-mail:
tiszaradio@mail.tiszanet.hu
6.00 Zenesziget 17.00Tisza-party
(fiataloknak szóló hirek, információk, érdekességek, pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00 Hip-hop műsor (friss hirek, események, sok-sok rap zene.
interjúk és minden ami hip-hop).
21.00 Rádió Dance. 22.00 Rádió
Dream.

SZEGED
FM100.2MHZ Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u
22. Telfax: 6 2 4 2 1 - 6 0 1 az adás
ideje alatt hívható telefonszám:
6 2 4 9 8 - 3 0 1 , e-mail: media6@
media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli ébresztőblokk (Vizes
Tünde, Büte Zsolt). 9.00 Roadshow
(Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv
(Greskovics Péter), benne: Média"HOT"Mix. 15.00 Délutáni magazin (Vass Mariann), benne: ügyeink. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal
(Óhaj telefon: 466-840). 19.00 A DJ
Service heti újdonságaiból. 20.00
Kávé előtt (Fehér Zsuzsa). 21.00
Megamlx.

RÉMÉI, 116
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97.6 MHz-en.
Szerkesztőségi tel.: 533-677. telefax: 533-678. Az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 533-777 és
533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs
műsor, félóránként hírekkel. 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a Csongrád Megyei Vagyonvédelmi Kamara munkája. Vendég: Holecska Csaba, a Csongrád
Megyei Vagyonvédelmi Kamara elnöke. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00
A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó.
18.00 Full extra. 20.00 Észbontó kvízműsor. 23.30 Dél-alföldi hírmondó (ism.).
RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap
24 órájában hallható a 106.0
MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás
Ideje alatt hívható telefonszámok:
6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 315-482 E-mail:
radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térségi
hírek - minden óra 30. percében
Tisza Menti Krónika - hétköznap
17.15-től 17.45-ig.
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő.
Benne: naptár, évfordulók, útinform,
lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk.
10.00 Zeneóra. 11.00 Programajánló. 12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók. 14.00 Zeneóra.
15.00 Délutáni Magazin. Szentesi
alkotók. Portré. Utazási körkép
17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 18.00 Orvos, mikrofonnal. 19.00
Esti mese. 20.00 Zenés éjszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 0 4 - 0 7 és
1 0 - 1 3 óra között a 95,7 MHz-en.
4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás.
5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondja meg... 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban.
6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle
10.40 Aktuális Interjú. 11.00 Játék.
12.00 Zene délidőben.
Szombaton 11.35-től Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.

SZENTES
F M 9 5 . 7 M H Z Adásidő: naponta
7.00 és 10.00, valamint 13.00 és
4.00 óra között. Cím: Szentes,
Petőfi u. 5. Tel : 6 2 3 1 2 - 1 4 8 ,
telfax: 6 2 4 4 0 - 8 8 0 , E-mail:
media6@szentes.medla6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBC-hírek friss információk. 1 3 . 0 0 Tiszavidéki H a n g a d ó .
17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor,
6 2 4 4 0 - 8 8 0 aktuális információk,
riportok, játékok, esti mese. 21.00

Z«n«híd.
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GRATULÁLUNK

NYÍLT NAP"

Kedves Attila! ;
Szeretettel köszöntünk 1
12. születésnapod
alkalmából! !
Jó egészséget, j
jó tanulást kívánnak
.
nagyszüleid,
•"')"•••.
nagynénéid,
J&X.¿ÉL unokatestvéreid
és szüleid

ÉPÍTŐANYAG
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• OLTOTT mész, cement, sóder,
homok, hullámpala, síkpala, járdalapok, gipszek, ragasztók, nádtermékek. Stuxi-telep, Szeged,
62/471 -882,06-20/43-93-693.
• ROMÁN cement 350/20,
minőségi oltott mész. Kedvező
áron, folyamatosan kapható. Szeged, 62/461 -748,06/20-9-292154.,
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi,
bánya- és termőhomok szállítása
3 köbmétertől, valamint kohósalak,
osztályozott kavics szállítása nagy
tételben. Törmelék-, földszállítás,
földmunkák. Héttonás IFA autódaru bérelhető. Érd.: 62/484-133,
62/467-724 munkanapokon, Szeged.

MAROSD

MPER

ALBÉRLETET KERES
O BÚTOROZATLAN, legalább
2 nagy szobás, kertes házat bérelnék hosszú távra, 70.000 Ft-ig
Szegeden, 06/30-281-53-99.

O HASZNALTKONYV-FELVASÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele. Körút Antikvárium Szeged. Tel.: 62/315-322.
O KORREKT áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, régiségeket, hagyatékot.
Szeged, 62/494-141, 06-30/
9252-945
• TÖLGYFA szekrénysor, 4 részes kedvező áron eladó. Érdeklődni: 10-20 óráig. Szeged,
62/325-704, 06/30-340-2139.
ttSIIZA-KRUQER ZÁLOGHITELEZŐ
ÉS ÁRVEREZŐHÁZ RÉSZVÉHTTÁRSASÁG

c
Megrendelhető telefonon: ?

62/271-407.

|

INGATLAN
MAGÁNHÁZ

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

• FERENCSZÁLLÁS, Petőfi u.
70. alatti ház eladó. Irányár: f ,9
M Ft. Érdeklődni: 17 órától
62/279-709, 63/453-081 telefonszámon.
• VÁSÁRHELY, Gábor u. 20.
számú ház eladó. Érdeklődni: hétvégén.

• ALFÖLDI u. 22., téglablokkos, III.emeleti felújított, redőnyös,
víz-órás, 1+2-es lakás sürgősen
eladó. Irányár: 6,6 M Ft. Érdeklődni este: 06-20/9302-920.
Szeged.
• CSABA u. 20. sz. alatt induló
építkezésen óO nm-es és 80 nm-es
lakások leköthetők. Szeged,
62/472-522, 06-20/4480-900,
06-20/9193-716.
• GYÖNGYTYÚK u 7 sz. alatt
induló építkezésen 42 nm-es és
55 nm-es lakások leköthetők. Szeged, 62/326-267,62/472-522,
06-20/9193-716.
• KÜLFÖLDI befektetők részére
eladó ingatlanokat keresünk! Érdeklődni a 06-1 / 321 - 4658-as telefonszámon lehet.
• PUSZTASZERI utcai egyszobás, gázfűtéses, parkettás,
redőnyös, vízórás, telefonos, kábeltévés lakás, udvari tárolóhelyiséggel eladó. Szeged, 06/30-21919-88, 62/322-163, 17 órától.
• SZEGED, Lengyel utcában, 57
+ 24 nm-es, 2 szobás társasházi
lakás eladó. 0630-9-432-704.

- Záloghiteleiéi!

- Rágiságkereskedás!
- hegyetékfelvásárlás!
Szeged. Dugonics tár 11.
Tel.: 62/M2-5M, 30/9452-587

ÜZLETHELYISÉG

EGYÉB
• 90 X 90-ES bontott ablak és
sertéstrágya eladó. 06-30/9453958. Szeged.
• A SZEGEDI Közlekedési Társaság megvételre felajánl: 1 dbTK-1,5
típusú lángcsöves forróvíz konténer
kazántestet, valamint NA 50-es,
65-ös, 80-as és 150-es tolózárakat.
Megtekinthető: Szeged, Külső-Pulz
u. 2. l-es porta, és Csáky u. 5. l-es
porta 2001. november 15-én 9-11
óra között. Érdeklődni: 62/477677, 329-es mellék.
• NAGYMÉRETŰ ajtók eladók.
Kb. 140X230-OS, 2 ajtós és 1 ajtós. 06-30/290-7884, Vásárhely.

• BELVÁROSI 88 nm-es üzlethelyiség (volt Dallas Bár) bérleti joga
eladó vagy kiadó. Szeged, 0630/9431 ; 422.
• PINCÉT, nagyméretűt, tulajdonjogot vásárolnék a nagykörúton belül, a Kossuth Lajos sgt. és
Boldogasszony sgt. közöH, azonnali készpénzfizetéssel. Szeged,
06-20/9532-885.
• SZEGED, Kárász utcán, Klauzál téren üzlethelyiségek kiadók.
Érd.: 06-20-961-3713.
• VÁLLALKOZÓK, figyelem!
Pénzintézetnek kialakított épület
kulcsrakészen főútvonal mellett eladó. Zálogháznak, takarékszövetkezetnek kiválóan alkalmas.
Hódmezővásárhely, 06-70/24925-08.

ELADÓ
A RIIBIN ABC
tulajdonjoga

MINDEN PÉNTEKEN
ES SZOMBATON

5

8 - 1 4 óra között

1

Fehértón kedvezményes

HALVASAR.
Ponty:
Amur:
Harcsa:
Busa:
Kárász:
Csuka:

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása

Amennyiben Ön
előfizetését valamilyen
okból csak késve tudta
rendezni, és ezért
néhány lapszámot nem
kapott meg, kérésére az
elmaradt lapszámokat
utólag kiküldjük.

ALBERLET

BÚTOR/RÉGISÉG

O HAGYATÉKOT, régi bútort,
régiséget vásárolunk, 62/464227. (Szeged.)

A TISZA LAJOS KÖNNYŰIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

(üzenetrögzítő is)

A p r ó h i r d e t é s e m ó r a z i n t e r n e t e n is o l v a s h a t ó

ADÁS-VÉTEL-CSERE

O KÖRÚT Antikvárium & Régiségkereskedés. Antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán és
ezüst vitrintárgyak vétele. Teljes
hagyatékokfelszámolásaazonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.-Hajnóczy u. sarok. Tel.:
62/315-322,06-30/9-558-979.
O RÉGISÉGEK vétele, Szeged,
József Attila sgt. 29. 62/310614, 10-17 óráig.
• HASZNÁLT bútorok adásvétele. Szeged, Holló 7/A. 62/492034.
O ANTIK tárgyak vétele! Legmagasabb áron vásárolunk mindenféle bútorokat, festményeket, porcelánokat, csillárokat, faliórákat,
dunnát, párnát, teljes hagyatékot.
Azonnali készpénzfizetéssel, ingyenes kiszállással vidékre is! 0662/216-324, 06-30/383-7116,

62/567~835

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL:

539
450
1100
250
250
800

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Érdeklődni lehel
a 621461-444-es
telefonszámon.

KÖNYV
O KÖNYVHAGYATÉKOT, ma
gánkönyvtárat, könyveket vásárolunk készpénzért. Antikvárium,
Szeged, Vitéz u. 13-15. Tel.:
62/423-325.

