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Hideghullám söpört végig egész Európán

TÉMÁINKBÓL
A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNY
FOGADTATÁSA
A kedvezménytörvénnyel
kapcsolatban megkötött románmagyar megállapodás nem
kedvez a hazai munkaerőpiacnak
és az itteni munkavállalóknak,
így az ország gazdaságának sem jelentette ki Botka László, az
MSZP megyei elnöke.
3. oldal

Télkirály mindenkin alaposan kifog
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az elmúlt időszakban hazánkban
a százéves átlagnál tíz fokkal hidegebb volt. A meteorológusok szerint régen volt már ennyire szélsőséges az időjárás télen. A mai napon, január 7-én eleddig Pécsett
mérték a leghidegebbet. 1947-ben
mínusz 23,5 fok volt a baranyai városban.
Újabb két ember fagyott meg a
hét végén. A rendőrségi adatok
szerint e két fagyhalállal hetvenre
emelkedett a zord időjárás áldozatainak száma. A Veszprém megyei Somlóvásárhelyen egy 48 éves
férfi ivócimborái társaságában hűlt
ki egy elhagyott putriban, ahol már
több napja italoztak. Zala megyében, Bókaháza külterületén járókelők találtak rá a patak melletti töltésen egy 33 éves zalaegerszegi férfi holttestére. Az elsődleges adatok
szerint a férfi halálát szintén kihűlés okozta.
A meteorológusok előrejelzése
szerint az elkövetkező napokban
hidegfronti hatásókra számíthatunk. A frontra érzékenyeknél gyakoribb lehet a reumás, ízületi panasz, megnövekedhet a fájdalomérzet.

FÜRDŐFEJLESZTÉS
KISTELEKEN
Termálfürdő építésére nyújtott
be pályázatot Kistelek a
Gazdasági Minisztériumhoz. Ha
támogatást nyernek, három éven
belül megvalósulhat a
beruházás. A falusi turizmus
fellendítésén túl a fürdő az
ingatlanárakat is megemelheti.
5. oldal
ÚJ NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN
VÁSÁRHELY
Rapcsák András
hódmezővásárhelyi polgármester
szerint ilyen nehéz éve talán
még nem volt a városnak, mint
a tavalyi. Csödközeli helyzetből
kellett kilábalni, s eredményeket
elérni a sikeres időközi
választások után. A kitörés
megtörtént, Vásárhelyen
sikertörténetet írnak.
7. oldal
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Új műsorok, még több
helyi hir és információ,
még jobb zenei választék...

FM95.4 «£RAD!t88
<?fV3?r 39/288

www.radio88.hu

A vasúton is nehézségeket okozott a hosszan tartó hideg.

Fotó: Schmidt Andrea

Kész a választási menetrend
MUNKATÁRSUNKTÓL
Adva van a cél: áprilisban országgyűlési képviselő-választás lesz hazánkban, így elkezdődött a visszaszámlálás: - többek között - a 80
határkő, pontosabban határidő kijelölése és a tennivalók leltározása.
A köztársasági elnök döntése
értelmében az országgyűlési választások első fordulóját április
7-én, a másodikat 21-én tartják.
Az ennek sikerességéhez szüksé-

ges valamennyi közbeszerzési eljárás lezárult, a Belügyminisztérium (BM) költségvetéséből 6 milliárd 370 ezer 700 forintot használhat fel. Ebből az összegből 100
millió forintot a jelöltek választási kampányára különítenek el.
A BM szakemberei szerint az
előkészületek és a technikai fej-

köztisztviselők, közalkalmazottak felkészítése.
Megjelent a belügyminiszternek
az a rendelete, amely a választással összefüggő feladatokat és határnapokat rögzíti. Természetesen
minden településen működik helyi választási iroda, amelynek, a
jegyző a vezetője. Már elkezdték a

lesztések e r e d m é n y e k é n t j a n u á r

névjegyzékek felülvizsgálatát, amit

közepére gyakorlatilag a teljes
rendszer működőképes lesz. Zajlik a 11 ezer szavazókör kialakítása és a választásokat bonyolító

a 8,5 milkó választási értesítő és
az ajánlószelvények gyártása követ.

Összeállításunk a 3. oldalon

Lajtos megy a téli
olimpiára

Folytatás a 3. oldalon

Lakatot tettek Szeged patinás kisvendéglőjére

„Téli kikötőbe" került a Bárka
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szeged idősebb polgárai közül bizonyára sokak szomorkodva fogadták a tényt: bezárják a Bárkát.
Ezzel egy újabb patinás kisvendéglővel lett szegényebb a város. A
vendéglátóhely egy intézmény volt
a Kálmány Lajos utcában, amit
egyébként csak a Bárka utcájaként
emlegettek. Nyolcvan éve fogadta
a vendégeket. Sok deresedő hajú
nagypapa még 3-4 forintos sör mellett diákként leste, vajon rányitjáke az ajtót a Radnóti gimnázium,
netán a Vedres technikum ellenőrző portyára induló marcona tanárai? A Bárkát azért zárják be, mert
az üzemeltető csak akkor vállalkozna a közel százéves, elöregedett
épület felújítására, ha az önkormányzati tulajdonban lévő házat
megvásárolhatná. A „csárdagazdá" azonban nem akarja örökre
eltemetni a Bárkát.
A közel százéves épület felújítása tízmilliónál is többe kerülne.

Fotó: Karnok Csaba

írásunk az 5. oldalon

A sárgamezes Naturtex-Szedeák férfi kosarasai nem tudtak meglepetést okozni, és hazai pályán kikaptak a bajnokesélyes Szolnoktól.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Amire még nem volt példa: megyei
versenyző jutott ki a téli olimpiai
játékokra. A Szegedi Korcsolyázó
Egylet fiatal rövidpályás gyorskorcsolyázója, Lajtos Szandra ugyanis a kiváló formájának köszönhetően bekerült a Salt Laké Citybe
utazó magyar válogatottba. Lajtos
jelenleg a dél-koreai junior világbajnokságon versenyez.
A csapatsportágakban a megyei
együtteseknek nem volt sok örömük. A női kézilabda NB I-ben a
Liss-Hódmezővásárhely a Lradi
otthonában tizennégy találattal,
36-22-re kikapott. Ugyancsak ve-

Fotó: Miskolcri Róbert

reséget szenvedett a Szeviép-Szeged A csoportos női kosárlabdás
gárdája, de nem sok hiányzott a
meglepetéshez, ugyanis a Tiszaparti tréner, Király Sándor egykori sikereinek a színhelyén, Diósgyőrben csak 77-67-re győztek a
hazaiak. A férfi röplabda Extraligában érvényesült a papírforma, a
DERC-Szeged Dunaújvárosban sima három szettben vallott kudarcot. A Naturtex-Szedeák A csoportos férfi kosarasai a bajnokesélyes Mol-Szolnoktól a szegedi piarista gimnáziumban kaptak ki
105-8 l-re.
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben
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Izraelből hazaküldik
a román munkásokat

Frontális támadásba lendült az MSZP vezérkara

BUKAREST (MTI)

BUDAPEST (MTI)

Napokon belül 15-20 ezer román
illegális munkavállalót zsuppolnak ki Izraelből, ráadásul további
60 ezer legális román munkavállalónak kell majd lemondania
munkaszerződésének a meghosszabbításáról - jelentette a román sajtó, zraeli hírforrásokat idéző román lapok beszámolói szerint
az izraeli hatóságok január elsejétől felfüggesztették munkavállalási engedélyek kiadását, és megkezdték az illegális munkaválla-

lók kitoloncolását. A tel-avivi román nagykövet a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy az izraeli
belügyminisztérium becslése szerint 15-20 ezerre tehető az Izraelben illegálisan munkát vállaló román állampolgárok száma, akiket
most akaratuk ellenére hazaküldenek. Ami pedig a mintegy 60 ezer
törvényes munkaszerződéssel Izraelben dolgozó vendégmunkást illeti, azok egyelőre maradhatnak
Izraelben, de munkaszerződéseik
lejárta után nekik is el kell hagyniuk munkahelyeiket.

GLÓBUSZ
LEÉRTÉKELIK A PESÓT
Az argentin parlament alsóháza
különleges jogokkal ruházta fel az
államfőt, aki így a törvényhozás
megkérdezése nélkül is dönthet
gazdasági kérdésekben. A maratoni alsóházi ülésen olyan törvénytervezetet hagytak jóvá a kormánypárti többségű képviselők, amelynek révén Eduardo Duhalde államfő megszűntetheti a nemzeti
valuta, a pcso egy évtizede rögzített
árfolyamát a dollárhoz képest és új
árfolyamot léptethet életbe, elindíthatja a bankrendszer reformját,
bevezetheti az árellenőrzést a termékekre és a szolgáltatásokra és
különleges elnöki rendeletekkel
védelmet biztosíthat a hazai iparnak és a munkavállalóknak.
LEMONDOTT RUGGIERO
Lemondott posztjáról Renato Rug-

Afganisztánban folytatják a

gicro olasz külügyminiszter, miután a Silvio Bcrlusconi vezette jobbközép kormányon belül ellentétbe
került néhány más miniszterrel, és
magával a kormányfővel is az olasz
külpolitika néhány alapvető kérdésében. Ruggiero az elmúlt napokban Umberto Bossival, az Északi
Liga vezérével, az intézményi reformok miniszterével került összeütközésbe.
KÖTELEZŐ CSATLAKOZÁS
Az EU majdani új tagállamainak
kötelező lesz csatlakozniuk a valutaunióhoz is - jelentette ki az EU
bővítésért felelős biztosa. A Deutschlandfuhk rádiónak adott interjúban Günter Verheugen leszögezte: a jelenleg folyó csatlakozási tárgyalásokon egyetlen jelölt se
kötheti ki azt, hogy távol akar maradni az eurózónától.

hadműveleteket

Omar és Oszama
KABUL, KANDAHÁR, ISZLÁMÁBÁD (MTI)
Az Egyesült Államok új afganisztáni különmegbízottja szerint az
USA addig nem állítja le az ország elleni légitámadásokat, amíg
céljaikat el nem érik. Közben továbbra is harcok zajlanak Afganisztán keleti részén, és folytatódik á hajsza a legfőbb tálib vezető, Mohammed Omar molla és
Oszama bin Laden után. Zalmay
Khalilzad a kabuli nemzetközi repülőtéren újságírók kérdésére válaszolva elmondta, hogy az új afgán vezetés sem kérte a légitámadások beszüntetését, sőt a velük
való beszélgetésekből kiderült: támogatják az amerikai hadműveleteket. „Az al-Kaida megmaradt

harcosai és a tálib vezetők veszélyesek, és nemcsak az afgánokra
nézve - mondta Khalilzad -, ezért
folytatjuk a támadást, míg célt
nem érünk". Ugyanakkor a diplomata hangsúlyozta, hogy az amerikai hadsereg fontosnak tartja,
hogy minél kevesebb polgári áldozata legyen a légicsapásoknak.
Egyelőre nyoma veszett az ország
déli részének hegyvidékein Mohammed Omar mollának, a tálibok legfőbb vezetőjének és nem találják Oszama bin Ladent, az alKaida terrorhálózat vezérét sem.
Mint a kandahári afgán hírszerzés
szóvivője a Reuternak elmondta,
Baghranban, a móllá korábbi vélt
rejtekhelyén már egyetlen tálib és
al-Kaida-tag sincsen.

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 7.

Medgyessy meglátásai
Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt a kedvezménytörvénnyel kapcsolatban megkötött román-magyar egyetértési nyilatkozat végrehajtásának felfüggesztését szorgalmazta az MSZP
Budapesten tartott sajtótájékoztatóján vasárnap, amelyen részt vett
Kovács László és Hom Gyula is. Az
ellenzéki politikus hangsúlyozta:
kormányra kerülésük esetén újra
tárgyalják a megállapodást és megoldják a problémákat. Medgyessy
Péter döbbenetesnek tartja, hogy a
román-magyar egyetértési nyilatkozat felülírja a kedvezménytörvényt, véleménye szerint a törvénybe kellene olyan végrehajtási
elemeket tenni, amelyek a megvalósítást segítik. Szavai szerint az
Orbán-Nastase paktum megkötésekor már megfogalmazott súlyos
aggályai jogosnak bizonyultak, és
beigazolódott, hogy a paktum
rossz. Az ellenzéki politikus kijelentette, hogy a miniszterelnök
nem tudja, mit beszél, mert
először azt mondta, a megállapo-

A kedvezménytörvény

Balról jobbra: Kovács László, Medgyessy Péter és Horn Gyula az
MSZP- sajtóértekezlete után.

dás jó a határon túli magyaroknak, majd később azt állította, a románok számára is jó megoldás szü-

MTI Telefotó: Bruzák Noémi

letett. Kiderült, hogy sem a határon
túli magyaroknak, sem a románoknak nem jó a megállapodás.

Markó és Duray elégedett
A romániai magyar közvélemény
elégtétellel fogadta a magyar és a
román miniszterelnök által aláírt
egyetértési nyilatkozatot, mert a
két kormány közötti megállapodással elhárultak az akadályok a
kedvezménytörvény romániai alkalmazása elől. Ezen túlmenően
a nyilatkozat általában is hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok fejlesztéséhez - szögezte le
az RMDSZ területi elnökeivel
folytatott tanácskozás után Markó Béla. A területi elnökök kon-

zultatív tanácsának (TEKT) Marosvásárhelyen lezajlott ülésén
részt vett Markó Béla, az RMDSZ
szövetségi elnöke, Takács Csaba,
a szervezet ügyvezető elnöke,
Nagy Zsolt ügyvezető alelnök és
Székely István, a magyar kedvezménytörvény romániai alkalmazását felügyelő bizottság vezetője
is.

•

A román-magyar egyetértési
nyilatkozat azt bizonyította, hogy
a megegyezésnek igenis járható
útja van - vélekedett Duray Miklós arra reagálva, hogy az MSZP

szerint a magyar kormány az
egyetértési nyilatkozat aláírásával
„félrevezette és elárulta" a határon túli magyarokat. A Magyar
Koalíció Pártjának (MKP) ügyvezető alelnöke teljesen alaptalannak nevezte „a magyarországi belpolitika nem kormányzati részének ideges reagálását." Kifejtése
szerint a román-magyar egyetértési nyilatkozat „eredeti állapotához képest semmivel sem változtatja meg Magyarországon a kedvezménytörvényt, tehát a magyar
munkaerőpiac ma sem veszélyeztetettebb, mint korábban volt."

Vajdasági autonómia-ultimátum
ÚJVIDÉK (MTI)
Ultimátumszerű követeléssel álltak elő a vajdasági autonomiaplatform pártjai és szervezetei, közöttük a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ): bejelentették, hogy megvonják a támogatást a köztársasági kabinettől, ha szerb parlament nem fogadja el a vajdasági

RENDŐRÖK, VILLANYOSZLOP
Négy rendőr sérült meg szombaton hajnalban a főváros XII. kerületében, az Istenhegyi úton történt
balesetben; egyikük állapota életveszélyes. A rendőrautót vezető
sofőr mellett még hárman ültek
a szolgálati gépjárműben, egyikük súlyos, de nem életveszélyes
végtagsérülést szenvedett, a többiek pedig zúzódásos sérülést. A
kerületi kapitányság állományába
tartozó rendőrök autója egy villanyoszlopnak ütközött.
KOSSUTH-ÉV
A 2002-es Kossuth-év országos
nyitórendezvényeként szombaton a Református Kollégium Oratóriumában rendezte meg a Debreceni Kossuth Társaság a 7. debreceni Kossuth-napot. Az ünnepi
tiszteletadáson Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója mellett
arról is megemlékeztek, hogy az
ideiglenes kormány elnökeként
Kossuth 153 évvel ezelőtt, január 7-én érkezett meg Debrecenbe.

erdélyi és felvidéki fogadása

MAROSVÁSÁRHELY, POZSONY (MTI)

RÖVIDEN

hatáskörök visszaszolgáltatásáról
rendelkező törvénycsomagot (omnibusztörvényt).
Miodrag Iszakov, a Vajdasági Reformpárt (RV) elnöke bejelentette,
hogy a szerbiai parlamentnek január 15-én esedékes ülésén meg
kell szavaznia az omnibusztörvényt, ellenkező esetben ugyanis
pártja, a VMSZ és a Vajdasági Szo-

ciáldemokrata Liga (LSV) 19 köztársasági képviselője megvonja a
támogatást a szerb kormánytól,
tekintve, hogy Vojiszlav Kostunica jugoszláv államfő Szerbiai Demokrata Pártja ellenzéki magatartást tanúsít a parlamentben, a
vajdasági képviselők támogatása
elengedhetetlen a kormánytöbbséghez.

GYANÚS CSOMAG
Egy megtévesztésig robbanószerkezetre hasonlító csomagot talált
a budapesti Szent István bazilika
sekrestyése a templom bejáratánál; a gyanús csomagot a tűzszerészek átvizsgálták, a rendőrség
vizsgálatot indít. A helyszínre kiérkező tűzszerészek átvizsgálták a
csomagot, és megállapították,
hogy az ránézésre robbanószerkezetre hasonlít, de csupán imitáció.
LUNGODROM
Tizennégy cigány szervezet csatlakozott a Fidesz - Magyar Polgári Párt, a Magyar Demokrata
Fórum, valamint a Lungo Drom
Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség által a 2002.
évi országgyűlési választásokra
vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodáshoz - jelentette be szombaton az utóbbi
szervezet Szolnokon tartott kibővitett elnökségi ülése utáni sajtótájékoztatóján Farkas Flórián
elnök.
PANELTŰZ
Személyi sérülés nélkül sikerült
átvészelniük a kecskeméti Széchenyi városrész egyik tízemeletes bérházában lakóknak az épület szemétledobójában keletkezett
tüzet. A lángok a lakóház III. emeletén a szemétledobó kürtőjéből
csaptak ki, és sűrű füst árasztotta el a felsőbb szinteket. Két felnőttet és egy gyereket a tűzoltók
emelőkosaras járművel mentettek ki a 9. emeletről; őket füstmérgezés gyanújával szállították megfigyelésre kórházba.

Európa a fagy fogságában
PRÁGA, ISZTANBUL, VELENCE, RUSZE (MTI)
Csehországban a sűrű havazást és
a hóviharokat rekordnagyságú fagyok váltották fel a hét végére. A
délnyugat-csehországi Sumava
hegységben fekvő Horská Kvilda településen mínusz 37 Celsius fokos
fagyot mértek, ami csehországi hidegrekordnak számít. Meteorológusok szerint ez már sarkköri fagynak minősíthető. Csehország más
területein is rendkívüli módon
csökkent a hőmérséklet. A délmorvaországi Zlín környékén mínusz 29,4 Celsius fokos fagyot
mértek, és mínusz húsz fok körüli rekordnagyságú fagyok voltak
Prágában, Brünnben, Ostraván és
más városokban is.

•

Az Akropolisz és környéke Athénban. A görög kormány a havazások miatt szükségállapotot hirdetett
ki.

MTI Telefotó/AP/Arisz Messzinisz

Törökország egyes területein régen nem látott kemény tél teszi
próbára a lakosságot: Isztambulban
több száz autós, illetve tömegköz-

lekedési járművön utazó volt kénytelen az úton hagyni kocsiját, illetve a buszról leszállni, miután a
járművek megrekedtek a hóval borított utakon. Az isztambuli tőzsde ideiglenesen felfüggesztette a
részvénykereskedelmet. Az isztambuli repülőtér járatait törölték.
Az ország keleti részén mintegy 2
ezer bekötőút vált járhatatlanná a
havazás miatt. A magyar Külügyminisztérium felhívás szerint a jelenlegi helyzetben ajánlatos a törökországi utazások elhalasztása.
•
Jégréteg vonja be a velencei lagúnát, ami utoljára 16 esztendeje
fordult elő. A ritka jelenséget a napok óta tartó, rendkívüli hideg
okozza, helyenként hét fokkal a
fagypont alatti hőmérséklettel. A
városmagon kívül jég zárta körül
a kisebb csónakokat. A dpa jelentése szerint a jégréteg főleg a sekély
vizeken terjed, az óvárosi paloták

körüli csatornák valamivel melegebbek.

•

A Dunán keletkező jég miatt a
bolgár hatóságok leállították a hajóforgalmat a folyón. A folyami
szolgálat jelentése szerint az ország északkeleti részében fekvő
Ruszénél m e g k e z d t é k a jégtörést.

Nezsdet Mollov tárca nélküli miniszter, a természeti csapásokkal
foglalkozó kormánybizottság elnöke közölte, hogy az ország északkeleti felében hét településen vezettek be rendkívüli állapotot. Hozzátette, hogy az országban közel harminc településen nincs víz, hat
másikban pedig az áramellátás
szünetel a rendkívüli hó helyzet
miatt. Bulgária északkeleti részében a hó vastagsága eléri a 60 centimétert, másutt azonban két méteres hótorlaszok is kialakultak.
A hó eltakarítását számos helyen
a heves szél akadályozza.
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Pokrócokkal takarták le a portékát a piacon

Télkirály mindenkin kifog
Jóllehet a hőmérő tartósan mínusz tíz fok körüli hideget jelzett a hét végén Szegeden, nem
állt meg az élet a városban. Az árusok kínálták portékáikat a Mars
téri piacon, s vevő is akadt bőven. A MAV Rt.-nél elmondták:
a szerelvények gyakran amiatt indulnak később, mert az utasok
nyitva felejtik a vonatajtót, aminek következtében lefagy a rendszer. Az orvos azt tanácsolja, hogy
a nagy hidegben ne alkohollal melegítsük fel szervezetünket.
Szeged utcáin parkolóőrök dolgoztak, állig felöltözve kamerázták a
szombat reggeli szabályszegőket és
tilosban várakozókat. A Mars téri
piac parkolójának őrzői sem pihentek, szerencsére ők fűtött helyiségből figyelhették az újonnan érkezőket, minek után csak a nyugtaadás idejére kellett előjönniük a
bódéból. így ki lehet bírni - vélte az
egyik szombati ügyeletes.
Bánáti Ferenc zöldséges reggel
hatra érkezett a kofasorra, hogy a
pincéjében őszről megmaradt zeller és hagyma eladásából egészítse
ki a nyugdíját.
- Alig mérséklődött valamit a hideg hajnal óta. Szerencse, hogy autóval jöttünk, mert ha busszal cipeltük volna ki a zöldségeket, átfagytunk volna, mire kiérünk. Melegen fel kell öltözni, mert sajnos
itt egyáltalán nem tudunk fűteni
magunknak. Délig kint maradunk,
így több mint hat órát kell egy helyben állnunk, és ez a legrosszabb panaszolta a zöldséges.
Délelőttre már a legtöbb termény
keményre fagyott, leleményes zöldségárusok azonban sokfelé pokróccal takarták le a kényes primőrt.
Mint mondták: ezzel megmenthetik a portékát a mínuszoktól. Foghíjas volt a termelő kereskedők sora, de ez sem rettentette vissza a vásárlókat, akik a hidegre fittyet hány-

A piaci árusok hat-hét órát is állnak egy helyben hóban és fagyban.

Fotó: Schmidt Andrea

va válogattak és alkudoztak.
Márai Józsefné, aki tésztát árusított
a piacon, kis gázpalackra szerelt
hősugárzóval melegítette magát.
- Ezzel a kis fűtéssel elviselhetőbb
a hétórás helyben állás, de a kezem
és az arcom szinte megfagyott, már
vörösre csípte a fagy. Nagyon nehéz
így dolgozni - mondta az asszony.
A biztonságiak kis csoportban,
sálban és kesztyűben topogva beszélgettek, miközben oda-odapillantottak a piacozókra.
- Csak a legbátrabb kereskedők
jönnek ki ilyen hidegben, kevés az
ember, így kevesebb a lopás és a
rendbontás is. Ezért szerencsére
ma nincs sok dolgunk - mondta
Török János biztonsági őr. - Félóránként váltjuk egymást. Amíg a

munkatársak egyik része a fűtött
irodában melegszik, a másik dolgozik. így nem fagyunk át, de higgye
el, alaposan alá kellett öltöznünk.
Az egyenkabát jó meleg, de elkél a
sál és a kesztyű is.
A nagy hideg még a vonatok indulását is késlelteti. Nem elég, hogy
ügyelni kell arra, ne fagyjanak le a
váltók, de még az utasok figyelmetlensége is bonyodalmat okoz,
okozhat. - A nyitva hagyott vonatajtó nemcsak balesetveszélyes, de
emiatt gyakran a szerelvény csak
később indulhat el - mondta Drágityné Kovács Gabriella, a MÁV
Rt. Szegedi Területi Igazgatóságának sajtóreferense. Ez főleg a korszerűbb, központi vezérlésű kocsiknál jelent problémát, hiszen a nyit-

va hagyott külső ajtó miatt az utastér előtt lévő elektromos berendezések lefagyhatnak, így nem tud
elindulni a szerelvény. Ráadásul a
vonatra felszállóknak talán eszébe sem jut, hogy a hidegben azért
nincs víz a WC-ben, mert elfelejtették becsukni az ajtót, a tartályok tartalma pedig csonttá fagyott.
Hasonló problémákat és konfliktushelyzeteket okoz, amikor a
vonathoz siető utazóközönség néhány tagja elfelejti becsukni maga
után a váró ajtaját. - Az ajtó nyitva van felejtve - hangzik ilyenkor
az élcelődő beszólás a várakozók közül.
- A komoly hidegben jelentősen
megnő a gázfogyasztás is. Minél
nagyobb a kinti és a benti hőmérséklet közötti különbség, annál
több meleg áramhk ki a nem megfelelően záródó nyílászárókon és
az épületfalakon keresztül a lakásokból - mondta el tapasztalatait
Balla Zsolt, a Dégáz Rt. ügyfélszolgálati kirendeltségvezetője. Ez az
oka annak, hogy egyre több gáz
fogy. A gáz fűtőértékének plusz-mínusz ötszázalékos ingadozása pedig
megengedett, normális dolog,
amelynek változását a számlázásnál természetesen figyelembe veszik. Az elfogyasztott gázmennyiség jelentős növekedését egyébként
a nem megfelelően karbantartott
készülékek és nyílászárók is okozhatják - tette hozzá a kirendeltségvezető. A mentőállomás főorvosa, Zentay Attila a réteges ruházkodás mellett az alkoholmentes,
meleg italok fogyasztását ajánlja a
szabadban dolgozóknak, s azt, hogy
ha nagyon átfáztak, akkor egy fűtött helyiségben, felsőruházatukat
levetve melegedjenek fel. Alkohol
fogyasztása semmiképpen sem
ajánlott az ordas hidegben, hiszen
a szeszes ital értágító hatású, ami
fokozza a kihűlés veszélyét.
A. T. J.-I. SZ.