Ossz alapterület 4 7 2 nm.
Cím: S z e g e d , Kossuth „,
Lajos sgt. 6 9 - 7 1 .
|
Érd.: 3 0 / 2 1 0 - 5 1 7 2
§

Hajós utcában, novemberben induló,
6 lakásos társasházban 78,75 nm-es, 3
szobás, 53,46 nm-es, 2 szobás lakások
leköthetők 111 000 Ft/nm szetkezetkész
áron. Átadás 2002. augusztus.
Puli utcában, októberben induló társasházban kisméretű lakások 105 000 Ft/nm
áron leköthetik. Átadás 2002, december.
Bárka utcában 144 nm-es, szerkezetkész lakás 100 000 Ft/nm áron eladó.
Érdeklődni: 06-62/420-828 oioss876i

JARMU

• VW Passot kombi 1,6TD megkímélten, új gumikkal eladó 465 E
Ft. 06-20/9285-548.

2001. november 15-én, 15 órától.
Szeged, József A. sgt. 115.
HASZONJÁRMŰ

TARGONCA-

JÁRMŰALKATRÉSZ
• J A P Á N autóbontó Madarason. 79/458-197, 06-20/3224145.

Az Ingatlan
é s a Jármű
rovatokban
javasoljuk
az IRÁNYÁR
feltün1

S

Tfc •

Újszerű
24 d b
7 db
5 db
2 db
1 db
3 db

MEZOGAZDASAG

gépek
1,51 K o m a t s u
1,5 t Nissan
2 t Komatsu
2 1 Mitsubishi
3 1 Mitsubishi
1,5 t Mitsubishi

T O T Á L S Z E R V I Z KFT,
Hódmezővásárhely,
Szent István tér 9.
Tel.: 62/222-436
www.totalszerviz.hu

KÖZLEMÉNY
HIRDETMÉNY
^ÁuAMszüMfT A Démósz Rt. Hódmezővásárhelyi
Üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot,
hogy karbantartási munkák miatt á r a m s z ü n e t
lesz Hódmezővásárhelyen, 2 0 0 1 . november 27-én, 8.00-tól 12.00-ig Réz u. 1. sz. lói
21. sz.-ig, valamint 2. sz.-tól 22. sz.-ig. 2 0 0 1 .
november 27-én, 8.00-tól 15.00-ig Klauzál
u. 25/a sz. és 37. sz., Konti u. 1. sz.-tól 7. sz.-ig,
valamint 2. sz.-tól 8. sz.-ig, Búvár u. 25/a sz.-tól 63.
sz.-ig, valamint 32. sz.-tól 68. sz.-ig, Gomba u. 2.
sz. és 2 / a sz. 2 0 0 1 . november 27-én, 8 . 0 0 tól 16.00-ig Gellért u. 45. sz.-tól 73. sz.-ig, valamint 48. sz.-tól 66. sz.-ig, Maros u. 8. sz.

• LADA SAMARA 1993-as,
1500-as, benzln-gázüzemelésű,
2003 májusig érvényes műszakival, megkimélten eladó. 63/313793, 06-30/340-6878. Szentes
• MARUTI 800 SB, 1990-es,
58.000 km-rel, nagyon szép gyári állapotban eladó, lár: 560 E Ft
63/400-046, 06-30/2486-037,
Szentes.

• AJANDEKBOLTBA, Cora
Áruházba eladót felveszek. 0630/9313-117, Szeged.
• AZ ÁRPÁD-AGRÁR Rt. Hód
mezővásárhelyi Kenyérgyár szaküzlete élelmiszer-eladót keres. Érd.:
62/242-057, vagy a gyárvezetőnél.
• COMPANY ECO TERRA
ökológiai cég adminisztrációs munkára szerb nyelvtudással munkatársat keres. Érd.: 9-től 17 óráig.
Tel.: 62/492-338, vagy a 0630/246-22-91. (Szeged).
• GYAKORLATTAL rendelkező
autószerelőt, valamint autóvillamossági szerelöt keresünk márkaszervizbe. Érd.: Szeged 06-20383-0011.
• LAKÁSHITEL, befektetés ér
tékesítésre munkatársakat keresek.
06-20/37-77-053, Szeged.
• SZEGED Plazában lévő gyermekruhaüzletünkbe szakképzett
eladót keresünk azonnali munkakezdéssel. Érdeklődni: 06-26/302024 telefonszámon.

fUSMllunn
¿sksssssk"»—"

A DEMASZ Rt. Makói Üzemeltetésvezetősége értesíti Tisztelt Fogyasztóit,
hogy beruházási munkák végzése miatt
2 0 0 1 . november 2 3 - á n , 8 . 0 0 órától 1 6 . 0 0 óráig
M a k ó n , az Almási 20 kV-os vonal mentén a Hold utcai tr.állomás ellátási körzetében, a Ráday utcai tr.-állomás ellátási
körzetében, a Batthyány utcai tr,-állomás ellátási körzetében,
a Kinizsi utcai tr.-állomás ellátási körzetében, valamint az Erdei Ferenc téri tr.-állomás ellátási körzetében,
2 0 0 1 . november 2 6 - á n , 27-én, 2 8 - á n , naponta
8 . 0 0 árától 1 6 . 0 0 ó r á i g az Almási utcai 20 kV-os vonal
mentén a Paraszt utcai tr.-állomás ellátási körzetében, a Móra Ferenc utcai tr.-állomás ellátási körzetében, valamint a
Damjanich utcai tr.-állomás ellátási körzetében á r a m s z ü n e t
lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük.
nmmm

EGYÉB KÖZLEMÉNY
• ORSZÁGGYŰLÉSI képvi
selőjelöltet keres a Magyarországi Zöld Párt. Budapest, 06-1/25049-39.

ÁLLAT
O 10 db 8 hetes malac eladó.
Vásárhely, Észak u. 67.
• ÍRSZETTER kölykök törzskönyvezve eladók. Szeged. 62/473231.

TERMÉNY/TAKARMÁNY
• FÉMZÁROLT cleopátra, amarosa, kondor, szászorszép, triticale, rozs vetőmagok kaphatók! Domaszék, 62/284-046.
HIRDETISFELVETEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temetősor 1.62/259-058.

ÁLLÁST KÍNÁL

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését!

• NOVEMBER hó 15-én Szeged, Petrozsényi u. 13. csatlakozókábelét áram alá helyezem.

NÖVÉNY
• AZONNAL ültethető saláta
palánta eladó. Érd.: Baláslya, Gajgonya u.8. sz. alatt, vagy 0630/313-2283 telefonszámon.
•
GYÜMÖLCSFAOLTVÁNYOK árusítása Újszeged, Diófa u. 1/b.
• HA szép a kertje, bemosolyog udvarába a szerencse! Ha a legszebbet akarja! Hívjon! Jöjjön! Nézze
meg! Szeged-Szőreg, Magyar u.
214., 62/405-812. Bármikor!.
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfa-különlegességek és botanikai ritkaságok széles választéka Bolgár Díszfaiskola, Szeged,
Gera S. u. 18. 62/427-991. Nyitva egész nap, hétvégén is.

MUNKA

AUTÓ
• CITROEN Xsara 1600 köbcentis, kétéves, fullextrás személygépkocsi eladó. Tel.: 06-30-9583-265.
• LADA Niva 1600-as, benzingázüzemü, friss műszakival eladó.
Maroslele, 62/256-078.
• TÖRÖTT, totálkáros autót veszek legmagasabb áron. Érdeklődni teleion: 06-30/954-3170,Szeged.

„

YVES CHANTRE

ELVESZETT
• KISLÁNYOM a Széchenyi té
ren elveszítette fuvoláját. A becsületes megtaláló jelentkezzen, megjutalmazom. 62/441 -774.Szeged
• PETŐFITELEPEN sárga színű
kan labrador kutya elveszett. Jutalom! 30/9600-369,62/488-745.
(Szeged).

francia nagykereskedelmi
kozmetikai cég dinamikus
HOSTESSEKET KERES
18-55 éves korig,
napi 3-5000 Ft kereseti J
lehetőséggel.
Érd.: 30-399-2008, Szeged

• SZEGEDI, szakképzeH gyakorlattal rendelkező élelmiszereladókat és pénztárost felveszünk.
Érd.: 30/999-4916-os telefonon
08.00-16.00 óráig.
• TERÜLETI képviselőket és merchandisereket keresünk a meglévő
partnerek látogatásához. Belépéskor saját autóval kell rendelkezni,
megfelelő teljesítés esetén az autót
cégünk adja. Önéletrajzokat: 1553
Budapest, Pf. 121. „Sales" jeligére kérjük.
• ÉDESSÉGGYÁRTÓ üzemünk
be termelési folyamathoz keresünk
jó fizikumú, műszaki végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező érettségizett, szorgalmas, megbízható
munkatársat. Jelentkezés telefonon: 62/543-912, Szeged.
•
ÉPÍTŐIPARI kft felvesz
kőműveseket és segédmunkásokat.
Szeged, 06-20/390-8544, 0620/411 -4202.
• LAKÓÖVEZET épitéséhez,
zsaluzáshoz hosszú távra, jó kereseti lehetőséggel ács brigádot keresünk. Érd.: 8-18 óráig a
20/9445-521 -as telefonon.

ÁLLÁST KERES
• FELSŐFOKÚ környezetvédelmi végzettséggel szegedi munkahelyet keresek Tel.: 06-20-4243685.
O KŐMŰVES mellett segédmunkát vállalok. Érdeklődni: 0630/239-1704, Vásárhely.

A Délmagyarország és a Délvilág
hírei az interneten

•YL

m

• Szavazzon cikkeinkre! • Új internetes rovatok
Heti programajánló« Élő kultúra • Tárcák, történetek
• Nemzetközi sport, totóelemzés • Fotógaléria
• Linktár 1500 címmel
DélNet Fórum; Szóljon hozzá az újság cikkeihez!

MAGÁNSZEMÉLYEK APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNYE

AKCIÓ

SEGÍTÜNK ÖNNEK, HOGY

MEGTALÁLJA
MUNKAHELYÉT!

SAKRET
CSEMPERAGASZTÓ

A hirdetés megjelenik
a beérkezés után két nappal.
I megjelenés csak 850 Ft
(szöveg maximum 15 szóból állhat)
Hirdetése a Délmagyarország
és a Délvilág napilapunk
A P R Ó - B Ö R Z E oldalán jelenik meg I alkalommal.

Fk-N-25 kg
960 Ft
fagyálló
Fk-N-25 kg
1300 Ft
profi
FFk-25 kg
2590 Ft
flex
Szentesi téglák -10%
kedvezményei rendelhetők
Ammónium-nitrát
műtrágya
4500 Ft/q
CSIKÓS ANDRÁS

Szeged, Petőfi S. sgt. 54.
Tel.: 62/441-296
Nyitva tartás:
h.-p.: 7.30-16, szo.:8-12

H i r d e t é s é t feladhatja a szelvényen irodáinkban, vagy kuponnal és a hirdetési összegről szóló
postautalványnak mellékletével, levélben a k ö v e t k e z ő címre:

Délmagyarország Kft. 6720 Szeged, Stefánia 10.

i

AKKUMULATORJAVÍTÁS
ÉRTÉKESÍTÉS
Bordány,
Felszabadulás u. 23.
Tel.: 62/288-319
30/314-2530

PIHE
TOLLTISZTÍTÓ
PAPLAN-, PÁRNAKÉSZÍTÉS
Szeged, Algyői ú t 27. /
Tel.: 4 7 - 0 0 - 4 1

életmód

egeszsccj
BIOPTRON
FÉNYTERÁPIÁS KLUB
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN,
17 órától
Szeged, Bécsi krt. 7. sz. alatt

KLUBNAPOT TART! ;
06-30/285-9106

I

Hirdetését mér 7 0 postahivatalban
is feladhatja!