Botka László: a magyar-román szerződés a diplomácia csúfos kudarca

Jönnek a szlovákok és az ukránok?
A kormány a magyar-román megállapodás aláírása óta mást sem tesz, mint magyarázza a megmagyarázhatatlan! - jelentette ki szombati sajtótájékoztatóján Botka László. A Magyar Szocialista Párt Csongrád megyei elnöke emlékeztetett: amikor a szocialisták vezette kormány
megkötötte a magyar-román alapszerződést amely feltétele volt az ország NATO csatlakozásának-, a Fidesz akkori ellenzéki politikusai
hazaárulónak bélyegezték a kabinetet. Ezzel
szemben a most megkötött szerződés olyan jogokat biztosít a román munkavállalóknak hazánkban, amilyeneket Magyarország európai
uniós csatlakozása után csak évekkel kaphatnak meg a magyar polgárok az EU-ban.
Az MSZP támogatta a parlamentben a státustörvényt, amely kedvezményeket biztosított a
külföldön élő, magyar nemzetiségű polgárok
számára - szögezte le Botka László. Ugyanak-

kor hozzátette: a magyar-román megállapodás
a legfontosabb kérdésben, az anyaországi munkavállalásban nem biztosít előjogokat a magyarok számára. Éppen ezért sem a romániai
magyaroknak, sem a magyar kormánynak, sem
a magyarországi munkaerőpiacnak, azaz a magyar munkavállalóknak, és így az ország gazdaságának sem kedvező a szerződés. A szocialisták megyei elnöke szerint a román diplomácia
fényes győzelemként értékeh a megállapodást.
„Ahol győztes van, ott vesztesnek is kell lennie.
Gőgös, végiggondolatlan diplomáciai húzásokkal nem lehet a határon túl élő magyarok érdekeit védeni" - fogalmazott Botka László.
A szocialisták számításai szerint Csongrád
megyében már most is húszezer idénymunkás
dolgozik évente, ezért cáfolják a gazdasági miniszter azon kijelentését, amely szerint nem
kell negatív következményektől tartani a honi

munkaerőpiacon. Nemcsak az építőiparban,
de az egészségügyben is valós veszélyt jelentenek a magyar munkavállalók számára a Romániából érkező munkások. Ráadásul a magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkezők a lényegesen gyengébb színvonalú román
egészségügyi ellátás helyett a magyarországit
fogják választani, súlyos terhet róva ezzel az
egészségbiztosítási pénztárra, azaz végeredményben a magyar járulékfizetőkre.
Várható, hogy a státustörvényt kiegészítő
magyar-román szerződéshez hasonló megállapodást kívánnak kötni a közeljövőben más szomszédos államok is, hogy az ő polgáraik is kedvezményekhez juthassanak. Botka László szerint minden bizonnyal hasonló szerződés megkötését indítványozza Szlovákia is a közeljövőben.
K.B.

Zsúfoltak voltak a határok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az osztrák-magyar határhoz tartó gépkocsisor Hegyeshalomnál.

MTI Telefotó: Matusz Károly

A hét végén több mint harmincezer, többségében román és jugoszláv vendégmunkás haladt át Magyarországon. Orodán Sándornak,
a határőrség szóvivőjének beszámolója szerint a hét végi forgalom
tízezer jármű, köztük több mint
százhúsz busz kilépését jelentette
Hegyeshalomnál.
A röszkei határátkelőnél is várakozni kellett a hét végén a vendégmunkások konvoja miatt - tudtuk meg a határállomás munkatársaitól. Közel egyórás várakozásra
kényszerült szombaton délután
négy és vasárnap hajnali két óra
között mindenki, aki a magyar területre szeretett volna átlépni.
A nagyobb forgalom lecsillapodása után nyugalomban telt a vasárnap Röszkénél.
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Státus
és irodák
KISIMRE FERENC

Apránként elfogyott a karácsonyi bejgli, a szilveszteri pezsgő,
meg a ropogósra sült malac maradéka is. A hétközi ünnep(ek) után
ébred az ország. A múlt héten még teremtett lelket sem lehetett
találni e kis hazában, mindenki .Mázon kívül" volt, illetve megérdemelt évi szabadságát hozta át a most beköszöntött esztendőre.
Hogy mindennek mi köze van a kedvezménytörvénnyel
kapcsolatos mondandómhoz, az az alábbiakból kiderül. Nos, a január elsején hatályba lépett új jogszabály körül kavart honi, majd
pedig külföldi politikai szócséplésnek - úgy tűnik - vége. Most következik tehát a neheze: a gyakorlatban is érvényt kell szerezni
a paragrafusok betűinek. A törvény megvalósítását szavatoló végrehajtási rendelet elkészült, a szomszédos országokban meg is határozták azt a 43 várost, települést, ahol az úgynevezett státusirodák működnek majd, a Belügyminisztérium is felkészülten várja a beérkező kérelmeket.
S most jön az ébredés. Tüdniillik ezeknek az irodáknak megfelelő technikai felszereltségre van szükségük, illetve lenne, hogy
felkészülten várják az ügyfeleket. Ez pedig nincs meg mindenütt,
így például Szlovákiában még 11 közreműködő iroda nem fogadhatja a kérelmeket, éppen a fenti okok miatt. Várhatóan csak január közepén, tehát a jövő héten veszik át az első kitöltött űrlapokat.
fugoszláviában minden állami ünnep kétnapos. így aztán Újvidéken csak a jövő héten ismertetik az érdekeltekkel, hogy mikor és hol nyílik ilyen iroda. Szabadkán viszont ma délelőtt már
fogadják az első ügyfeleket. A kárpátaljai irodákban még a végrehajtási rendeletet tanulmányozzák, így itt is csak a jövő héten
kezdik el az érdemi munkát. Az erdélyi irodákban, ismereteink
szerint, ennél felkészültebbek, mind a technikai, mind a személyi állomány tekintetében. Nem egyforma tehát az újévi ébredés.
Pedig, ha mást nem, ezt a munkát a lehető legbecsületesebben,
európai színvonalon, és szomszédaink számára is példamutatóan kellene elvégezni. Tüdniillik ennek a törvénynek, amely az európaigyakorlatban egyáltalán nem idegen, szimbolikusan ugyan,
de mégis komoly kapcsolata van az ébredéssel, lelesül azzal,
hogy e kis ország tehetségéhez mérten segíti a trianoni határokon kívül szakadt nemzetrészt. Ezt teszi a környezetünkben élő
összes állam, miért ne tehetnénk mi is!
Újvidéken egy munkanélküli magyar házaspár (41 éves férfi és
38 éves felesége) eladásra kínálta fel egyik veséjét. Két iskolás gyermeküket szeretnék a lehető legszerényebb körülmények között
felnevelni. Remélik, hogy az operáció után kapott „vesepénzből"
ezt megtehetik. Az újsághirdetésre eleddig senki sem jelentkezett...
Ennek a két életigenlő embernek a sokat emlegetett jogszabály
révén, a gyakorlatban pedig egy makói hagymaszedéssel megkeresett pénzen, megmenthetjük a veséjét.
Banáhs példa. De mindennél erőteljesebben bizonyítja, hogy az
annyit emlegetett segítő jobbot nem ékes beszédben kell deklarálni, hanem oda is kell nyújtani.
Annyi kijózanító ébredés után.

Új kanonok Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kanonokká, azaz a püspök közvetlen lelki támogatóinak, a káptalannak tagjává nevezték ki vasárnap Kondé Lajos nagyprépostot, a
belvárosi plébánia vezetőjét. Az

ünnepélyes beiktatás során, amelyet Gyulay Endre vezetett, lila színű liturgikus ruhát kapott a plébános.
Ez a ceremónia és az új lelki hivatal a dicséretes papi tevékenység
elismerését jelképezi.

Kész a választási
menetrend
Folytatás az 1. oldalról
A határnapokról szóló szabályozás
rögzíti, hogy az úgynevezett kopogtatócédulákat február 4. és 8. között kézbesítik. A pártok, a jelöltek
ettől kezdve gyűjthetik az ajánlószelvényeket, amelyekből 750-nek
kell majd érvényesnek lennie ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson.
A pártok térítés ellenében juthatnak a választói névjegyzékekhez,
amelyeket február 6-13. között bocsátanak közszemlére. Aki kimarad a névjegyzékből, az február 6tól 13-án 16 óráig nyújthat be kifogást. Aki a szavazások napján lakóhelyétől távol lesz, legkésőbb április 5-én 16 óráig kérhet igazolást
- személyesen vagy meghatalmazott segítségével, esetleg ajánlott
levélben.
A jelöltajánlások határideje március 15-e, a területi listákat március 18-áig, az országos listákat pedig 19-éig lehet benyújtani.
A területi és az egyéni választókerületek választási bizottságainak
tagjait február 15-éig, a szavazatszámláló bizottságokat pedig már-

cius 18-áig kell megválasztani. A
választási bizottságokban a választókerületben jelöltet, listát állító
szervezet vagy független jelölt március 22-én 16 óráig jelenthet be
megbízott tagot.
A választási kampány kezdete a
választás kitűzésének napja volt,
befejezése: az első forduló előtt április 5-én 24 óra, a második forduló előtt pedig április 19-én 24 óra.
A kampány befejezésének pillanatától lép életbe a kampánycsend. A
választással kapcsolatos közvélemény-kutatások eredményét március 30-ától április 7-én a szavazás
végéig, illetve április 13-ától a második forduló végéig tilos nyilvánosságra hozni.
A választási plakátokat május
21-ig kell eltávolítani. Eddig az időfrontig kell elszámolni a jelölő szervezeteknek és az egyéni jelölteknek
a választásra fordítható költségvetési támogatás felhasználásáról.
Mától éles üzemben működik az
interneten az a tájékoztató rendszer,
amely a v^sztással kapcsolatos
összes tudnivalót, így a jogszabályokat is tartalmazza.
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Elsősorban klasszikusokat és művészfilmeket kínál a Somogyi

Videók a könyvtárban
Új szolgáltatással bővült nemrégiben a megyei feladatokat is ellátó szegedi Somogyi-könyvtár kínálata: a bibliotéka gyűjtcményclx>l kiválasztott videokazettákat az
első emeleti zenei részleg mellett
kialakított ncgy boxban egyénileg
is meg lehet nézni.
A Somogyi-könyvtárban az utóbbi
években a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is sokat tettek azért,
hogy lépést tartsanak a technika fejlődésével, hogy egyre korszerűbb,
szélesebb körű szolgáltatást nyújtsanak. Az internetezés mellett immár videózni is lehet a Dóm téri
bibliotékában. Sósné Karácsonyi
Mária, a könyvtár zenei tájékoztatója elmondta: 2001-ben jelentkeztek a Nemzeti Kulturális Alapprogram |NKA) audiovizuális eszközökbeszerzését támogató pályázatára. Az eredményes szereplés
feltétele volt, hogy az intézmény
fenntartója 50 százalék önrészt biztosítson a projekthez. Szeged város
önkormányzata vállalta ezt, 500
ezer forintot adott a Somogyinak,
így az NKA támogatását elnyerve
összesen egymillió forintért vásárolhatott a könyvtár audiovizuábs eszközöket. A Média Markt kedvezménye is hozzájárult ahhoz, hogy
az elmúlt év végén az első emeleten négy, videomagnóval és színes
tévével felszerelt egyszemélyes boxot tudtak kialakítani, ahol az olvasók a többiek zavarása nélkül,
fejhallgatóval videózhatnak. A pályázattal nyert pénzből ezenkívül új
fejhallgatókat, magnókat, CD-játszókat, két nagyképernyős, sztereó színes tévét és hib videomagnót is vásároltak, amelyeket majd
a rendezvényeiken használnak.

A tiszai partfalon, a szokásos, fölszólító módban megfogalmazott,
ám a közlési küszöb alatti kifejezési formára vetkőztetett utalások
és értelmező ábrák szomszédságában egy meglepő mondat is olvasható. „Én vagyok az út, az igazság és az élet". Jézus szavai Szent
János evangéliumából, festékszóróval fölfújva a parti sétányt szegélyező mellvédre.
A graffitis üzenet múzsája rögtön két gondolatébresztő puszit is
cuppant a szemlélő homlokára. Egy: ha odafönt is olvassák a partfalat, ennek a szövegnek biztos jobban örülnek a többinél. Kettő:
szerencse, hogy az evangélisták nem falfirka formájában rögzítették Jézus történetét, mert talán még a Jóisten se győzte volna
őket ellátni azzal a tömérdek festékszóróval.
NYILAS PÉTER

tévéműsorának

Kereszttűzben
a makói Sajtóklub

Szombaton délután is videóztak az olvasók - hétköznapokon gyakran már sorba kell állni.
Sósné Karácsonyi Mária szerint
azért nagyszerű ez az új lehetőség,
mert ezután azokat a videokazettákat is meg tudják nézni az olvasók, amelyek eddig nem voltak kölcsönözhetőek, csak szervezett formában, a könyvtárban vetítették
le. Különösen hasznos ez a szolgáltatás a középiskolásoknak és az
egyetemistáknak, akik leggyakrabban tanulmányaikkal kapcsolatos
filmeket választanak. A videoboxok
a teljes nyitvatartási idő alatt vár-

ják az olvasókat. A videózás - ami
immár a könyvtár ingyenesen
igénybe vehető alapszolgáltatásai
közé tartozik - hamar népszerűvé
vált, már korlátozásokat is be kellett vezetni: délutánonként, ha sorban állás alakul ki, akkor nincs lehetőség arra, hogy valaki háromnégy filmet is megnézzen egymás
után.
A Somogyi videogyűjteménye
több mint ezer filmből áll, a klasszikusok mellett egészen új alkotá-

sokkal is találkozhatunk. Elsősorban művészfilmeket kínálnak, de
van jó néhány igényesebb krimi-,
kaland- és akciófilm is. A keresztapa, a Títanic és a lengyel Krzysztof
Kieslowski Három szín-trilógiája
most a sláger. A könyvtárosok eddigi tapasztalatai szerint az egyetemista korosztály, azaz a huszonévesek videóznak leggyakrabban, de
a nyugdíjasok is szívesen választják a szórakozásnak ezt a módját.
H.ZS.

Igaz mesék a konténereknél

A minap ütött-kopott kerékpárjával érkezett az egyik vásárhelyi ház
konténereihez egy férfi. Olyan fiatalosan ugrott le a nyeregből,
mintha tizenéves lenne, majd
hosszan kutakodott nejlonzacskói
között. Végül kampós fémbotjával kezdett kurkászni a konténerben. Egy lakó aprót köhentve kérte, engedje már meg, hogy kiönt-

Kegyes falfirka

Van visszhangja Gellérfy László

Szépen, szerényen éltek Vásárhelyen

Biztosan senki sem tudja, hányan kényszerülnek arra, hogy
átkutassák mások szemetét, így
egészítsék ki csekély jövedelmüket. Nem mindannyian hajléktalanok, sőt állítólag nem is mindannyian szorulnak rá a kukázásra.
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se a szemetet, majd mikor megtette, a kukázó a használt gyermekpelenkákra mutatva morcos hangon kezdett dünnyögni: - Miért
kell ilyen büdösét beledobni?
Aztán megállt beszélgetni.
- Hát kérem, én valóban rászorultam, hogy ilyet csináljak - bökött a fejével a kuka felé. Nem tehetek róla, ide jutottam.
Annak idején a Hódgépben dolgozott, ám miután az utcára került,
egyszerűen nem talált magának
állást. Végül a kilencvenes évek
elején előnyugdíjba mehetett.
- Szépen, de nagyon szegényen
éldegéltünk a feleségemmel, ám
szegény gyorsan meghalt. Az egyik
fiam meg nemsokára követte. A

Sokak számára ez mindennapi, már természetes mozdulat.

másikat meg legalább tizenöt éve
nem láttam. Hídja, a menyem miatt...
Elérzékenyül, s nem is akar mást
mondani. Aztán ismét megered a
nyelve:
- Aztán itt maradtam egymagam, mint az ujjam, a nagy házban. Fűteni nem a központival fűtök, hanem beállítottam a szobába egy kis vaskályhát. Oszt, ha
kerül bele valami, azzal fűtök.
Megeszik az mindent, még a műanyagot is.
Nem mond többet. Gyűjtöget
tovább, szorgalmasan.
Tapodi Sándorról, a város határában fóliába csavart bádogkalyibában élő férfiról már korábban ír-

tunk. Ő az, aki a leginkább komfortossá tudta tenni életterét. Igaz,
ő a készbe ült bele, ugyanis megengedték neki, hogy beköltözzék
egy üresen álló házikóba, terve is
van: az, hogy kiskertet vegyen magának a város környékén. Mint
mondta: bontott anyagból majdcsak felépít magának egy, az igényeinek mindenben megfelelő házikót.

- Olyan kertre lenne szükségem, amelyben ott az áram is.
Mert az mostanság mégiscsak kell
az ember fiának.
Vásárhelyen több városi intézmény is foglalkozik a hajléktalanok istápolásával: a hajléktalanszálló, a nappali melegedő. Az átmeneti szállóban azonban nem
fér el mindenki. Még akkor sem,
lia többet fogadnak be, mint ahány
férőhely van. Elvileg összesen 60
embernek jut itt hely, de általában
többen veszik igénybe. A roma
jogvédő iroda ugyan segít nekik
hivatali ügyeiket intézni, de hogyan lehetne munkát adni azoknak, akik az utcákon élnek?
Istvánnak, egy másik hajléktalannak nincs semmilyen életcélja.
- A z t mondom, uram, hogy nem
érdemes terveznie előre annak,
aki az utcán, a parkban él - mondta. - Aki tervez, az nincs magánál,
hiszen az utcán lakók hamar meghalnak. Minek is éljenek sokáig;
hogy csak szenvedjenek? Mert ennek az életnek csak ez lehet az értelme - emelte meg a szatyrát,
benne a műanyag palackban lötykölődő bort.
- Keserű ez a vacak, nagyon az,
csak azért jó, mert sok van belőle.
Magáról csak azt árulja el, hogy
több munkahelye is volt, de mindenünnen kirakták - az ital miatt.
Elvált, s a felesége maradt a gyerekeivel a lakásban. Nem volt hová mennie, csak az utca maradt.
KOROM ANDRÁS
Fotó: Tésik Attila

A makói képviselőtestület legutóbbi ülésén néhány jobboldaliként
számon tartott képviselő szinte
össztüzet zúdított a Makói Városi
televízió egyik műsorára, amikor
- egy másik ügy kapcsán - szóba került a helyi médium. Rosszabb,
mint a Heti Hetes, egyoldalú, keveset foglalkozik makói témákkal
- mondták a Sajtóklubról. Az egyik
szenátor - talán maga sem gondolta komolyan - azt is megjegyezte: néha a legszívesebben ostorral
kergetné szét a beszélgetés résztvevőit. A tévé jelen lévő ügyvezetője,
Gellérfy László nyomban válaszolt,
mondván: megszívleli a bírálatokat.
A nézők pedig azt kérdezik, mi lesz
a műsor sorsa?
A Sajtóklub műsora tavaly ősszel indult a makói tévében. A kéthetente jelentkező, nagyjából
félórás beszélgetés résztvevői mindig újságírók, akik aktuáhs eseményekről, jelenségekről mondanak
véleményt. Gellérfy László a bíráló megjegyzésekről szólva azt
mondja, az élőben közvetített műsor résztvevői valóban keresetlenül elmondják véleményüket. Szerinte a meghívott vendégek nem sorolhatók politikai szekértáborokba, ám kétségtelenül kritikus alkatú emberek - mint az újságírók
általában. Vallja, hogy a hír szent,
a vélemény szabad. Az újságíróé
is. Más kérdés, hogy ez többekhez
jut el. Ez persze felelősséggel is jár.

Az ügyvezető-főszerkesztő úgy gondolja, a Sajtóklubban olyan témák
kerülnek terítékre, amelyekről a
makóiak is beszélnek a presszóban, a piacon vagy a boltban. Hogy
kimondottan makói vonatkozásúak viszonylag ritkábban kerülnek
szóba, az egyszerűen amiatt van,
hogy egy ilyen kis településen viszonylag kevés jelenségértékű esemény történik. A kitekintés amúgy
sem válik kárára a helyi tévének.
A Sajtóklub tehát folytatódik,
ám kicsit másként, mint eddig.
Azt Gellérfy László a bírálatokból
leszűrte, hogy az általában szegedi
újságírók közé időről időre érdemes meghívni helybélieket is. így
a műsor „makóibbá" válik, még
akkor is, ha országos jelentőségű témáról váltanak szót a stúdióban.
Csütörtökön például Bodzsár Erzsébet lesz a három meghívott vendég
egyike.
A Sajtóklubot persze nem csak bíráló megjegyzések érik képviselőktől és nézőktől egyaránt, ám Gellérfy László a kritikát is szívesen fogadja. Szerinte furcsa lenne, ha a
szakmájuk alapkövetelményeként
kritikus szemléletű újságírók rossz
néven vennék, amikor róluk mondanak - esetleg negatív - véleményt. Az észrevételek azt tükrözik - mondja - , hogy néznek bennünket, és van visszhangja annak,
amit csinálunk.
SZABÓ IMRE

Gellérfy László a kritikát is szívesen fogadja - a Sajtóklub pedig folytatódik.

Fotó: Miskolczi Róbert

HTV-fertőzöttet köröznek

Szökött menedékesek
BUDAPEST (MTI)
Három szökött menedékest keres
a rendőrség; a külföldi állampolgárok eltűnése ügyében a nyírbátori
rendőrkapitányság indított államigazgatási eljárást - adja hírül internetes honlapján az Országos
Rendőr-főkapitányság.
Az illegálisan Magyarországon
tartózkodó külföldiek közül kettejük számára kiutasításukig a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság Közösségi Szállását jelölték ki tartózkodási helyként. Cselenyák János
53 éves ukrán állampolgár októberben nem tért vissza ide engedélyezett kimaradásáról, Stephan

Vokasinovics 21 éves jugoszláv állampolgár pedig 2001. október 28án szökött meg a Nyíregyházi Jósa András Kórház Sürgősségi Osztályáról, ahová kezelésre beutalták. A harmadik körözött, Freeman Carl Bright 24 éves sierra
leone-i állampolgár a budapesti
Szent László Kórházból távozott
2001. november 4-én engedély nélkül; a férfi HIV-fertőzött. A rendőrség kéri, hogy aki tud a három
férfi tartózkodási helyéről, értesítse a Nyírbátori Városi Rendőrkapitányságot a 06-42/281 -666 vagy
06-42/281-105 telefonszámon, illetve hívja a 107-es, vagy 112-es segélyhívószámot.
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Fürdőfejlesztés Kisteleken
Akár duplájára is emelkedhetnek
az ingatlanárak a kisteleki tanyavilágban, ha felépül a tervezett
termálfürdő - tqdtuk meg Nagy
Sándortól, Kistelek polgármesterétől.
Ha a Gazdasági Minisztériumoz benyújtott pályázaton a kistelekiek megnyerik január végén
a több tízmillió forintos állami
támogatást, akkor három éven
belül megvalósulhat a beruházás.
Kistelek korábbi fürdőjét bezárták, így szükségessé vált, hogy egy
újabb, a környék termálkincsét
kihasználó wellness-centrumot
építsenek fel a város és a tanyavilág határában. A tervek szerint
a falusi turizmus számára is kihasználható, építészetileg a ha-

Darvasi-bemutató

gyományos tanyasi elemeket felmutató fürdőépület állna a termálmedencék körül.
A termálkút kincsét a fürdő köré létesített 4-6 hektáros ökológiai kertészettel egészítenék ki, így
a környező tanyák élő kapcsolatba kerülhetnének a turisztikai célú beruházással - mondta a polgármester.
A kisteleki termálfürdő egyszerre lehetne Ópusztaszer turisztikai
kapuja és tagja a dél-magyarországi termálgyűrűnek, a környék
nagynevű fürdőhely-láncolatának.
A térség polgármestereivel már
megállapodás is született a fürdő
kihasználásáról, hiszen a beruházás megvalósulását szállodaépítés is követné, amennyiben pályá-

Szegeden és Pesten

A bűn és a misztika
színháza

Több előadásnál a szereplők karakteréhez és a rendező elképzeléseih e z igazítottam a szöveget.