MEGYEITÜKÖR13

CSÜTÖRTÖK, 2001. NOVEMBER 15.
Szómílógép-kezelő (-haunóló)
Ott H 444101

OKTATAS

lonfolyom indul munkanélküliek,
gyeten lévők fészere a

TANFOLYAM
• A K C I Ó S árú intenzív tanfolyamaink: kereskedő-boltvezető, ABCeladó. Oktató Centrum Bt. Szeged,
Damjanich u. 10. 6 2 / 4 8 5 - 7 6 3

ferns

Őszi tanfolyamai:
0

marketing-ügyintéző
• idegenforgalmi

•

Holdén Slúdió szervezéseben.

KERESKEDŐ-BOLTVEZETO

és számítógép-kezelő (-használó)
OKJ-s tanfolyam indul november
26-i kezdéssel az Unicornis Stúdiónál. Érd.: Szeged, Gogol u. 22.,
62/481 -928. A munkaügyi központ
támogatása igényelhető!
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam
indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel,
részletre. 06-62/472-028.
A

ügyintéző
•
•
•

BT.

november 30-án

idegenforgalmi
menedzser

mérlegképes
könyvelői

külkereskedelmi
ügyintéző

0

SIKER

Hogy ö n üt

idegenvezető

külkereskedelmi
üzletkötő
•

irodavezető

] kereskedelmi menedzser
•

élelmezésvezető

0 vendéglátó menedzser
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 425-805

|

vállakozási szakon,

s

Munkanélküliek,
gyeden

Q vendéglátó üzletvezető

rj

t a n f o l y a m o t indít

a munkanélküli
támogatását

gyesen,
tévők
központ
igényelhetik.

S z e g e d , V ö r ö s m a r t y u. 3 .

J

Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 0 4 3

Tanfolyam indulás:

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS
• A K C I Ó S GYAKORLATI TANDÍJ
3 9 . 0 0 0 . Kovács Autósiskola, Szeged, Bihari 29. 6 2 / 4 9 2 - 6 8 2 .
• C S I L L A G Autósiskola. Részlet-

2001. november 19.
Szeged BaHhyány L. u. 4.
fel: 62-451-697

fizetés. Diákkedvezmény. Szeged,
Londoni krt. 10. 6 2 / 4 2 6 - 4 3 3 .

• R E D Ő N Y , reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel. 4 9 8 - 1 3 0 , 4 8 9 603,06-60/381-147.
• R E D Ő N Y T , reluxát, szalagfüggönyt 30%-kal olcsóbban Makrostartál. Szeged, 6 2 / 2 8 8 - 6 1 9 ,
06-30/9384-330.
• S Z E G E D TEHER. Költöztetést,
bútorszállítást, lomtalanítást vállalunk. Tel:06-30/9538-624.

PÉNZ/ÉRTÉKPAPÍR

VÁLLALKOZÁS
SZOLGÁLTATÁS
• D U G U L Á S E L H A R I T A S 1000
Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged,
62/485-774.
• D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ga
randával. (Szeged és Csongrád
megye). 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 , 066 2 / 5 3 3 - 9 9 9 , Szász Péter
• FESTÉST, mázolást, tapétázást
azonnali kezdéssel vállalunk. 063 0 / 9 2 8 5 - 1 3 4 . Szeged.
• F U V A R O Z Á S T vállalunk 1 t
gépkocsival rakodást vállalunk 1,8
t targoncával. Érd.: 6 2 / 4 6 6 - 5 0 3 as telefonon, munkanapokon 8 - 1 ó
óráig.
• H O M O K S Z Ó R Á S korrózióvédelemmel, festéssel. 06-62/2675 5 4 , 06-30-9550-537.

• K U T Y A K O Z M E T I K A Szeged,
Retek u. 12/B. 0 6 - 3 0 / 2 3 4 - 9 7 9 9 .
• L A K S P E D költöztetés, nehéz
tárgyak szállítása, belső rakodás,
lomtalanítás hétvégén is. 6 2 / 4 9 7 358,
06-60/304-690, 06Ó0/388;170.
• R E D Ő N Y - , reluxa-, szúnyogháló-akció! 3 0 - 4 0 % . 4 0 1 - 3 1 8 ,
0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 2 0 1 , Szeged.
• S Z I L Á N K * . Üvegek, üveghelyettesítő műanyagok (plexi, lexán). Nyugdijasoknak, 10% kedvezmény lakossági órainkból. Szeged, Teréz u. 42. 4 2 5 - 5 5 5 . LJvegesügyelet: 3 0 / 9 7 2 5 - 0 6 7 , Sze-

• SZABADFELHASZNÁLÁSÚ
jelzáloghitelek tanácsadása, bonyolítása. Nemesopál Bt. Szeged,
06/20-366-11-32.
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 1 0 3 .

HÓRUKK-SPEED BT.

A Délmagyarország Kiadó keres vállalkozókat:

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra

boltokat,
vegyeskereskedéseket,
büféket

számithat

010557947 m i n d e n n a p
Tel.: 6 2 / 2 5 1 - 5 5 9
62/277-332.
Rádiótel.:

70/311-7906

TÁRSKERESÉS

DÉLMAGYARORSZÁG

TÁRSKÖZVETÍTÉS

DÉLVILÁG

• S V Á J C I - M A G Y A R fényképes
társkereső klub. 62/430-814, Szeged.
• S Z E R E T N E ma randevúzni?
06-70-228-68-09. Szeged

•CSONGRÁDMEÍ

A Délmagyarország és a Délvilág hétvégi különszáma

HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN:
Proko Travel Szeged, Kígyó u. 3.
Tel./fax: 62/486-283, 62/484-225.
Szeged, Mérey u. 6/B, IV. 404.
Tel./fax: 62/422-269.

árusításéra
Csongrád m e g y e összes településéről.

Érdeklődni:

Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. krt. 83. Tel./fax: 62/474-557.

62/567-860

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
• Minidiszkont, FERENCSZÁLLÁS, PETŐFI S. U. 68. • Mini ABC, Tanács Vilmos RÚZSA, FELSZABADULÁS U. 17.
100 Ft-os jellegű bolt KISZOMBOR, JÓZSEF A. U. 11. • Zöldség-gyümölcsbolt (Dombiék) MAROSLELE, KOSSUTH ÚT 64.
• Libor A n t a l n é ÜLLÉS, MEZŐ IMRE U. 29. • Szerencsevár, SZEGED, TESCO

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

NAGY JÓZSEFNÉ
Tatár Janka

SZEGED ÉS KÖRNYÉKE

életének 51. évében, hosszú,
súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2001. november
19-én, 11 órakor lesz a Balástyai temetőben.

GYÁSZHÍR

Megrendülten tudatom, szeretett nagymamám,
FEKETE ISTVÁNNÉ
Farkas Piroska
rövid szenvedés után, október 20-án elhunyt. Kívánságára családi körben eltemettük. Köszönetet mondok a szeretetotthon munkatársainak, akik ápolásában segítségemre voltak, rokonoknak,
ismerősöknek és mindazoknak, akik gyászomban osztoztak.
T.-né Szecsődi Gizella

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Gyászoló család

SZENTES ÉS KORNYÉKÉ

TARJÁNYINÉ
PÓCZÓ ILDIKÓ
életének 42. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 19-én 13 órakor lesz az Újszegedi temetóben.

Tudatjuk, hogy
KOVÁCS
ISTVÁN

52 éves korában elhunyt.
Temetése november 16án, 15 órakor lesz a Röszkei temetőben. Előtte 14
órakor gyászmise.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
özv. HALASI
SZILVESZTERNÉT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló
család
J

mmMuni

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
DUDÁS SZABÓ GYULA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
010760901
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

FORGÓ PÁLNÉ
Czibolya Margit
80 éves korában elhunyt. Temetése
november 17-én, szombaton, 11
órakor a Csanyteleki temetőben.
Gyászmise szombaton, 10 órakor a
csanyteleki templomban.

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, Édesanya,
testvér és rokon,

ttM

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PÁSZTOR SÁNDOR
temetésén megjelentek,
részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
oto7W386
Sándorfalva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

Gyászoló család

Gyászoló hozzátartozói

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, és jó ismerősöknek, akik szeretett
halottunk,

GYÁSZHÍR

VOLENT JÓZSEFNÉ
Kovács Ildikó
r
40 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása november 16-án, 14
órakor lesz a Kübekházi temetőben.
Gyászoló család

010761052

| | „Szívedben nem volt más, csak szeretet. Szorgalom
^ a t és munka volt az egész életed. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni a könnyeket."
— Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MIHÁLY GÁSPÁR MENYHÉRT,
Szeged, Fürj u. 136. szám alatti lakos 82 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2001. november
15-én, 13.30 órakor lesz a Baksi temetőben.
Gyászoló család, Baks, Újszeged

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DÁVID FERENC,
Nagytőke, Petőfi u. 18. szám alatti lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése november 16-án, pénteken, 10 órakor lesz a
szentesi Hékédi temetőben.
oio760775
Gyászoló család, Nagytőke, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZABÓ MIHÁLY,
Szegvár, Kórógy u. 19. szám alatti lakos 53 éves korában elhunyt. Temetése november 16-án, pénteken, 11 órakor lesz a
Nagymágocsi temetőben.
Gyászoló családok, Szegvár, Nagymágocs,
oi0760847
Csanytelek, Szentes, Orosháza

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,
KÁROLY BÁLINT,
Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 64. szám alatti lakos 67 éves korában örökre itthagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 16-án, 13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
010760823
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk,
özv. SZABÓ JÁNOSNÉ
Tóth Julianna,
Hódmezővásárhely, Dózsa György útja 100. (volt Ádám utcai
lakos), 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2001. november 16-án, 13 órakor lesz a Kincses temetőben.
010760770
Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Fáradt tested megpihent már, de emléked szívünkbe zár. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
KOVÁCS LAJOS
fodrász,
Hódmezővásárhely, Simon
u. 13. szám alatti lakos 85
éves korában elhunyt. Temetése november 16-án, 9
órakor lesz a Kincses temetőben.
010760962

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik
szerettünk,
STAN LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
010760722 A gyászoló család

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Értesítünk mindenkit, aki
ismerte és szerette

Fájó szívvei tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
KALLÓS SÁNDORNÉ
Cservenka Mária,
Makó, Páva u. 24. sz. alatti lakos 75 éves korában, hosszú betegség után ellhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 16án, 13 órakor lesz a Makói református ótemetőben.
01076069»
Gyászoló család

hogy hamvasztás utáni búcsúztatása november 16-án,
14 órakor lesz a Kálvária
temetóben.
010760898

Gyászoló család

JAKUS JÓZSEF
MÁV-nyugdíjas 68 éves korában elhunyt. Temetése november
16-án, 14 órakor lesz a Gyálaréti temetőben.
oio760903
Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér és rokon,
y
TERHES JÁNOS
(Gábor János)
64 éves korában elhunyt. Temetése november 16-án, 11 órakor
lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

MAKÓ ÉS KORNYÉKÉ

TORDAI FERENCET,
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna
Tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben
élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa és
Tata,

VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, családjai munkatársainak és
mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
TIHANYI IMRE
MÁV-nyugdíjas fófelügyelő temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet a szegedi klinika II. bel haematológiai osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért. Köszönjük
a MÁV részéről a megjelenést, valamint a közreműködő temetkezési vállalat figyelmes munkáját, a tiszteletes úr szép búcsúztató beszédét.
010760865

G y á s z o l ó család, Szentes, Szegvár

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Ambrus József
Berg Henrikné
Cs. M -i Kegyeleti Kft.

FELVÉTELE:

6762 Sóndorfolva, Alkotmány krt. 24. Tel : 62/252-515
6754 Újszenfiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325
6791 Szeged, Széksósi út 6 Tel.: 62/461 -039
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel : 62/212-840
6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel : 62/285-197
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel 62/242-155
Márvány Kft.
6760 Kislelek, Temető sor 1 Tel62/259-058
Égisz '90 Temetkezési Kft.
6600 Szentes, Sima F. u. 45 Tel 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19 Tel 63/483-975
Flóra Center Kft.
6722 Szeged, Tisza l krt. 55 Tel 6 2 / 4 2 3 869
Palma Virágüzlet
6900 Makó, Megyeház u. 1 Tel 62/211 -347
Pietos Temetkezés. Vállalkozás 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel : 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel 62/420-414
6900 Makó, Kórház u. 13. Tel: 62/213-514
Rekvium Temetkezés
6722 Szeged, Attila u Tel.: 62/420-984
Szegedi Temetkezési Kft.
Szeged, Török u. 11/8. Tel 62/425-847
Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Algyó, Kastélykert o 16 Tel.: 62/267-567
Gyerviép Kht.
Makó, Csanád vezér tér 16. lel.: 20/9-318-332
Mementó Temetkezési Iroda
Hódmezővásárhely. Hősök tere 7. 62/246-605
Servio Temetkezési Szolgálat
62/248-775

14 KAPCSOLATOK

Megyénkben

CSÜTÖRTÖK, 2001. NOVEMBER 15.

járt a szövetségi

kapitány

Kiss bizik Risztovban

Két szegedi
bronzérem

KOSÁRLABDA
Munkatársunktól
Nyolc meccs, nyolc vereség. Az A csoportos férfi kosárlabda-bajnokságban az
újonc Naturtex-Szedeák férfi
gárdájának még egyszer sem
sikerült győznie. Ilyen esetekben - ahogy az hazánkban lenni szokott - felerősödnek a
csapatot kritizáló hangok,
megjelennek olyan vélemények, hogy nincs egység, pánikhangulat költözött az öltözőbe. Igazak a hírek? - ezt
kérdeztük tegnap délelőtt a
vezetőedzőtől, Bonifert Domonkostól.
- Már hallottam én is eze-

ÚSZÁS
Hazánk úszósportja a világ
élvonalába tartozik. Versenyzőink a nagy nemzetközi viadalokon szállítják a jobbnál
jobb eredményeket. Az utóbbi években generációváltás
történt a magyar úszósporton
belül. Szerencsére ez nem látszott meg a teljesítményeken;
az idén a felnőtt világbajnokságon is remekeltek a mieink,
illetve az ifjúsági Európa-bajnokságon - amelyen kilenc
aranyérmet szereztek - , kiemelkedtek a mezőnyből. Tegnap Csongrád megyei körúton járt a szövetségi kapitány, Kiss László. A neves trénerrel Szegeden, a városházán beszélgettünk.
- Több tárgyaláson
van
túl. A jövő évi nemzeti
úszóprogrammal
kapcsolatban egyeztetett megyénk
több városában. Sikeresek
voltak ezek a megbeszélések? - kérdeztük hazánk
egyik legeredményesebb
úszóedzőjét.
- Minden helyszínen kedvező tapasztalatokat gyűjtöttem. Igaz, ezért is látogattam
el Csongrád megyébe; innen
több válogatott tehetség került már ki. Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen, Csongrádon és Makón is kiemelkedő
szakmai munka folyik, amely
például szolgálhat más városoknak is. Az úszás szempontjából fontos lenne, hogy 2002ben elinduljon - az atlétikához
és a labdarúgáshoz hasonló a nemzeti úszóprogram, mert
így még nagyobb bázissal rendelkezhetne a sportág.
- Generációváltás történt a
felnőtt válogatottban. Ennek tükrében mennyire ér-

Nincs pánikhangulat

Vidékbajnokság
a ligeti uszodában
VÍZILABDA

Kiss László szerint nem kell aggódni az úszósportunk jövője miatt.
(Fotó: Karrtok Csaba)
tékeli sikeresnek az idei
versenyévadot?
- Ismét bizonyítottuk, hogy
nem szabad leírni bennünket,
mindig akadnak olyan tehetségeink, akik világklasszis kategóriát képviselnek. A fukuokai
világbajnokságon is remekelt
Kovács Ági tartozik most ebbe. Kis csapattal vettünk részt,
hiszen csak hét versenyzőnk

állt rajtkőre, de mindannyian
döntősek voltak. Ha pedig azt
nézem, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságon a legeredményesebben a magyar együttes
szerepelt, akkor mindenféleképpen biztató a jövőképünk.
-A vásárhelyi Risztov Éva
egyesületet váltott, a fővárosba költözött. Jó hatással
volt ez rá?

- Bán Sándor kollégám remek munkát végzett, azonban
a jövője szempontjából helyesen cselekedett Éva, amikor a
váltás mellett döntött. Nagyon
bízom benne, hogy a fejlődése továbbra is töretlen marad,
és 2004-ben, az athéni olimpián nagyon sok örömet szerez
a magyar sportbarátoknak.
Süli Róbert

Roncskupák Kecskemétről

FALLABDA

AUTÓSPORT

Munkatársunktól
A szegedi Tisza SE felnőtt
fallabdásai Győrben álltak rajthoz egy A kategóriás versenyen. A Tisza-parti sportolók
két bronzérmet szereztek a
viadalon. Nők: ...3. Szombati
Edina. Férfiak: ...3. Erdősi Róbert, 4. Joó Gergely.
•
Szombaton C kategóriás
versenyt rendeznek a Szegedi
Squash Club Szabadidőközpontban. A felnőttek mellett a
fiatalok is pályára lépnek, a
14 évesek csatáznak egymás
ellen. Másnap a II. páros magyar bajnokság házigazdája
lesz a Squash Club. Ezen az
eseményen a legjobb magyar
játékosok állnak rajthoz.

A roncsderbi országos bajnokság nagy Csongrád megyei
sijcereiről már hírt adtunk ezeken a hasábokon. Emlékeztetőül: a széria géposztályban a makói Fazekas Imre, a nagy kategóriában pedig a vásárhelyi
Nagy Sándor nyerte az aranyat,
míg a „kicsiknél" a szegedi Kotogány Tamásnak ezüst jutott. A
díjátadó ünnepségnek a kecskeméti APEH-székház adott otthont, s a legtöbb elismerést - a
fentiek miatt - megyénk autóversenyzői söpörhették be.
Czupity Zoltán szakágvezető
méltatta a Csongrád megyeiek
érdemeit, akik nemcsak versenyzőként, hanem rendezőként (a
Gold Autó-Motorsport Team és
a Hód Bo-Na AC) is jeleskedtek.

Szeged és Hódmezővásárhely
mellé Makó is felzárkózott ebben a szezonban, s a jövőben
házigazdaként is szerepet vállal majd: Kiss Ferenc biztosítja
erre a célra a területet. Feljövőben vannak a fiatal versenyzők
is, Fazekas Imre (Makó) a széria géposztály bajnoka a legjobb, aki Nagy Sándor tanítványa. De említést érdemel még a
nagyok között egy biodiesel motorral ellátott autóval negyedik
helyen végzett Dömösi Róbert
(szintén Maros-parti roncsos) is.
A makói-vásárhelyi trió már
a ralikrosszban is kipróbálta magát, az eredmény elsöprő volt:
1. Dömösi, 2. Nagy, 3. Fazekas.
A roncsderbi ob végeredménye, széria géposztály: 1.
Fazekas Imre (Makó, VW Golf
GTI) 61 pont, 2. Bugyi László

(Szeged, VW. Sirocco) 52, 3.
Fodor Imre (Szeged, VW) 42,4.
Molnár Tibor (Makó) 36, ...6.
Kispéter Tibor (Szeged) 25, 7.
Halmágyi Péter (Makó) 21, ...9.
Tóth Gábor (Szeged) 10, ...14.
Papp István (Szeged) 4.
Kis géposztály: 1. Kis Ferenc (Kecskemét, Lada) 52 pont,
2. Kotogány Tamás (Szeged,
Lada) 49,3. Bordás Csaba (Budapest, Wartburg 4x4) 48, ...5.
ifj. Boros Gyevi László (Szeged) 32, 6. Bozsek Lajos (Hód
Bon-Na AC, Vásárhely) 30.
Nagy kategória: 1. Nagy
Sándor (Hód Bo-Na AC, Vásárhely, Porsche) 74 pont, 2.
Kiss György (Kecskemét. VR6)
67, 3. Maróti Árpád (Zsombó,
VW Golf GTI) 35, 4. Dömösi
Róbert (Makó, VW Golf TQI
Biodiesel) 31.
I. P.