Darvasi László első darabját, a
Vizsgálat a rózsák ügyében című
bűnügyi legendát Debrecen, Pécs
és Párizs után Szegeden is bemutatják: ezt a produkciót választotta nyitó előadásának a héten induló Pinceszínház, amit
január 11-én, péntek este fél
nyolckor láthat a közönség. A
Vígszínháznál ösztöndíjas szegedi szerző egy másik darabjának,
a Störr kapitánynak pedig a napokban kezdődtek el az olvasópróbái a Radnóti Miklós Színpadon.
- Szegeden eddig még nem volt
Darvasi-bemutató.
Hogyan fogadta a Pinceszínház vállalkozását1
- Nagyon örültem neki. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy eddig
a Bolond Helgán kívül nem is írtam olyan darabot, anút Szegeden
be lehetett volna mutatni. Ez a
kedvenc művem, ami azért is
kötődik a városhoz, mivel részben
a pár éve kegyetlenül meggyilkolt
szegedi cukrászcsaládról szól.
-A Vizsgálat a rózsák ügyében
című bűnügyi legendának a mostani lesz a negyedik színpadi feldolgozása. Mi lehet a mű népszerűségének az oka1
- Nem tudom pontosan. Talán
azért kedvelik a színházi szakemberek, mert nem illeszkedik be a kialakult magyar drámairodalmi
trendbe, nem foglalkozik nagy sorskérdésekkel, és nem része a klasszikus értelemben vett polgári színjátszásnak sem. Kevert műfajú:
egyszerre krimiszerű, misztikus és
érzéki a darab. Azt a kérdést boncolgatja, hogy az ember hogyan
lesz bűnös, milyen kényszer hatására követi el a tettét. A történet
röviden arról szól, hogy egy idegen
nevű városka híres templomának
híres freskóját - ami a városka
szent növényeként tisztelt rózsát
is ábrázolja - az istentiszteleten a
városi előkelőségek jelenlétében
lehányja egy fiú. Nyomozás indul
az ügyben, melynek során a látszólagos és a valódi bűntett közti különbségekre is fény derül.

fotó:

Schmidt Andrea

- Először egy pécsi egyetemi
színpadon, majd a debreceni
színház, legutóbb, novemberben
pedig a párizsi Theatre du Rond
Pointban állították színpadra a
művet. Hogyan fogadta a francia
közönség az előadást!
- A párizsi premier úgynevezett
szakmai bemutató volt, az első és
a negyedik előadást láttam, telt
ház volt. Elmondhatatlanul jó érzéssel töltött el az érdeklődés,
ahogy figyeltem a színészeket és a
közönséget, szerették és értették a
darabot. Hivatalos kritikát azonban
még nem láttam. A színpad mérete a szegedi Kisszínház színpadával volt azonos, ami ehhez a sűrített atmoszférájú, kamaraszerű
műhöz nagy volt. A szegedi bemutató helyszíne ideálisabbnak
tűnik.
- Szerzőként hogyan ül be egyegy darabjának a próbájára! Milyen nézőtérről figyelni a színpadon folyó munkát!
- Az évek alatt megtanultam,
hogy ebben a fázisban már nemcsak az enyém, hanem éppúgy a
dramaturgé, a rendezőé és a színészeké is a darab. Ilyenkor igyekszem távolról szemlélni a dolgokat,
amiket sokszor nagyon jó látni,
de találkoztam már olyan megoldással is, amivel nem értettem
egyet. Egyébként szeretek próbákon
ülni, előfordul, hogy odajönnek a
színészek és a darab hangsúlyairól,
egy-egy szó vagy mondat értelmezéséről kérdeznek, ezek teljesen
egyszerű, de nagyon fontos kérdései az előadásnak. Minden rendezéskor a szereplők karakteréhez és
a rendező elképzeléseihez igazodva szinte újra kell írnom a szöveget. Míg korábban a Störr kapitány Kaposváron Bezerédy Zoltán
rendezésében cinikus hangvételű
volt, addig egészen más, érzelmesebb felfogásban állítja színpadra a
budapesti Radnóti Színházban Deák Krisztina. Most kezdődnek az
olvasópróbák, főbb szerepekben
pedig majd Cserhalmi Györgyöt,
Kováts Adélt és Jordán Tamást láthatja a közönség.
LÉVAY GIZELLA

zaton biztosítani tudnák a fejlesztés anyagi hátterét. Az építkezések hosszú távú célja egy wellness-központ létrehozása, amely
egyedülálló vállalkozás a környező
települések között.
így az építkezés még ebben a
kormányzati ciklusban megkezdődhetne, a teljes kivitelezés
pedig a tervek szerint három éven
belül befejeződhet. Nagy Sándor
polgármester hangsúlyozta: a kivitelezés során nagy hangsúlyt
fektetnének az építészeti megoldásokra. Ezek szerint a termálfürdőzés mellett nádtető és búbos kemence körüli büfé tanyai
hangulata várná a kikapcsolódni
vágyókat Kisteleken.
I.SZ.

Szocialisták
és rendőrök
A Magyar Szocialista Párt rendészeti programját vázolta fel Gál
Zoltán országgyűlési képviselő, a
párt frakciójának rendészeti szóvivője a hét végén Szegeden megrendezett szakmai fórumon. A
rendőrséget közelebb kell vinni a
polgárokhoz - szögezte le Gál Zoltán az MSZP közbiztonsági választási szakmai programjának
egyik alapvetéseként. A politikus
hangsúlyozta: a közbiztonság javítása nem merülhet ki a bűnüldözés erősítésében, elsősorban a
bűncselekmények kiváltó okai ellen kell küzdeni.
Az ügyészségek és a bíróságok
után megkezdődött a rendőrség
átpolitizálása is - jelentette ki Danielisz Béla, az MSZP budapesti
rendészeti tagozatának elnöke.
Egyértelműen erre utal, hogy 1998ban indoklás nélkül váltották le a
rendőrség országos és fővárosi vezérkarát, majd a megyei rendőri
vezetők jelentős részét. Szerinte
Kastyák fános kiskunhalasi városi kapitány és Karancsi Tibor eltávolításában vagy a Schleht-nyomozás eredménytelenségében is
szerepet játszott a politika.
K.B.
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Hogyan került olaj a Széchenyi tér 16. régi kútjába 1

Talajvíz hozhatta magával

Az Aigner-ház kút jából 18 köbméter gázolajjal szennyezett vizet szivattyúztak ki.
A szegedi talajvízmozgások kutatásával is foglalkozó Kaszab Imre főiskolai tanár szerint elképzelhető, hogy távolabbról áramlott olajszennyeződés a Széchenyi tér 16. számú Aigner-ház
egykori ivókútjába.
Gázolajjal szennyezett vizet találtak a szegedi Széchenyi tér 16.
számú épület, az 1874-ben emelt
Aigner-ház régi ivókútjában.
Amint arról lapunkban beszámoltunk, a fölújítás alatt álló épület
udvarán, csatornafektetés közben
bukkantak rá a burkolat alatt
mintegy 70-80 centiméter mélyen megnyíló kútra, amelyből 18
köbméter,
olajszármazékkal
szennyezett vizet szivattyúztak ki.
A környezetvédelmi felügyelőség
első vizsgálatai szerint gázolaj került a kútba. Az alaposabb elemzések még hetekig tarthatnak; a
szennyezés elhárításának módjáról csak a részletes tényfeltárás
után dönt a hatóság.
Kaszab Imre, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főiskolai tanára, a földtudomány kandidátusa, geotechnikus vezető-tervező

szerint elképzelhető, hogy a gázolajat a talajvíz hozta magával. A
szakmérnök 1973 óta végez Szegeden építésföldtani kutatásokat.
A munka első időszakában Újszeged felszín közeli földtani
képződményeiről készítettek térképeket.
Az üledékes szerkezet mellett
vizsgálták a réteg- és talajvizeket
is. A kutatás később kiterjedt Szeged egész területére - a munka
eredményét harminckét térképmelléklettel kiegészített könyvben tették közzé. Az építésföldtani térképek a városrendezési, településfejlesztési tervek földtani
megalapozását segítették.
„Összesen százhetvenöt megfigyelő kútban vizsgáltuk a város
alatti talajvíz kémiai összetételét,
függőleges szintváltozásait és
áramlását. Külön elemeztük a Tisza és a Maros kapcsolatát a talajvízzel.
A talajvíz ugyanis korántsem
statikus, hanem a földtani adottságoktól függően, jól követhető
irányokban áramlik" - mondta a
szakember.
A térképen jól látszik, hogy a
Kiskörút határolta Belváros körze-

fotó.

Schmidt Andrea

téből - így természetesen a Széchenyi térről is - a Belvárosi híd felé
tolul a talajvíz. Így az is lehetséges, hogy az Aigner-ház régi ivókútját helyben szennyezték a gázolajjal, de az sem lehetetlen, hogy
távolabbról, esetleg éppen az első
világháborús emlékművel (népszerű nevén: a Lófarával) szemközt, évtizedekkel ezelőtt működő
benzinkút föld alatti tartályából
hozta el a talajvíz a szennyeződést
a Széchenyi tér 16. alá.
Az Aigner-házhoz legközelebbi
talajvízfigyelő kút a Széchenyi téri illemhely mellett található. A
kúthálózatban viszont 1990 óta
nem végeznek méréseket, ugyanis nincs rá pénz. Az addig mért
adatok sehol sem mutattak szénhidrogén-szennyeződést. Ebből két
következtetés vonható le: a gázolaj
vagy 1990 után került a talajvízbe, vagy a figyelőkút-hálózat csomópontjai között áramlott át.
Mindez csupán föltételezés hangsúlyozta többször is Kaszab
Imre. Megalapozott szakmai vélemény csupán a kutatófúrások és
célirányos megfigyelések után
mondható.
NYILAS PÉTER

Lakatot tettek Szeged patinás kisvendéglőjére

„Téli kikötőbe" került a Bárka is
Bezárják a Bárkát. Azt nem állíthatom, hogy még a bojtos sapkás
kisgyerekek is leestek a szánkóról
nagy döbbenetükben e hír hallatán. Ám Szeged idősebb polgárai
közül bizony sokak szomorkodva
fogadták a tényt - újfent egy patinás kisvendéglővel lett szegényebb
a város.
Vendéglőt mondtam? Pedig
illőbb így fogalmazni: a Bárka egy
intézmény a Tisza partján - a Kálmány Lajos utcában (amit, ugyebár mindenki csak a Bárka utcájának hív) nyolcvan éve fogadta a
vendégeket. Sok olyan deresedő
hajú nagypapa él a körutak városában, aki még 3-4 forintos sör
mellett diákként leste, vajon rányitják-e az ajtót a Radnóti gimnázium, netán a Vedres technikum ellenőrző portyára induló
marcona tanárai? A Bárkás pacal,
pirított máj (sós burg., sav. káp.
stb...), razsnyica ízéről és illatáról még a szerényebb tehetségű
költők is míves rigmusokat tudtak
faragni.
- Nagyon elkeserítő, hogy bezár a Bárka, hiszen ezzel a szegedi múlt egy darabja vész el - fogalmazott pénteken délután egyik ismerősöm. Aki aztán szombaton
este habos sör mellett búcsúztatta Felsőváros kisvendéglőjét. S
nem volt egyedül. Népes baráti
társaságok tagjai ittak ezen a napon áldomást arra, hogy a Bárkabúcsú mégsem örök időkre szól.
Mert az mégsem lehet, hogy a
Felsővárosi, a Búza, a Sárkány, és
még ki tudja hány, kockás abro-

A Bárkában egy ideig nem vernek csapra hordót. fotó: Kamok Csaba
szos, régi időket idéző vendéglő
után a Bárka is csak nosztalgiázós
estéken felidézhető emlékké váljon - beszélgetett elmúlt szombatunkon az asztaloknál országgyűlési képviselő, vezérigazgató, egyetemi tanár, önkormányzati tisztségviselő éppen úgy, mint nyugdíjas bácsika, kisiparos, padot koptató egyetemista. Am mielőtt elárulnám, van-e remény a Bárka újbóli megnyitására, hadd szóljak
arról, miért is kellett lakatot rakni ajtajára.