Munkatársunktól
A Csongrád Megyei Vízilabda-szövetség a hét végén
immár huszadik alkalommal
rendezi meg a Rappai Csavar
Kft.-vel és a Metalcom Kft.vel közösen a gyermek korosztályú pólósok (1989-ben
születettek) vidékbajnokságát. A Szentesen lebonyolítandó eseményre rekord nevezés érkezett: a 13 csapat
viadalában a vidékiek mellett
több fővárosi, valamint két
külföldi együttes is részt

SÚLYEMELÉS
Budapest (MTI)
Mind a nemzetközi (IWF),
mind a Magyar Súlyemelő
Szövetség (MSSZ) eredményesnek értékelte az antalyai
71. férfi és 14. női világbajnokságot.
- A feszült világpolitikai
helyzet miatt mintegy 20-22
ország sportolói, köztük néhány kiemelkedő egyéniség
maradt távol a törökországi
viadaltól, de ez az olimpiákat
követő években nem szokatlan más sportágakban sem mondta a két szervezet tegnapi közös sajtótájékoztatóján Aján Tamás, az IWF elnöke. - Ez azonban nem érződött a versenyek színvonalán,
miután öt világcsúcs született. Számomra külön öröm,
hogy a magyar csapat a nemzetek közötti rangsorban az
előkelő hatodik helyen végzett.
László Imre, az MSSZ el-

Munkatársunktól
A kendő országos bajnokságának adott otthont a szegedi
Csonka gimnázium tornacsarnoka. Az idei legnagyobb hazai eseményen tizenkét csapatból közel nyolcvan sportoló
vett részt. A három kategória
közül a nőknél a tavalyi Európa-bajnok, Király Barbara
(Győrzámoly) igazolta a papírformát, és megnyerte az
ob-t. Rosszabbul járt a férfi Ebelső, aki az elődöntőbe jutásért rendezett találkozón kikapott. A Szegedi Kendő Egyesület versenyzője, Frank lst\>án a
kiesés rendszerű bajnokságon
a nyolc között búcsúzott a viadaltól. A szervezők ígéretet
kaptak arra, hogy jövőre is Szeged lesz a házigazdája az obnek. Aki többet szeretne megtudni az eseményről, az interneten, a www.szegedkendo.hu
oldalon nézhet utána.

Mesterek
TENISZ
Munkatársunktól
A Sydneyben zajló 3,7 millió dollár összdíjazású Mesterek Kupája teniszviadal még
a csoportküzdelmeknél tart.
A férfiak versenyében az
ausztrál Hewitt 6:3,6:4-re legyőzte az amerikai Agassit,
míg a másik meccsen ugyanebben fordulóban - a
francia Grosjean a hazaiak
egyik kedvencénél, Rafternál
bizonyult jobbnak 7:6 (7:4),
6:3 arányban. Az elődöntőbe
kerülésért ma ki-ki meccset
játszik egymással Grosjean
és Agassi, mindketten egy
győzelmet gyűjtöttek eddig.
Kettejük mérlege l - l , de
legutóbb, az idei Roland Garroson, a francia diadalmaskodott.

Érvényes: 2001. október 15-tól
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

S0ER-1SR
ÍM FI-5M Ft
5MFI-10MR
10M FlMvtt
LtkótM Idő EvnkaM(%) EBKM Evu Ural (\) EBKM ím U (%) EBKM Év„ UmM (%) EBKU
1 hó
3 hó

9,000
8,750

(9,13)
(8,87)

9,125
8,875

(9,25)
(9,00)

9,250
9,000

(9,38)
(9,13)

9,375
9,125

(9,51)
(9,25)

Leiárai előtti visszaváltás esetáe a kamat a mindenkori CB Classic Magánszámla első kamatsávjával megegyező.

Az akcióval, a kölcsönigénylés részletes feltételeivel, kondícióival kapcsolatban hivja a 0ó-40-48-48-48-as telefonszámot.
A kölcsön végleges feltételeit a Bank a teljes bírálati folyamat
elvégzése után állapítja meg.
'Az ajánlat a 2001. október 25. és 2001. december 7,
között igényelt Személyi Kölcsönökre vonatkozik.

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft)
Sávot kamat

0 - 50 e Ft-ig
50e F t - 1M Ft
1M Ft felett

Éveelhmat (%} * EBKM
2,500
6,500
9,500

2,56
6,79
10,07

Személyi Kölcsön: kamatláb: évi: 23,95%; THM: 32,04-35,88%.
100 000 Ft-os hitelkeret: kamatláb: havi 2,85%; THM: 44,93%.

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft)

LaáOtéeJ Idő

9-13.

VELÜNK
telefonszámot!

K1NDÓ

BANK

hitelkeretet* is felajánl Raiffeisen Hitelkártyán.

http://hitolek.roiffeisen.hu
Hívja a 06-40-48-48-48-as

Frank István
a negyeddöntőben

6720 SZEGED, Kiss MENYHÉRT U. I. TELEFON: (62) 425-425
6722 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: (62) 554-910
6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. 15. TELEFON: (62) 246-91 1

A Raiffeisen Bank most minden Személyi Kölcsönt felvevőnek még egy 100 0 0 0 Ft-os

Lajos sugárút
u. 13.

sőszámú vezetője elégedetten
vont mérleget: a 3-3 aranyés bronz-, valamint 2 ezüstérmet szerző válogatott az utóbbi évek legeredményesebb vbszereplését produkálta.
- Likerecz Gyöngyi, Krutzler Eszter és Varga Viktória
révén már három biztos tagja
van a 2004-es athéni olimpián induló együttesnek mondta az elnök, majd hozzátette: - A szövetség mindent
elkövet, hogy a felkészülésük
zavartalan legyen.
A vb legjobb női versenyzőjének választott 18 éves Likerecz - aki Szanyi Andor
1985-ös triplázása után első
magyarként tudott mindkét
fogásnemben és az összetettben is diadalmaskodni - szerényen nyilatkozott jövőjéről:
- Nem hiszem, hogy a siker megváltoztatja az életem,
ugyanúgy edzek tovább, mint
eddig. Fő célom, hogy jól szerepeljek három év múlva az
ötkarikás játékokon, s mindent ennek rendelek majd alá.

jük felgyógyulni. Sajnos, Nyilas és Pávlicz hiányát nagyon
megérezzük, jelenleg csak két
centerünk van, kevés a variálási lehetőségünk. A Debrecen elleni meccsen már nagy
valószínűséggel számíthatok
Pávliczra. így erősebb csapattal vehetjük fel a küzdelmet.
A vasárnapi, Békéscsaba elleni MK-meccs után a következő hét végén egy román
együttessel játszunk edzőmérkőzést az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban és próbálunk meg felkészülni minél
jobban az előttünk álló feladatokra, hiszen tudjuk: komoly erőpróbák várnak még
ránk.
S. R.

CIB

• könnyen, gyorsan, kényelmesen
• kezes és fedezet nélkül

Szeged, Kossuth
Szentes, Kossuth

vesz. A háromnapos (péntek,
szombat, vasárnap) vetélkedés tulajdonképpen kvalifikációs tornának tekinthető,
ugyanis a ligeti uszodában
dől el, hogy a továbbiakban
melyik hét gárda szerez jogot
arra, hogy az A csoportban
játsszon majd az elsőségért.
Megyénket a házigazda
Szentesi VK mellett a Szegedi Vízipóló Suli, a Hódmezővásárhelyi VSC és a szintén
vásárhelyi Vakesz Pólósuli
képviseli. A torna találkozói
pénteken 8 órakor, szombaton és vasárnap pedig 7.30kor kezdődnek.

Hárman már
Athénban

Raiffeisen Személyi Kölcsön

Bankfiók:

ket a pletykákat, hogy a sikertelenség miatt gondok vannak a csapatnál, egyre nagyobb a feszültség a játékosok
között. Azt nem állítom, hogy
szétveti az öröm az öltözőt,
de szó nincs pánikhangulatról. Azzal tisztában voltunk,
hogy nem lesz könnyű dolgunk a bajnokságban, hiszen
minden meccsünket idegenben kellett eddig megvívnunk.
Azt sem szabad elfelejteni,
hogy az alsóházas riválisaink
főként hazai diadalokat könyvelhettek el, nem igazán kerültek lépéselőnybe velünk szemben, így még bármi előfordulhat a bajnokságban. Számunkrajói jött ez a hosszabb pihenő, a sérültjeinknek lesz ide-

KÖNNYEBB

Raiffeisen
BANK

1 hó
3 hó
6 hó
12 hó

Eves kamat (%)

-9,100
9,000
8,500
8,000

EHM*

9,10
9,00
8,50
8,00

' Az EHM kamatai az éves kamattal
megegyezőeK.

HITELEK
Érvényes: 2001. november 5 - t ó f
Magánszemélyek részére
ZVMKMMIN
CIB Személyi kölcsön
3M FWg
23 vagy 26
3M R felett
19vagy23
THM: 22,81-37,75V 3%-oa kezelési kőraég mellett
A kamaMb mánákt a jővátiagydD NDI Oaazegélől
és az adöensnősltáa eredményétől tOgg

Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata 15,50 %
- egyéb célú hitel kamata 18,00%
THM: 20,54 - 24,61%, 1 - 1 0 éves
lutamidófe

CIB Új Otthon hitel

3,50 %

CIBQ\0640242242

NONSTOP
HIRDETÉSFELVÉTEL
TELEFONON
5000 Ft értékhatárig
18 órától
reggel 8 óráig
üzenetrögzítő

62/567-835
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Új tulajdonos
Angyalföldön
Budapest (MTI)
Rácz Gábor, a Vasas labdarúgócsapatát működtető kft. új
többségi tulajdonosának, a
Dach Holding építőipari cégnek az elnöke bemutatkozó
sajtótájékoztatóján kijelentette: a játékosokkal korábban
rossz szerződéseket kötöttek,
mert fizetésük 75 százalékát
teljesítménytől függetlenül
megkapják.
- Ideális esetben fordított
lenne az arány és csak a pénz
negyedéhez jutnának mindenképpen hozzá - mondta Rácz,
aki a kft. 70 százalékát vette
meg három esztendőre, évi 200
millió forintért. Első és legfontosabb célként a bennmaradás kiharcolását jelölte meg.
- A keret megerősítésére
csak a téli szünetben lesz lehetőségünk. Ha nem veszítjük el
az összes idei hátralévő
meccsünket, akkor nem esünk

ki. A futballistákat úgy próbálom motiválni, hogy a győzelmi prémiumot a duplájára
emeltem.
Az új tulajdonos munkáját
klubigazgatóként hányi Károly segíti .Gyalog András, az
egyesület elnöke arról beszélt,
hogy a Vasas válsága januárban kezdődött: azóta voltak
belső viták. Ennek következménye, hogy a meghatározó
játékosokat - Zováth János,
Kabát Péter, Thomas Sowunmi - nyáron nem sikerült megtartani, a helyükre pedig gyengébb képességű futballisták érkeztek. Az angyalföldiek 17
forduló után 10 ponttal a 12.,
vagyis az utolsó helyen állnak
és 6 pont választja el őket a
bennmaradást jelentő 10. pozíciót elfoglaló Kispest-Honvédtól. Ebben az évben még öt
fordulót rendeznek a Borsodi
Ligában.

A vb jegyében
Munkatársunktól
Olimpiai és Európa-bajnok
találkozott tegnap Budapesten, a SAP-csarnokban. A nem
mindennapi összecsapáson az
Eb-első magyar női kézilabdaválogatott ellenfele a dán együttes volt. A sztárgálán búcsúzott a piros-fehér-zöld csíkos
meztől a Fradi kitűnősége, Kökény Bea, valamint átadták a
Dunaferr átlövőjének, Radulovics Bojanának a világ tavalyi
legjobbjának járó hatalmas kupát.
A két válogatott egyaránt a
december 4. és 16. között
Ausztriában rendezendő világbajnokságra készül. A
mieink korábban kétszer legyőzték a szlovénokat: előbb
Radenciben 30-28-ra, majd
Zalaegerszegen 34-28-ra. A
dánok elleni találkozót kö-

vetően Farkasék az osztrák határ mellé teszik át a székhelyüket. Ma kezdődik ugyanis a
kétnapos Nemzetek Kupája,
amelyen előbb Győrben, majd
pénteken Bécsben lép pályára
Mocsai Lajos csapata. A magyar hölgyek november 23tól 25-ig Kijevben, a Turcsinkupán is részt vesznek, ott a
hazai ligaválogatott mellett
Oroszország és Ukrajna lesz
az ellenfél.
A tegnapi találkozó első
harminc percét a kitűnő védekezés jellemezte. A magyar
csapat 2-0-ra és 4-2-re is vezetett - aztán viszont már csak
a vendégek. A dánok előnye a
szünetben 8 - 7 volt, a folytatás
azonban már nem volt ilyen
szoros, a vége:
Magyarország-Dánia
19-22 (7-8).

Totómonológ
Tóth Attila másfél éve
Ausztriában focizik. A támadó középpályás a SZEAC,
az Algyő és a Csongrád után
egy esztendeig a harmadosztályú Zeltweg játékosa
volt, majd a nyáron ligát
ugyan nem, ám csapatot
váltott, és most a feljutásra
esélyes, éllovas Blau-Weiss Linzben kergeti a labdát. Az osztrák tippmix
rendszeres hódolója, ha pedig hazajön Szegedre, akkor
kitölti a totószelvényt. A
spanyol bajnokságot kedveli a leginkább, a csapatok között pedig a Manchester United és a Lazio a kedvenc. A futballisták közül
az argentin Veront tartja a
legtöbbre.
- Az NB I-ben tovább
menetel a Videoton, amely
a Győrt is legyőzi - kezdte
a monológot Tóth Attila. A német Bundesligában
dortmundi, Hertha-, Bayern-, hamburgi és leverkuseni győzelmet várok,

Német mámor, román bánat török

M a g y a r gólxápor

LABDARÚGÁS

MagyarországMacedónia
5 - 0

( 2 - 0 )

Barátságos válogatott labdarúgó-mérkőzés, Budapest,
Megyeri üt, 12 ezer néző. Vezette: Kljucsnyikov (orosz)
M a g y a r o r s z á g : Babos Bodnár, Kuttor, Juhár, Fűzi
(Egressy) - Pető (Böőr), Lisztes (Dvéri), Sebők (Lendvai),
Dárdai (Szamosi) - Tököli
(Tokody), Ferenczi. Szövetségi kapitány: Gellei Imre.
M a c e d ó n i a : Nikolov Sztavrevszki, Szedloszki,
Gyuzelov, Beganovic - Sziljanovszki, Trajanov, Krsztev
(Sztanic), Lazarevszki Dzsokic (Panev), Pancse. Szövetségi kapitány: Djordje Jovanovszki.
Gólszerzők: Lisztes (3.,
74.), Ferenczi (27.), Tököli
(57., 1 l-esből), Tokody (64.).
Idei utolsó válogatott mérkőzést játszotta a magyar együttes a felújított Megyeri úti
stadionban. Az összecsapás
előtt félórás, látványos showműsorral avatták fel a megszépült létesítményt.
Ünnepi hangulatban kezdődött a meccs is, a 3. percben Dárdai pazar átadásával
Lisztes lépett ki a védők közül, s a kifutó Nikolov lábai
között a kapu közepébe gurított, 1-0. Pazar kezdés. A 8.
percben a Dinamó Kijev légiósa Bodnár robogott el a jobb
szélen, beadását Ferenczi bólintotta kapura, azonban a
vendégek hálóőre hárította a
próbálkozást. A 27. percben
már azonban már levetette a
mezét az MTK csatára, hiszen Tököli beadását a rövid
felső sarokba bombázta, 2-0.
A hajrában Tököli előtt adódott gólszerzési lehetőség, a

Rév-KőbányaPick Szeged
2 2 - 3 3

Tóth Attila.
(Fotó: Karnok Csaba)
azaz: igazolódik a papírforma. Az olaszokkal már nehezebb a helyzetem, mert
olyan találkozókra kell tippelni, amelyeken a tabellán
egymáshoz közel álló csapatok mérkőznek. Csak az
éllovas Chievo diadalát veszem tutira, a többi meccs
többesélyes.

íme, a tippjeim:
1
X
I
2
1
2
1
2
1
1
X
2
1

1

Elmúlt heti tippelőnk, Engi Péter hat találatot ért el.

Hivatalosan a magyar-macedón barátságos válogatott mérkőzéssel adták át
a megújult, csodaszép Megyeri úti stadiont. (MTI Telefotó, Kosxticsák Szilárd)
Dunaferr gólvágója egy formás akció után 10 méterről
fölé lőtt.
A második játékrész első
próbálkozása a vendégeké
volt, Sziljanovszki 18 méteres bombáját védte Babos. Az
57. percben Tököli vei szemben szabálytalankodtak a 16oson belül. Tizenegyes! A sértett állt a labda mögé: Tököli a kapu közepébe gurított,
3-0. Ezután két újoncot avatott a magyar gárda, előbb Böőr, majd Tokody lépett pályára. Utóbbi igazán emlékezetessé tette a premiert, hiszen

első labdaérintéséből gólt lőtt
a 64. percben, 4 - 0 . Támadásban maradtak a magyarok, s
ha már a hegyekben hózápor
volt, akkor úgy gondolták, a
stadionavatón gólzáport rendeznek. A 74. percben Fűzi
mértani pontosságú beadását
a mezőny legjobbja Lisztes
fejelte a felső sarokba, 5 - 0 . A
hátralévő időben is több ziccere adódott a mieinknek,
azonban ezek kimaradtak, így
nem változott az eredmény.
Utánpótlás-válogatottak
mérkőzésén:
Magyarország-Macedónia 5 - 1 (2-0)

Gólszerzők: Halmosi (7.
perc), Szabics (33., 91.), Farkas (76., 81.), í 11. Pandev
(90.).

•

Tegnap Európában négy
világbajnoki pótselejtezőt
játszottak: Románia-Szlovénia l-l.Továbbjutott: Szlovénia 3-2-vel. Németország-Ukrajna 4-1. Továbbjutott: Németország 5-2-vel. Törökország-Ausztria 5-0. Továbbjutott: Törökország 6-0-al. Csehország-Belgium 0-1. Továbbjutott: Belgium 0-2-vel.
Süli Róbórt

A Pick árt a révbe
KÉZILABDA
c

1. Videoton (3.)-Győr (11.)
2. Haladás (9.)-FTC (6.)
3. Újpest (5.)-ZTE (2.)
4.1860 München (10.)-Dortmund (3.)
5. Hertha (Ó.)-Wolfsburg (12.)
6. Bremen (7.)-Bayern (1.)
7. Hamburg (13.)-Schalke (5.»
8. Köln (ló.)-Leverkusen (2.)
9. Fiorentina (15.)-Torino (14.)
10. Juventus (6.)-Parma (11.)
11. Udinese (9.)-Lazio (10.)
12. Verona (7.)-Chievo (1.)
13. Roma (4.)-Inter (2.)
pluszmérkőzés:
14. Nürnberg (18.)-Rostock (14.)

henger

2
2

X

X
2
X

( 1 2 - 1 8 )

Budapest, Építők csarnok,
100 néző. Vezette: Dobrovits,
Tájok.
Rév: Kerekes - Székely 3
(1), Szabó 2, Molnár 3, Rácz,
CSÁNYI 6(1), Gróf 3. Csere:
Ihász (kapus), Szilágyi 5 (2),
Bődi. Edző: Hikádé István.
Pick Szeged: PERGER Oszlánczi 2, BÉCSI 5, Buday
5 (2), Doros 2, Bajusz 6 (2),
Németh 1. Csere: Nagy (ka-

pus), Mezei 3, ILYES 4, Vadkerti 1, Somogyi 2, Eklemovics 2(1). Edző: Dragan Djukics.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 54, ill. 66.
Az eredmény alakulása:
5. perc: 1-2,11. p: 3 - 5 15. p:
5 - 9 . 19. p: 6 - 1 1 , 2 5 . p: 9-15,
36. p: 16-22, 43. p: 16-26.
Dragan Djukics úgy döntött, hogy pihenteti Maticsot
és Bertát, s inkább a fiataloknak ad játéklehetőséget. Kapkodva kezdett a Pick Szeged,
így a mérkőzés elején kevés
gól esett. Igaz, ebben a házigazdák is ludasok voltak, hiszen halogató játékuk miatt
percek teltek el egy-egy támadásuk befejezése közben. A

A szövetség pálfordulása

a

Tisza-partiak akkor emberelték meg magukat, amikor Bajusz kihagyta a büntetőt. Ettől
kezdve azonban egyértelművé
vált a Pick fölénye, Djukics
edző bátran cserélte le Budayt,
Bajuszt, Oszlánczit, Némethet
helyükre Somogyit, Vadkertit,
Ilyést és Eklemovicsot küldte.
Nem kellett nagyon szaggatni a vendégeknek az istrángot ahhoz, hogy fokozatosan
növelni tudják az előnyüket.
A második játékrész elején
adok-kapok alapon estek a gólok, így hosszú ideig megmaradt a hattalálatos különbség.
Az újonc lelkesedése azonban egyre alábbhagyott. Lövéseiket vagy a védőfal blokkolta, vagy Perger kapus véd-

te. Ezek után nem csodálkozhattunk azon, hogy a második félidő közepén már tíz volt
közte.
A Pick Szegednek különösebben nem kellett megizzadnia a biztos győzelemért. Tulajdonképpen csak az Építők
csarnoka volt rosszabb a házigazda Rév-Kőbányánál.
Hikádé István: - Szeretném, ha riválisaink ellen is
ennyi átlövésgólt tudnánk szerezni. Kívánom, hogy a Szeged
jusson tovább a kupában.
Dragan Djukics: - Rutingyőzelem született, de tetszett, hogy a játékosok komolyan vették a találkozót és senki sem sérült meg.
Süli József

Békéscsaba-HNKC-ügyben

Játszd újra. Vásárhely!