- A Bárka egy közel százéves épületben fogadta a vendégeket, olyan
házban, aminek mára valamennyi
szeglete elöregedett, megfáradt sorolta a gondokat, nem sokkal a
zárás előtt Marosiné Mucsi Piroska, aki több mint tíz éve üzemelteti ezt a kisvendéglőt. - A tetőszerkezettől a falakon át a közművekig
minden felújításra szorul, s amíg a
ház nem esik át egy tatarozáson,
semmi értelme nincs annak, hogy
a belső teret toldozgassuk-foltozgassuk. S bizony fennállt a veszélye an-

nak, hogy az ANTSZ (aminek
munkatársai egyébként rendkívül
türelmesen, megértően kezelték
problémáinkat) is úgy dönt: márpedig tovább nem engedi a most tapasztalható körülmények közepette üzemeltetni a vendéglőt. A felújítás viszont hatalmas, tízmillió forintot is jóval meghaladó költségbe kerülne. Ekkora pénz befektetésére viszont csak akkor vállalkoznék - fogalmazott Marosiné ha
a jelenleg önkormányzati tulajdonú házat megvásárolhatnám, s akár
kölcsönöket felvéve, netán a Széchenyi-terv nyújtotta lehetőségekkel is élve, mint már magántulajdont szépíthetném.
A „csárdagazda" tehát nem akarja örökre eltemetni a Bárkát. S mint
megtudtuk, a ház kezelője, az IKV
Rt. is azon dolgozik, hogy Szeged
egyik legismertebb szórakozóhelyét hamarosan újra megnyithassák.
- Megítélésünk szerint is az a
legjobb megoldás, ha a vendéglő
üzemeltetője megveszi a Bárka épületét - fogalmazott Kerekes Péter,
az IKV Rt. vezérigazgatója. - Éppen
ezért azt javasoljuk az önkormányzatnak, mivel a ház valóban sok
pénzt igénylő átépítésre szorul, járuljon hozzá, hogy Marosiné méltányos áron megvásárolhassa az
épületet. Néhány héten belül az illetékes bizottságok meg is tárgyalják az ügyet, így véleményem szerint minden esély megvan arra,
hogy a Bárka megszépülve fogadjon
majd vendégeket.
BÁTYI ZOLTÁN
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Külföldre mennek a juhok

T Ü K Ö R -

Tanyájukon keresi a nyugalmat a makói ifjú filmes

Balázs István a fődíj után
Tizenhat évesen forgatta a makói
Balázs István azt a rövidfilmjét,
amellyel a legrangosabb európai
ifjúsági filmfesztivál, a hannoveri Up And Corning fődíját
nemrégiben elnyerte. A tízperces, teljes egészében önálló alkotás egy nehéz körülmények között élő fiú mindennapjaiba enged bepillantást. A nemzetközi
siker Istvánt nem változtatta
meg: továbbra is éli a középiskolások szokásos életét, s közben
már gondolkozik a következő forgatókönyvön.

Indul Mindszentről a bárányszállítmány.
Bégetés zaja veri föl Mindszenten
Horváth Jánosok portáját időnként.
A környékbeliek tudják: ilyenkor
van a bárányátvétel. Sőt: nemcsak
a környékbeliek tudják, hanem
minden juhtartó a városban s vidékén, és hozzák is a bárányokat, tizenhárom-tizenöt kilóstól a harminc-harmincöt kilósig.
Az ennél nagyobb bárány már
„átfordul" birkába, magyarázza
Horváth János juhátvétel-szervező, aki a kiskunfélegyházi Orient
Kft -nek dolgozik. E cég közvetítésével jutnak a bárányok külföldre,
főleg Olaszországba.
„Ilyenkor még elég jó áruk van:
ezen a hétvégén 750-800-ért vettük át a 15 kilós báránynak kilóját", mondja Horváth János. Ka-

rácsony tájt még több mint 900 forintot adhattak ugyanezért, de
húsvét felé közeledve mind olcsóbban kénytelenek túladni a
juhtartók a bárányokon. Akkor
ugyanis már Romániából is tudnak kivinni bárányt az olaszok.
Miért nem mindenki karácsonykor hozza a bárányt? „Mert nem
lehet megszabni, mikor legyen az
ellés", magyarázza az átvételszervező. Ó maga is gyakorló juhtartó, ekként került kapcsolatba a
félegyházi kft.-vei, sok évvel ezelőtt. Jelenleg is van juhállománya,
húszas-harmincas falkát tart, többre nincs hely. Német húsmerinó
fajtával foglalkozik, amely ugyanannyit eszik, mint a „hagyományos" merinói, de ezt igénylik az

Fotó: Tésik Attila

olaszok. Húsban is, gyapjúban
egyaránt. Ilyentájt, tél közepén
három-négy hetente van bárányátvétel, később kéthetente; március
végétől, amikor beindul a birkanyírás, minden második hét végén
gyapjút vesz át Horváth János szervezésében a félegyházi cég. Az,
hogy hét végén történik mindez,
fontos: a juhtartók többnyire kiegészítő jövedelemszerzésként foglalkoznak birkával, és nem kell
távol maradniuk munkahelyüktől az átvétel miatt. S helyben
megkapják a pénzt.
Mindszenten egyébként - tudtuk meg - már nincs „igazi" juhász, azaz van, Nagyillés Pali bácsi, aki még viselte a díszgombos
juhászmellényt, s a juhászat egyéb
tartozékait, de idős kora miatt tavaly fölszámolta állományát.
Mintegy nyolcvanan-százan tartanak birkát Mindszenten és környékén, a legtöbben pár darabot,
mások, a tanyavilágban, negyvenötvenet. Mi a jövője a juhtartásnak? Jövője - mondja Horváth János - csak-csak van, de egyre több
az ezzel kapcsolatos papírmunka,
s ez elkedvetleníti az embereket.
Pedig, teszi hozzá a szervező, ma
már akármivel akar foglalkozni
az ember, sehol sem hagyható el
az adminisztráció. Ezt már csak
mi fűzzük hozzá: az Európai Unióhoz közeledésnek mellékhatásai
is vannak, így lett - ki gondolta
volna pár éve? - a juhtartók mindennapjainak is részévé a toll és a
papír.
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Balázs István kilencévesen, egy
nyári táborban került a film világába. A tábort a Makói Videó és
Művészeti Műhely szervezte a
Szent István egyházi iskola diákjainak, és Istvánnak úgy megtetszett mind a videózás, mind az alkotóközösség, hogy a mai napig a
műhely egyik leglelkesebb, legszorgalmasabb tagjának számít.
Eleinte figyelt, segített az idősebbeknek, később - ahogy egyre
többet tucjott - már a műsorok készítésében is részt vett. Első filmjét még csapatmunkában készítette, aztán megtanulta az operatöri munkát, a vágást, a szerkesztést és eljutott odáig, hogy a körülötte élőkről komplett portrékat
forgatott. Egyik alkotása, a tanyafilm például a nagyapját mutatja
be, de azt a srácot is a tanyavilágban ismerte meg, akiről a díjnyertes film szól.
István számára a legtöbbet az jelentette, hogy a videoműhely tagjaként rengeteget gyakorolhatta a
filmkészítés fortélyait. Részt vett játékfilmek készítésében, a Duna
televízió számára híradós anyagokat szerkesztett, riporterként és
vágóként is dolgozott különböző
műsorok számára. Mindezzel a
tudással felvértezve ma már azt

mondja, úgy érzi, alkotásaiban fiatal kora ellenére is képes egyénit
megfogalmazni. Persze tisztában
van azzal, hogy akad még tanulnivalója és filmjeinek stílusa is biztosan alakulni fog még az évek
múltával.
Noha kicsit más szemmel nézi
a világot, mint a többi tinédzser, átlagos fiatalnak tartja magát. Ugyanúgy szereti a jó társaságot, a haverokat, a szórakozást, mint bárki
más. Könyvekre sajnos ritkán jut
ideje, de gyakran jár moziba, nagyon sok filmet látott. Édesapja
rákosi tanyáján sokat segít a munkában. Azt mondja, fontos neki,
hogy a tanya - nagyapai örökség
különben - fennmaradjon, működjön. Ez az a hely, ahol mindig

nyugalomra lel. Egyébként gimnazista, a Budakalász Gimnázium levelező tanulója.
Közben filmötletein is dolgozik.
Járja a várost, igyekszik érdekes
pillanatokat elkapni. Legújabb alkotása várhatóan uigyanúgy dokumentumriport lesz, mint a díjnyertes Másik világ: makói hangulatokat, arcokat és mindennapokat
fog megörökíteni a tanya-város-kocsma háromszög témájában. A forgatókönyv már készen
van, tervei szerint január 20-ára fejezi be a filmet. Ezzel a győri Mediawawe fesztiválra szeretne benevezni, amit szakmai körökben a
legkomolyabb seregszemlének tartanak.
SZABÓ IMRE

Balázs István már gyűjti az anyagot következő
filmjéhez.

Fotó: Schmidt Andrea

Akció: 2002 január 12-ig, Ilii

Fehér Hetek
CENTRUM

F.CS.

Főleg jövedclcmkiegészítéskcnt foglalkoznak birkával. Fotó: Tésik Attila

Nyomozás, mitológiai segédlettel

Az Emlékezés tava
Miért is lehet érdekes bárkinek is
a korántsem szokványos sorsú
7bm Allén története? - tűnődöm
Szász Imre Az Emlékezés tava című, frissen m e g j e l e n t r e g é n y é n e k

olvastán. Tini Allén, eredeti nevén
Berendi Tamás, pár éves volt, amikor 1956 végén egy menekülő csoporttal apja ki akarta vinni az országból, ám az apát lelőtték. A
gyermek mégis kijutott Angliába,
ahol Allenék örökbe fogadták. Miután házassága, pályafutása csődöt
mond, viszont tekintélyes örökség tulajdonosa, elhatározza:
visszamegy Magyarországra, kinyomozza, kik voltak szülei.
Nem könnyű munka e nyomozás (amit mitologikus méretűvé
növeszt a regény elejétől a végéig
húzódó, görög mondavilágra
utaló nevek és helyszínek sora;
ilyen az Emlékezés tava is, a Léthé, a feledés folyója ellentettje - s
életszerűvé például a Tbm Allén
angolságát lépten-nyomon hitelessé tevő számtalan momentum.
Például, mikor Tbm Allén csak an-

golul tudja „nevén nevezni" a vízimolnárkát. | Alig szolgál valami
támpontul a nyomozásban, és Tbm
Allén föladni látszik terveit. Immár
nem szüleit keresi Magyarországon, hanem csak „él". Hosszas
„kalandozások" után beleszeret
Demeter Annába, aki, házasságkötésük előtt, elviszi őt édesanyjához. Az idős asszony alig emlékszik
bármire, saját lánya nevét is keveri, Tom Allent pedig svédnek tartja. Egy egyszerű-együgyű nyelvi járókeret, amit lánya nyújt neki (Ilona néni, az anya azon tűnődik,
miképp is mondják magyarul azt,
hogy "Tbm, lánya kisegíti: Tamás),
az anyát elindítja az emlékezés útján, s Tbm Allenről, akit pár perce még svédnek hitt, kideríti: a ha.
Csodával határos, szinte isteni beavatkozásként (szintén mitológia!)
a véletlen segít Tbm Allennek anyját megtalálni. Miután „filológiai
pontossággal" dolgozva (ennek
hangsúlyozása az író élettényeiből
táplálkozó jellegzetesség, akár
Szerb Antalra is emlékeztethet),