Hatalmasat fordult a világ. Első fokon úgy döntött a
Magyar Kézilabda-szövetség
versenybizottsága, elutasítja
a Békéscsaba női együttesének óvását, melyben az október 5-ei, Vásárhely elleni hazai meccs (23—22-re a HNKC
nyert) újrajátszását kérte. Arra hivatkoztak, hogy a kéksárgáknál 18 másodpercig hét
mezőnyjátékos tartózkodott
a pályán. Az a játékos azonban nem avatkozott játékba,
így nem befolyásolta végeredményt - indokoltak az
illetékesek. Az ügy a fellebbviteli bizottsághoz került (a
Dunaferr-FTC-esettel
együtt), az megváltoztatta a
határozatot é s űjrajátszást

rendelt el. Miért a pálfordu- Rakacki Ferenc értesített és
amikor hazamentem, azonnal
lat?
- Az már az első tárgyalá- visszanéztem videón az összeson bizonyítást nyert - mond- csapás inkriminált részét. Az
ta Kende György, a fellebbvi- kiderül, pontosabban kikövetteli bizottság elnöke - , hogy keztethető, hogy többen vapár másodpercig több me- gyunk a játéktéren; de rossz
zőnyjátékos tartózkodott a . viccnek tartom, hogy emiatt
küzdőtéren. Ez pedig bírói mű- 18 másodperc miatt meg kell
hiba. Ilyenkor nincs lehetőség ismételni 3600-at. Egyértela mérlegelésre, a szabálya- műen jobbak voltunk, időnkönyv ugyanis nem ismer ként olyan figurákat csináltak
olyat, hogy „nem befolyásol- a lányok, hogy a csabaiak, kis
ta az eredmény alakulását", túlzással, csak keresték a labvagyis az újrajátszás mellett dát. Természetesen fellebbezünk, már az ISM illetékes
kellett döntenünk.
- Váratlanul és rendkívül osztályához, és reménykedünk
kellemetlenül ért bennünket az újabb fordulatban. De ha
ez a fordulat - reagált Pintéi- játszani kell, még egyszer elJózsef, a HNKC elnöke. - Az megyünk a jogos két pontunegyüttes technikai vezetője, kért!

- Már mi is hallottuk a hírt
- mondta szomorúan Asztalos
Judit, a gárda egyik erőssége
- és bár „szabin" vagyunk,
körbe telefonáltuk egymást az
infóval. Az elkeseredettséget
rövid időn belül az elszántság
váltotta fel, és egyetértettünk
abban: ha kell, elmegyünk és
újra megverjük a Csabát!
A találkozó időpontjáról
(amennyiben szükség lesz rá)
a csapatok később egyeztetnek. Az már kiszivárgott, hogy
a Békéscsaba minél hamarabb
szeretné - már egy hete elkezdték a pihenő után a felkészülést... - , míg a HNKC
legszívesebben januárra időzítené az űjrajátszást.
Imre Péter

REFLEKTOR
SZENTESI GÓLPARADE. Az országos I. osztályú
utánpótlás fiú vízilabda-bajnokság két korosztályában is
legyőzték a szentesiek a szegedieket. Eredmények; ifjúságiak: Szentesi VK-Szegedi
Vízipóló Suli 23-9. A legjobb
gólszerzők: Szabó N. (7), Hyc
T. (6), ill. Horváth Á. (5.).
Serdülők: S z e n t e s - S Z V P S
19-5. A legjobb gólszerzők:
Somogyi (6), Döbrössy (3),
ill. Barna M. (3). Gyermek:
Szentes-SZVPS 8-13. A legjobb gólszerzők: Samnila (3),
ill. Donauer (4), Vincze Zs.
(4), Szabó Z. (3).
F Ö L D E Á K I VERESÉG.
NB 11-es férfi tekemérkőzésen: Egri Nyomda SE-Földeák 5:3 (2931-2882). A földeáki pontszerzők: Hajdú Attila 533, Farkas Mihály 487 és
Stercz Péter 487 fával.
VÁSÁRHELYEN A DFA.
A szegedi premier után, november 17-én és 18-án (szombaton és vasárnap) 9 órától
Hódmezővásárhelyen, a Corvin Mátyás Szakközépiskola
tornatermében is bemutatkozik a Német Labdarúgó Akadémia (DFA). Cs. Tóth Zoltán,
a magyarországi koordinátor
izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a kétnapos
rendezvényre.
K É Z I L A B D A M I X . NB
Il-es férfi kézilabda-mérkőzések:
Mezőtúr-Szekahőszer-Dorozsma 3 1 - 2 8 ( 1 7 - 9 ) . Dorozsma: Porobic - Balogh 1,
Miksi 1, Vizstlyicai 3, MENDEB ABA 8, Szepes 7, Lázár.
Csere: Mikus, Kuli (kapusok),
PUSZTASZERI 2, MÁRTA
3, Bessenyei 2, Szabó, Nagy
1. Edző: Ördög József. Ifjúságiak: Mezőtúr-SzekahőszerDorozsma 22-33 (8-17).
Martfűi K K K E - P h e o n i x
Szeged 28-25 (20-11), a szegedi gólszerzők: Barta 7, Juhász 6, Visy 5, Lelkes 4, Virág, Balázs, Szögi. Ifjúságiak:
Martfűi KKKE-Phoenix Szeged 9 - 4 6 (2-28).
NB Il-es női kézilabdamérkőzés: Szarvas-Algyő KE
2 1 - 2 7 (9-13). Algyő: PIGNICZKI - Homai 2, ARANY
2, NAGY 5, Sólyom 1, BÚKOR, FARKAS ZS. 5. Csere: Scholtz, FRANK 7, Ocskó, Nyilasi, WOLCZ 5, Szabó H. Edző: Dankó Ervin. Ifjúságiak: Szarvas-Algyő KE
7-28.
A bajnokság állása:
1. Szeghalom
175-14715
2. Csorvás
187-13414
3. Algyő KE
208-16212
4. Karcag
170-17512
5. Makó KC
173-16511
6. Nagyszénás
174-174 8
7. Szeged TE
172-153
151-160
g. Domaszék
159-176
9.Szarvas
185-204
10. Gyula
154-217
11. Békés
147-195
12. Szentes
8 0

NB l-es férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés: Tisza Volán
SC-Ceglédi
KK 4 3 - 2 5
(22-10), a szegediek gólszerzői: Juhász 8, Barta 7, Balázs,
Major 6-6, Visy 5, Lelkes 4,
Virág, Csontos 3-3, Szögi.
Az NB EB-s férfi bajnokság állása:
t. Békés
7 5 1 1 197-14611
2. Hajdúboszorm.8
2 2 197-18010
3. Nyíregyháza 8
2 2 224-21210
4. Tiszafóldvár 7
0 2 190-17910
5. Ózd
7
0 2 178-161 10
7
6. Gyöngyös
1 2 185-170 9
7
7. Makó KC
1 2 195-177 9
8. Abony
1 3 191-192 7
7
9. Kiskőrös
0
5 195-206 6
8
10. Kígyós KC
0 5 223-241 6
8
11. Tiszavasvári
7 2 0 5 178-184 4
1 0 6 176-209 2
12. Eehérgyarmat 7 1
13. Kecskemét
8 1 0 7 199-261 2

OVIFOCI. A Magánalapítvány a Csongrád Megyei
Labdarúgó Utánpótlásért és
az FC Szeged-Tisza Volán
Focisuli november 25-én a
Makkosházi Általános Iskola tornatermében „V-fon Démász Ovifoci-kupát, rendez
az 1995. január 1. után született gyerekeknek. Bővebb
felvilágosítást Tanács Gábortól lehet kérni a 06-62560111 -es telefonszámon a 4322es melléken, vagy a 0620369-1001 -es mobiltelefonszámon.
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N a p o s , s z e l e s , h ű v ö s idő.

Országszerte tovább csökken a felhőzet, napos, száraz idő várható. Az
északi, északkeleti szél gyakorta erős lesz, emiatt a ténylegesnél is

o

hűvösebbnek, hidegebbnek érezzük az időt

Szeged
vásárhely

0

Szentes
Makó

0
0

Csongrád
Kistelek

7° M ó r a h a t o m

5°

6° M i n d s z e n t

6°

6° Békéscsaba
6° S z o k t o k
6° K e c s k e m é t

O
O
O

6° O r o s h á z a

6°
6°
6°
5°

További kilátások
A hét utolsó napjain alapvetően napos, a hajnak, regek ködfottoktol
eltekintve szára/ idő lesz. Tovább erősödik dl épzakat lehűlés, mérsékelt marad a nappalt felmelegedés, egyúttal számottevően mérséklődik a szél. A |övő hét eleién ismét többször, erősen megnövekszik
a felhőzet, eső, havas eső, néhol gyenge havazás válható.

Hétfő

^
Marcr

Q

Kax.T

Maxrt°

Max:?

Vízállás:
\ Tisza Szegednél 272 cm (hőfoka 7.8 C°), C s o n g r á d n á l
268 cm. Mindszentnél 291 em. A M a r o s M a k ó n á l - 3 1 cm.
A N a p kel: 6.49. nyugszik: 16.08.
A Hold kel: 6.41 nyugszik: 16.30.

Isten

éltesse!

ALBERT, L I P Ó T
Albert nevünk a német
Adalbert rövidülése. Jelentése: nemes, fényes.
A Lipót is germán eredetű. A Liutpold, Liotpold jelentése: a hadseregben bátor. Latin formája a Leopold.

Védett
gombák
A jövőben katonai védelmet kapnak Wales legritkább
mérges kalapos gombái az
Epynt katonai gyakorlótelepen. A walesi vidéki tanácsnak nemrégiben 20 olyan
mérges kalapos gombát sikerült azonosítania, amelyek
nem egyszerűen túlélik a közép-walesi terepen gyakorlatozó katonák masírozását, a
lövedékek becsapódását, hanem valósággal „élvezik" a
nehéz körülményeket. A tanácsnokok a „túlélő" gombák felfedezésének örömére
úgy határoztak: az Epynt gyakorlóterep egy részét gombavédelmi körzetté alakítják.

M

egáll az első karácsonyi kirakat
előtt, és ahogy csodálkozva nézegeti ezt a tenyérnyi tárgyat, egy kislányra gondol, aki ötven évvel ezelőtt,
talán épp a háború idején angyalokat
képzelt egy nagyvárosi ház szobájába,
és kásás almával kínálta őket. Egy jonatán, egy batul. Az angyalok leülnek, elüldögélnek, csöndben aztán felállnak, és egymás után
elmennek.
Először Ariel, aztán Rafael, majd Gábor, akinek arca „pelyhes volt, mint a
fűzfabarka".
Utolsónak marad Mihály: „vasderes-színű tüske-hajjal, /
mint az apák, ez olyan angyal."
Igen. Ez egy vers, az egyik legszebb
magyar vers, amit egy költőnő írt. A kirakatot néző férfi idézni is tud belőle
néhány sort. „A csuhád csücskét megfogom,/az alma kásás volt, tudom,/de
nincs más, nincs más, nincs, - megállj!
/És mégiscsak elment Mihály."
Egy másik versben, ami a kirakat
láttán eszébe jutott, a költő kamaszfiúként a dunántúli szülővárosban, a
családi ház mélyzöld,
eternitlapos
konyhaasztalánál ül, és nézi a napot,

Árverési
órarekord
Hárommillió 80 ezer svájci frankért - több mint fél milliárd magyar forintnak megfelelő összegért - kelt el egy
Patek Philippe aranyóra egy
genfi árverésen. Az új gazdára lelt időmérő szerkezet egyedüli a maga nemében: 1944ben készült, összesen két példányban, mutatja az óra, a
perc, a másodperc mellett a
napot, a hónapot, az évet, s a
Hold állását is. Megszerzéséért öt gyűjtő versengett, s folyamatosan ráígérve az árra, a
kikiáltási összeg háromszorosára tornászták fel. Az eddigi
árverési órarekordert is a Patek
Philippe cég készítette. Az az
időmérő 1999-ben 2,97 millió
svájci frankért talált gazdára. A
hét eleji aukción 170 óraritka 1
ság került kalapács alá, és ,a
gyűjtők összesen több mint 11
millió svájci frankot hagytak
az árverési csarnokban.

Bakos A n d r á s

Meggyújtják a gyertyát
ahogy eltűnik a szemhatáron.
Látni
véli, ahogy a felforralt sötétből kirepülnek az angyalok:, fehér és barna szárnyak seregétől/tarkállt a téli, alkonyati ég;/csapkodtak,
ám a köd-vattázta
lég/elnyelte
vad kavargásuk
zaját,/
csak szárnyhegyük koppant meg néha
zárt / ablakomon, majd kékes fényre
gyúlt/az üveg, és a pára, jégvirág/hártyáján fölfénylett az esti város..."; és
ő látta megint „a bérházat, hol az a
lány lakott,/akit nem mertem megszólítani;/és mindent megtöltött az angyali / szárnyverdesés, a hangtalan beszéd..."
Aztán eszébe jut egy másik verseskönyv, amit annak idején nagyon kedvelt. „Nyiss kaput angyal", ez a címe,
és emlékszik még, valahol olvasta, ez
a három szó megtalálható néhány archaikus népi imádságban és egy görög

metrumú reformkori magyar szövegben is.
Az angyal, aki kaput nyit vissza, az
Édenbe.
A fiatal, de már régóta kopaszodó
férfi, aki annak idején
középiskolai
osztálytársai szerint akkor is verseket
olvasott, amikor mást kellett volna csinálnia, ezeket gondolja az első karácsonyi kirakat előtt állva. Mintha az
utóbbi időben egyre korábban kezdődne a karácsonyi készülődés a boltokban. „Karácsonyi őrület", ezt olvasta
néhány napja egy katalógusban. Akkorjót mosolygott. Most kicsit szomorú, ahogy ott álldogál az esőben. Nézi az üvegen túl az angyalt, ami viaszból van, és kanóc mered a feje tetején.
Ezüstszínű viasz. Nézi, és nem akarja
elképzelni, mi történik, ha valaki majd
meggyújtja ezt a gyertyát.

rülni kezdett. A hálót tartó
kötelek elvágásával és a két
külső motor leszerelésével
sikerült ugyan megint felszínre hozniuk a csónakot,
de hajtómű és evezők nélkül maradtak.
Hányattatásuk alatt ketten meghaltak. A két életben
maradt halász a hullámok
kénye-kedvére sodort csónakkal számos hajó és sziget
közelében haladt el, de senki nem vette észre őket.
A végül mégis szerencsés
partot érésüket követő orvosi vizsgálat megállapítása
szerint mindkét
halász
egészségi állapota stabil jelentette az AP hírügynökség.

A pusztító algériai áradások után három nappal, élve
találtak egy fiatal nőt és egy
tizenéves fiatalt a mentőalakulatok: csaknem három napon át feküdtek egy - törmelékkel betemetett - piaci
bódé romjai alatt a fővárosban. A két túlélőt mentőkutyák találták meg Algír egyik
munkásnegyedében, két méterre az őket beborító törmelék alatt. Algériában négy évtized óta a legsúlyosabb áradásokat okozta az elmúlt napokban a heves esőzésekkel
járó rendkívüli időjárás. Legalább 579 ember vesztette
életét az elemek tombolása
miatt, közülük 538-an Algírban, a fővárosban.

Gyorsvasút
Az Alcatel francia cég
gyorsvasút építését javasolj a U k r a j n á n a k Boriszpil
Nemzetközi Repülőtér és a
kijevi főpályaudvar között.
A terv részleteinek kidolgozása most folyik. A franciákkal folytatott tárgyalások
után elvi döntés született. A
boriszpili repülőtér (az ukrán főváros nemzetközi repülőtere) 34 kilométerre fekszik Kijevtől, két felszállópályával rendelkezik. A légikikötő 25 nemzetközi, 22, a
Független Államok Közössége országaiba közlekedő és
46 belföldi járatot szolgál ki.
Jelenleg évente mintegy 2
millió utas utaztatására alkalmas.

Nyilvános
gyermekverés

Az ország legdélibb hegyvidékén, a Mecsekben lehullott az első hó (felvételünkön). Északon, a Zempléni-hegységben és a Bükkben szerdán már 10-20 centiméter volt a hó vastagsága. Bánkút környékén 10 centiméteres a hó. A sípályákat egyelőre még nem lehet használni. (MTI Telefotó: Kálmándy Ferenc)

rosan farmernadrággal - rukkol elő a Lee Cooper cég,
amely az eddigi modelleknél
sokkal jobban engedi érvényesülni viselője hímvesszejét. Eddig csak a hölgyek sejttethették a ténylegesnél na-

férfiak az új nadrággal sem
csalhatnak, legfeljebb jól elhelyezett zoknikkal „manipulálhatják" a tekinteteket - mondta a cég szóvivő hölgye. A
200l-es modell azonban szabása révén maximálisan

igyekszik sejttetni a „tartalmat", miközben szoros volta
nem károsítja viselője szexuális egészségét. Ugyanakkor,
ha nincs megfelelő „belevaló",
akkor túl sokat a nadrág se
tud javítani, illetve nagyítani
a látványon - idézte a Reuters a szóvivőt.

Lehet: az izzadás egészséges!
Párizs (MTI)
Jaj a dezodoroknak, ha bebizonyosodik, hogy az izzadságmirigyek váladéka pusztítja a kórokozókat. Bőrünk minden négyzetcentiméterét több
százezer mikroba támadja naponta. A kórokozók elleni védekezést azonban egy nem várt
szövetséges segíti: az izzadás
- olvasható a Science et Avenir című francia tudományos

havilapban. Az izzadást a legtöbben valamiféle szükségtelen rossznak tekintik. Német
kutatók most felfedezték, hogy
az izzadságmirigyek - éppen e
kártevők elleni védekezésül egy sajátos fehérjét választanak ki, a Dermcidine-t, amelynek baktériumölő tulajdonságai vannak. A Dermcidine
olyan hatékony, hogy hamarosan krémként is megjelenik

majd a patikák polcain. Egyes
kutatók viszont arra figyelmeztetnek, hogy a bőr nagyon
komplex szerv, amelynek baktériumflórája állandó változásban, de mégis egyensúlyban
van: ha ebbe a változásba mesterségesen, például egy ilyen
krém rendszeres használatával beleszólunk, annak ma
még nem látható, messzire ható következményei lehetnek.

Nyilvánosan elpáholta a
lányát Libériai á l l a m f ő j e ,
mert a gyerek fegyelmezetlen volt - közölte az afrikai
ország elnöki hivatala. Charles Taylor ráparancsolt 13
éves lányára, hogy feküdjön
hasra egy iskolapadon és
10 nádpálcaütést mért rá állt az elnöki hivatal közleményében. „Elnökként nem
csak a saját gyerekeimért,
hanem az ország összes gyerekéért felelős v a g y o k " idézte az államfőt a verés
kapcsán kiadott közlemény.

A nap

vitte

- Mi az: tízezer lába
van és ordít?
- Ötezer
épkézláb
Fradi-szurkoló a mecscsen.

Ki az igazi barát?
München (MTI)
Az „Elle" magazin német
változatának megrendelésére végzett reprezentatív felmérés eredménye szerint a
megkérdezett nők 65 százaléka annak a véleményének
adott hangot, hogy a homoszexuális férfiak'megértőbbek a nők iránt, mint a heteroszexuálisok... és a nők. A
megkérdezett nők 47 százaléka vélekedett úgy, hogy
egy meleg férfi j o b b barát
lehet, mint egy másik nő, 24
százaléka pedig egyenesen
nagyszerűnek találta, ha legjobb barátja homoszexuális
férfi. Az ezer, 14 évnél idősebb nő 47 százalékának az

Földrengés
o Himalájában
Szokatlanul heves, a Richter-skála szerinti 7,8-as fokozatú földrengés rázta meg
szerdán a nyugat-kínai Csinghaj tartomány hegyvidéki területét. A strasbourgi földtani
intézet adatai szerint a földmozgás epicentruma az északi szélesség 36. és a keleti
hosszúság 91. fokának metszéspontjában volt tapasztalható, mintegy 700 kilométerre
északra a himalájai településtől, Lhászától.

I.: 7 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 3 0 , 3 2
II.: 9 , 2 1 , 2 3 , 2 6 , 2 9 , 3 1 , 3 4

Két túlélő

A z első hö a M e c s e k b e n

N é g y e z e r kilométer Csalás nélkül
(MTI)
gyobbnak keblüket különlekényszercsénakázás London
Olyan jeansszel - magya- ges tömésű melltartókkal. A
Sydney (MTI)
C s a k n e m fél éven át
hánykolódott kis fémcsónak j á n két halász a C s e n d e s óceánon, de két tásukkal ellentétben, élve megúszták a
megpróbáltatást.
A m i n d ö s s z e hét méter
hosszú csónak m a j d n e m
4 0 0 0 kilométert sodródott
Nyugat-Szamoától egészen
Pápua Új-Guineáig. A két
halász esővizet ivott, kisebb
halakat és madarakat evett.
A szerencsétlenség június
20-án történt. A halászok akkor még négyen voltak
életben - túl nagy fogást csináltak, mert amikor hálójukat ki akarták emelni a vízből, a csónak vészesen me-

Skandináv
lottó

a meggyőződése, hogy férfi
és nő között a barátság csak
akkor működhet, ha szó sincs
szexuális vágyakozásról. A
felmérés szerint minden harmadik német nő ismeretségi
körében találhatók homoszexuálisok. A megkérdezettek
70 százaléka toleránsnak
tartja magát, s úgy vélekedik,
a barátság s z e m p o n t j á b ó l
nem játszik szerepet, hogy
valaki „homo"-e vagy „hetero". A nők 30 százaléka viszont úgy nyilatkozott, hogy
nehéz lenne homoszexuális
férfival barátkoznia, mivel
annak világa teljesen idegen
számára - olvasható a dpa
jelentésében.

Skoda

IKESZII

az Izabella híd lábánál.
- Idefigyeljen, Holló polgártárs! Én nem dumálok, maga nem énekel, húsz százalékot meg visszajuttatok.
(Németh György
karikatúrája)

IKESZ A u t ó c e n t r u m