anyakönyvi kivonatokkal körülbástyázva sem ért el sikert - egy félszélütött öregasszony villámcsapásszerű hirtelenséggel ráébreszti
a valóra.
Vajon miért érdekelheti e csöppet sem tipikus történet az olvasót?, teszem föl még egyszer magamnak a kérdést. Mire figyelmeztet a történet? Talán arra: az eredeti cél - melynek fontossága időközben elhalványult - elérése keresztezheti az időközben keletkezett újabbat? Egyik cél kioltja a
másikat? Azaz nem oltja ki, de
meghatározza - vagy tragikusan,
vagy nem -, hisz Demeter Anna és
Tbm Allén, azaz Böröndi Tamás,
attól függetlenül összeházasodik,
hogy testvérek? „A világ legcsudálatosabb gyereke lesz, vagy egy
mongol idióta", mondja Demeter
Anna Tbm Allennek. Talán itt kezdődik egy újabb, nem kevésbé regényes történet?
(Szász Imre: Az Emlékezés tava.
Európa Könyvkiadó, 2001)
FARKAS CSABA
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Szimpatikus jövőkép
Az utóbbi évtizedek legjobb évének néznek elébe a vásárhelyiek,
és a térségben élők. Nem csak azok, akik a közélettel foglalkoznak, hiszen ők vannak a legkevesebben, hanem azok is, akik egyszerűen csak boldogulni akarnak.
Hogy tényleg jó esztendő lesz, azt már előre jelzik azok a lehetőségek, melyek ugyan még nem valósultak meg, de már többek,
mint egyszerű álmok, álmodozások.
A város(lakók) élete ugyanis alapjaiban változik meg hamarosan,
mégpedig több ok miatt is. Az egyik, s ez talán a legfontosabb, hogy
Vásárhely 2001-ben 1,6 milliárd forintot nyert különféle pályázatokon. Ami nem kis összeg, főleg akkor nem, ha tudjuk: ebbe nem
számít bele a 47-es szélesítésének első ütemére szánt kormányzati 1,8 milliárd. Ehhez jön majd a város további 2 milliárd 780
milhó forintot érő, igaz, még elbírálatlan pályázata.
2002 még akkor is korszakváltást jelent majd, ha egy garast
sem nyer a város semmire. (Csakhogy ennek kicsi a valószínűsége.) Mert mi is történik a következő esztendőben, ami megváltoztatja a helybéliek életét! Megkezdődik a városi fürdő átépítése, amitől azt is remélik, hogy jótékonyan hat majd az idegenforgalomra, azaz vonzza majd a turistákat. Igaz, számolatlan magyar település reméli ugyanezt strandjai fejlesztésétől, sőt gyógyvíz is sok
helyen fakad, tehát nagy lesz a verseny. Aztán valamikor ősszel
megnyílik a Tesco Vásárhelyen is. S ez az óriás nem csak közel 400
munkahelyet jelent, de azt is, hogy lenyomja majd egyes termékcsoportok Vásárhelyen némileg elszabadult árát. A nyugdíjaslakópark, és annak 107 lakása, melynek november 30-ig el kell készülnie, alaposan átszabja majd az ingatlanpiacot is. Hatalmas kínálat jelenik majd meg rövid időn belül, még akkor is, ha sokan úgy
tartják, a nyugdíjasok nehezebben válnak meg megszokott otthonuktól, hogy azt újra cseréljék. Az öreg fát ugyan valóban nem lehet már átültetni, ám a lakópark bizonyára jelentős vonzerőt fejt
majd ki. S mivel csak az költözhet ide, aki eladja addigi házát, lakását, ez jelentősen leveri majd az ingatlanárakat. És lesz egy másik hozadéka: az öregeket az eddiginél jobban megbecsülik majd
a fiatalabbak, már csak azért is, mert ha azok több törődést, gondozást, figyelmet kapnak, nem biztos, hogy lakóparkba vágyakoznak. Mert ha odaköltöztek, házat már nem lehet utánuk örökölni.
A kiszélesített 47-es főút - ha végre elkészül egészen az algyői
hídig - olyan kapcsot jelent majd Vásárhelynek és térségének a világhoz, mely eddig nem létezett. A befektetők ugyanis nem mennek olyan helyre, amelyet nem lehet gyorsan és biztonságosan megközelíteni. A jelenlegi kétsávos főútról pedig minden elmondható, csak két dolog nem: az, hogy biztonságos, s hogy gyorsan haladhat rajta a forgalom.
KOROM ANDRÁS

Kedvezmények

határon túliaknak

Diákigazolványt is
kérhetnek
Az Oktatási Minisztérium becslése szerint várhatóan mintegy
100-150 ezer határon túli magyar tanuló igényel majd a kedvezménytörvényhez kapcsolódóan diákigazolványt. A fiatalok
ugyanazokat a kedvezményeket
vehetik igénybe Magyarország
területén, mint anyaországi társaik.
Páhnkás józsef oktatási miniszter
közölte: diákigazolványt a közoktatásban magyar nyelven tanuló
diákok, illetve bármilyen nyelven,
de felsőoktatási tanulmányaikat a
szülőföldjükön folytató hallgatók
kaphatnak. Jelenleg mintegy 270
ezer magyar ajkú diák, illetve 30
ezer pedagógus él a környező országokban.
A szaktárca vezetője elmondta:
a diákigazolvánnyal - amelyhez
térítésmentesen juthatnak hozzá
- a hallgatók ugyanazokat a kedvezményeket vehetik igénybe Magyarország területén, mint anyaországi diáktársaik. A törvény értelmében minden magyar nyelven
tanító pedagógus igényelhet pedagógus igazolványt, illetve oktatói
kártyát, amely Magyarországon
utazási, kulturális kedvezményekre, szakkönyv-vásárlási támogatásra ad lehetőséget.

ákigazolvány előállítása 300 forintba kerül. Az igazolványok és a
pedagóguskártyák elkészítésére a
minisztérium 27 millió forintot
különített el. Az igényléseket az
Országos Közoktatási Értékelési
Vizsgaközpontokhoz kell benyújtani.
A kedvezménytörvény jogot biztosít a magyar nyelven tanító pedagógusoknak magyarországi továbbképzésen való részvételre,
amelynek költségeit túlnyomórészt a m a g y a r á l l a m vállalja m a -

gára.
A jogszabály azt is lehetővé teszi,
hogy minden olyan család, amelyben legalább két kiskorú gyermek
van, és taníttatásuk magyar nyelven történik, 2002-ben gyermekenként 20 ezer forint nevelésioktatási támogatást vegyen igénybe. Pálinkás József bejelentette:
évente tíz, külföldön élő kutató-oktató részesülhet a jövőben SzentGyörgyi Albert Ösztöndíjban,
amely a nemzetközi tudományos
életben elismert kutatók magyarországi tevékenységének elősegítését célozza. A 12 hónapra szóló
juttatás összege havonta egymillió
forint. Emellett a nyertesek a dologi költségek finanszírozására további egy-kétmilhó forintos támogatást remélhetnek.

Pálinkás József jelezte: egy di-

H.SZ.

Gyalogost gázoltak
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett az a hölgy, akit a
Hódmezővásárhelyt
Makóval
összekötő úton gázok el egy személykocsi pénteken este, tizenegy
kilométerre Hódmezővásárhelytől. A szerencsétlenül járt nő egy
álló autó mögül, takarásból lépett
váratlanul az úttestre, és az arra ha-

ladó Opel Astra sofőrje már nem
tudta megakadályozni az ütközést.
Az elsődleges vélemények szerint
feltehetőleg az agyrázkódással később kórházba szállított hölgy volt
az, aki nem tanúsított kellő körültekintést az úton, ám a történtek részletes tisztázása még nem
zárult le. A baleset miatt mintegy
másfél órára teljes szélességében le
kellett zárni a forgalmas autóutat.

M E G Y E I
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Vásárhely: a szakadék szélétől, új beruházásokig

Növekedési pályán a város
„Ilyen nehéz éve talán még soha
nem volt a városnak, mint a tavalyi. Önkormányzati interregnum előidézte csőd közeli helyzetből kellett kilábalni, s eredményeket elérni a sikeres időközi
választás után" - jellemzi Rapcsák András polgármester, országgyűlési képviselő a nemrég
elmúlt évet.
- Már minőségi infrastruktúraberuházásokkal is elkezdhettek foglalkozni a múlt évben.
- Erre azért nyílt mód, mert az
alapinfrastruktúra-bemházá sokon
túljutottunk. Pedig nagyon mélyről kellett újrakezdenünk. Az előzmény: 1999 májusától 2000. december 3-ig az általam „puccsistáknak" nevezett, a városvezetést
meghatározó erők csaknem csődbe vitték Vásárhelyt. A december
3-i időközi választáson azonban ismét polgármesterré választottak a
város lakói, és folytathattam 12
éves munkámat. Én innen számítom az elmúlt évet. Mindenekelőtt meg kellett szüntetni az „interregnum" alatt kialakult állapotokat (1,6 milliárdos forráshiány
jött létre másfél éven belül, előtte a városnak 1,2 milliárd terheletlen tartaléka volt.) Elkészítettük
a kilábalási programot, hét-nyolc
százmillióra apasztottuk a forráshiányt, s az intézmények segítségével ismét működő helyzetbe
hoztuk Hódmezővásárhelyt.
- Újra eljutottak a kiindulóponthoz. Mi következett ezután!
- Még mielőtt rátérnék, szólnom kell a „romeltakarításról",
valóságos és átvitt értelemben
egyaránt. A városi csatornahálózat
kialakítása után a kivitelezők csatatérre emlékeztető állapotokat
hagytak, mert az általam „puccsistáknak" nevezett vezetés több
százmillió forintot nem fizetett ki
számukra. Rendeztük kapcsolatainkat a kivitelezőkkel, s félmilliárdból helyrehoztuk a várost. A
lakosság, az általunk javasolt formában, minden környezetében
észlelt hibát jelzett nekünk, akár
az áramszolgáltatás akadozott,
akár a telefon nem működött, így
hatékonyan kiküszöbölhettük a
problémákat. (Már csak két képviselői körzetben vannak hátra
munkák, nem sokáig.) Ezzel teljessé vált a csatornahálózat, megfejelve a biológiai szennyvíztisztítóval. Itt említendő meg: 76 utcában helyeztünk el fedőburkolatot,
az útalapok lerakása önerős építés
formájában valósult meg, ez év
végére már nem lesz burkolatlan
út. Szintén az alapinfrastrukturális beruházásoknál és az átvitt értelmű „romeltakarításnál" maradva: elkészültek az újvárosi is-

A munkahelyteremtő beruházások nagyon fontosak - mondja Rapcsák András.
kólával, illetve a kakasszéki reumatológiai gyógyintézet fejlesztésével kapcsolatos beruházásaink.
Ezek, az előző másfél év „eredményeként", forráshiány miatt megszakadtak. A mintegy 80 milliós
iskolaberuházás befejezését lehetővé tevő forrás létrejöttének hírét
Dávid Ibolya miniszter asszony
„hozta el" látogatásakor,- a 600
milliós önkormányzati pénzből és
kormányzati forrásokból fölfejlesztett kakasszéki beruházást Mikola István egészségügyi miniszter adja át nemsokára. Még mindig nem tudunk elszakadni a
„romeltakarítástól": a volt képviselő-testület lemondott az ipari
park létrehozásáról, s a vele járó
120 milliós vissza nem térítendő
céltámogatásról. Ezt is sikerült
megfordítanunk, és az év végén
megkezdődött az ipari park létrehozásának első, 220 milhó forintos üteme, a visszaszerzett támogatás fölhasználásával.
- Most már tehát a „felépítményberuházásokon"
a sor.
- Jellemzőjük: egyes, körülhatárolt rétegek számára biztosítanak
még jobb lehetőségeket. Ilyen például az idős emberek rétegéről
gondoskodó nyugdíjaslakópark,
mely 107 önálló, 40-50 négyzetméteres lakást, s a hozzájuk kapcsolódó létesítmények megépítését jelenti. Létrehozásáról évekkel ezelőtt határoztunk, ám az

említett intermezzo megszakította a folyamatot. A létrehozásához
szükséges 590 milliós, vissza nem
térítendő támogatást pályázaton
nyertük. Háromszáz pályázatot
nyújtottunk be, különös figyelmet fordítva a Széchenyi-terv lehetőségeire; a kis pályázatokra is
éppúgy odafigyeltünk, mint a nagyokra, tudva: az abszolút értékben nem nagy összeg is sokat jelent azoknak, akik majd a pályázat eredményeit élvezik. Itt vannak
például a gyerekek. Hetvenhat játszótere van a városnak, mindet
szeretnénk fölújítani, saját forrást
isjgénybe véve. Elkezdtük a közterületek fölújítását. A kultúrának megkülönböztetett figyelmet
szentelünk; elkészítettük a kulturális központok létrehozásának
tervét, ebben az ógimnázium és a
zsinagóga is szerepel, e pályázatunk nem nyert, de újra próbálkozunk. Oktatási pályázataink közül
megemlíthetők a minőségbiztosítási rendszerek létrehozását lehetővé tevők, a szociális ellátás területén betegkijelző rendszert nyertünk (a gondozásra szoruló a lakásából jelezheti, ha baj van), s megkezdődött a szociális-egészségügyi
rendszer még hatékonyabbá tételének kidolgozása, a minisztérium támogatásával. Az Erzsébetkórház több mint 300 milliós gépműszer-beruházáshoz jutott. Agrárcentrum, országosan egyedüli-

Fotó: Tésik Attila

ként, szintén létrejött, itt minden
agrárszolgáltatást egy helyen kap
meg az e területen tevékenykedő;
e hónap végén avatjuk. A városban
még az idén 800-1000 új munkahely létesül, ebből 400-at a Tesco
hoz létre, a többi más magánberuházás; mindezek előkészítése, lehetővé tétele szintén tavalyi föladat volt.
-A 47-es út négysávúsítása, az
elkerülő és tehermentesítő út létrehozása, melyek tervein egész
múlt évben folyt a munka, jelentőségével mindenki tisztában van.
- Új növekedési pályára állíthatják Vásárhelyt az említettek, az
országos autópálya-építési tervek
s az EU-csatlakozás figyelembevételével. A gyógy turizmus, a
Mártélyi-holtágra építő horgászvadász, illetve lovasturizmus számára kitűnően megközelíthetők
leszünk, érkezhet a pénzes turistasereg, eddig kihasználatlan jövedelemforrásokat kapcsolva a város
és térsége vérkeringésébe. Tavaly
400 milliós, vissza nem térítendő
támogatást kaptunk az ISM-től,
nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas sportuszoda létrehozásához, s várjuk a Mártélyi-holtág rehabilitációjával, a termál- és gyógyfürdő-beruházással, a szállodaépítéssel kapcsolatos, szintén a
múlt évben benyújtott pályázataink eredményhirdetését.
FARKAS CSABA

Harminc évnyi óvónői munka tapasztalatai - egy kötetben

Jutka könyve a legkisebbeknek
Verseket, dalokat és játékokat
gyűjtött össze egy közel háromszáz oldalas, igényes kivitelű
könyvben a makói Balázs Tiborné. A most szerzői kiadásban megjelent kötetben közel három évtizednyi óvodapedagógusi munka
összegzéseként ajánl egy olyan
foglalkoztatási anyagot, aminek
nem csak kollégái, de az érdeklődő szülők is hasznát vehetik.
Balázs Tiborné akkor kezdett el a
kötetben szereplő, részben általa
írt, részben kiválasztott versekkel,
mesékkel, dalokkal és játékokkal
foglalkozni, amikor 1996-ban munkanélkülivé vált. Aldmr úgy gondolta, az évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatok összegzése révén
könnyebben kerülhet vissza a szakmába. Erről később letett, ám rájött,
hogy az anyagból hiánypótló könyvet lehet szerkeszteni. Mint mondja, az óvodapedagógusoknak sokkal

könnyebb az éves munkatervet
összeállítaniuk, ha van hozzá valamiféle támpontjuk. Ebben a kötetben a környezetismeret, a matematika, az ábrázolás, az ének-zene
és sok egyéb tárgy oktatásához kínál segédanyagot. A szépen illusztrált könyvhöz egyébként maga készítette a rajzokat.
A szerző szerint a könyvet mindenekelőtt a gyermekcentrikusság
jellemzi. A munkája során kipróbált játékok, versek, mondókák és
dalok közül azokat válogatta be az
anyagba, amelyeket a gyerekek a
legszívesebben fogadták. Mindezt
havi bontásban, az évszakok változását követve rendezte egységbe,
de a hátsó tartalomjegyzék alapján téma szerint is kikereshető belőle bármi. Balázs Tiborné úgy gondolja, mindez nem csak az óvónőknek lehet hasznára, de akár a
szülőknek is, ha otthon foglalkozni akarnak az aprósággal. Amikor

saját unokáinak megmutatta a Jutka könyvét, maga is meglepődött,
mennyire szórakoztatják őket például a játékos feladatok, mekkora
élvezettel rajzolják tele a kifestőket.
Amint a napokban kikerült a
könyv a vásárhelyi Norma Nyomdából, Balázs Tiborné örömmel
vette kezébe az igényes kivitelű
munkát, de rögtön eszébe jutott
az is, hogy még három kötetre való kézirata van. Hogy ezt az anyagot valaha megjelentetheti-e, nem
tudja. A Jutka könyvét saját megtakarított pénzéből, a család támogatásával és szponzorok segítségével adta ki. A terjesztést is maga
igyekszik megoldani. Jelenleg egyébként a volt óvónő az óföldeáki idősotthonban dolgozik gondozóként.
Azt mondja, óvodai tapasztalatait
az öregek között is tudja hasznosítani, például az ünnepségek megszervezésekor.

Balázs Tiborné több száz oldalnyi kéziratból válogatta össze
könyvének anyagát.

SZABÓ IMRE

Fotó: Schmidt Andrea
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Hogyan bírja a nagy hideget!

HEGYES FERENC

VERESNE MOLNÁR MARTA
ügyintéző:
- A lányommal a hideget szeretjük
a legjobban. Kifejezetten jól bírjuk
a kemény, hideg telet is. Egészséges ilyenkor sétálni, jót tesz a vérkeringésnek is, kellemesen felfrissíti az embert. A levegő is sokkal
tisztább ebben az időben. A meleget, a nagy nyári hőséget viszont
már sokkal nehezebben viselem
el.

nyugdíjas:

- Óh, el lehet ezt viselni! Én már
olyan sok telet megéltem, hogy
hozzászoktam a nagy hideghez,
meg persze a nagy meleghez is.
Nekem ez a mostani hideg már
nem újság, a negyvenes évek elején volt már ennél sokkal hidegebb is. Leginkább a frontok viselnek meg engem, a hideg- és melegfrontok váltakozása.

H0R0SZK0P
| KOS: Elérkezett az ön ideje. A lehe• tőségek maguktól tárulnak fel. Ne törődjék senkivel, csak a saját megérzéseire
hallgasson, s használja az eszét.

G r 1 MÉRLEG: A bürokrácia felett aratott
I siker a világ bármely részén sikernek számit. így nálunk is. Nagy lépést tett affelé, hogy hősnek érezze magát.

I M L I BIKA: Ne kezdjen bele semmibe,
® «ami nem fontos önnek. Töltse azzal
az idejét, ami mindenképpen halaszthatatlan, de semmi felesleges mozdulat.

V
| SKORPIÓ: Egy szerencsés fordulat
^ * következtében rendkívül előnyös
helyzetbe kerül munkahelyén. Szorosabbra
fűzi a szálakat valakivel

f l A | IKREK: Kitartásra és elszántságra
* lesz szüksége ahhoz, hogy sikeresen
elvégezze a legegyszerűbb munkát is. Nincs
kedve engedelmeskedni

j NYILAS: Úgy dönt, hogy sétál egy ki' csit a friss levegőn. Meglepődve tapasztal néhány változást az útja során. Szinte
úgy érzi, mintha más városba költözött volna.

| RÁK: Döntse el, hogy önnek mi a
' fontosabb: egy érdektelen kapcsolat. vagy egy figyelmes, megértő barát. Ha az
utóbbira voksol, azt már megtalálta.

BAK: Ha kétségei vannak valamilyen
• számítógéppel kapcsolatos dologban, kérje ki baráfia véleményét, mielőtt valami butaságot vásárolna meg.

fi^ j OROSZLÁN: Ne vacakoljon, ne húz' za az időt. Nagyon rövid idő alatt
megoldhatja a feladatot, csak hozzá kell látnia. Utána jöhet a délutáni szieszta.

I VÍZÖNTŐ: Hogy teljesen jól érezze
' magát, s hozza régi formáját vegyen
néhány új ruhadarabot. Egy kellemes, beszélgetős délután vár önre.

I SZŰZ: Próbálja meg minél tartósabbá tenni, a mai nap érzéseit.
Ugyanis ma tökéletesen jól érzi magát, s ha
sokáig így maradna még a végén belejönne

J J j I HALAK: A rutin nagy úr. Kénytelen
• minden mozdulatára odafigyelni, s
minden mondatát gondosan megfogalmazni. Különben kiesik a szerepéből
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ORLOVSZKY JÓZSEF
ORLOVSZKY JOZSEFNE
nyugdíjas:
nyugdíjas:
- Jól bírjuk a hideget, sokkal - A tél több szempontból is jobb.
könnyebben viseljük, mint a me- A lagymatag, ködös, saras ősznél
leget. A frontokat viszont már ne- szerintem kellemesebb ez a hihezebben viseljük ebben a kor- j deg. És elpusztítja a vírusokat is,
ban, azok aztán igazán megvisel- talán kevesebben betegednek
nek bennünket. Sajnos a nagy hi- majd meg. Szerencsére az unokádegben sokkal jobban fogy a gáz im sem betegek. Igaz, megfázni
is, ami igen sokba kerül. Úgy érez- is könnyű ebben a hidegben, de
zük, nem is fűt annyira, mint szo- jól felkeli öltözni, lehetőség szekott.
rint rétegesen.

Elhunyt Meleg István
(1954-2001)
Kiváló kollégájától kénytelen búcsúzni a nagy hírű alma mater; a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tantestülete és tanulóifjúsága. Tragikusan rövid élete során Meleg István példaértékű életművet alkotott a pedagógus pályán. Békéssámsonon született, ott végezte általános iskolai tanulmányait, majd a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium biológia tagozatos osztályában érettségizett. A József
Attila Tudományegyetem kémia-fizrka szakán szerzett középiskolai
tanári oldevelet 1978-ban, majd a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában kezdett tanítani. Egyetemi oktatóinak ajánlása alapján Bánfalvi József igazgató úr 1980-ban meghívta a Radnóti Miklós
Gimnáziumba, ahol bekapcsolódott az 1979-ben elindított országos
beiskolázású speciáhs kémiaoktatásba. 1986-tól az általa kidolgozott
tanterv alapján folytatta a tagozaton a magas színvonalú elméleti és
gyakorlati oktatást. 1996-ig fizikát is tanított, és osztályfőnök is volt.
Munkájának kivételes eredményességét jelzik tanítványai versenyeredményei. Az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyek országos
döntőjében 15 diákja szerepelt kiemelkedően. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken 39 tanítványa jutott döntőbe, közülük kettő a Nemzetközi Kémiai Diákolimpiákon kapott arany-, illetve ezüstérmet. Munkájáért megkapta mindazokat az elismeréseket,
amelyeket tanárként megkaphatott: 1984-ben miniszteri dicsérettel,
1999-ben Szent-Györgyi Albert Arany Emlékéremmel, 2001 -ben pedig Richter Gedeon a Kémia Tanításáért Díjjal tüntették ki.
Elvesztésével tanárként, nevelőként, barátként hatalmas űrt hagy
maga után, de emléke tanítványaiban és kollégáiban tovább él. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium elhunyt tanárát saját halottjának
tekinti.

MIRŐL IRTUNK?
UJ ALLATKERTÜNK
A budapesti Andrássy út végén, ott ahol a régi Sugár út a Városligetbe
torkolódik, a régi állatkert helyén a székesfőváros nagy munkát végeztet. Az Állat- és Növényhonosító Társaság régi állatkertje helyébe a modern természettudomány kívánalma szerint egy hatalmas zoológiai
kertet létesít, amely a nyugati államok hatalmas természetrajzi kultúrintézményeit felülmúlva, Európa egyik legnagyszerűbb látványossága
lesz. Az új állatkert megnyitása augusztus 18-án, a király születése napján, vagy Szent Istvánkor lesz. A hatalmas sziklafalak belsejében kényelmes kávéházak, vendéglők lesznek, az állatkert fényes kivilágítással állandóan, éjjel-nappal nyitva lesz, s úgy a fővárosi, mint a vidéki közönségnek legkedvesebb szórakozóhelye lesz. (1911)
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akció!

A Context üzletekben!

Minden női és férfi télikabátot 2 0 % engedménnyel adunk!
Egyes kosztümök és öltönyök:

30—50% engedménnyel

Pl.: férfiöltöny: 22 500,- helyett 1 5 9 0 0 , -Téli kartonpaplanok műszál töltettel: 3500,- helyett 2900,- Krepp ágynemű-garnitúrák (3 részes): 3400,- helyett 2800,- Egyes függönyök: S O - Á O - S O K engedménnyel

hímzett

függönyök
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KABÁTVÁSÁR!

érkeztek!

A nálunk vásárolt függönyöket igény szerint megvarrjuk!
Üzleteink:

• Context Ruházati Center, Szeged, Teréz u. 3.
Belvárosi Áruház, Szeged, Fekete sas u. 28.
Context ROCCO Divatház, Szeged, Somogyi u. 15.
Ruházati Áruház, Hmv.-hely, Andrassy üt 9.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Arany T. János újságíróval oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső,
illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
rést és törölgetést jelent. Ha vízzel
mosnánk fel a trolikat és villamosokat, azonnal ráfagyna a víz a járművekre, ami korcsolyapályává
változtatná a tömegközlekedési
eszközöket. Az osztályvezető arra
kéri az utazóközönséget, hogy hasonló esetben a 485-495-ös telefonszámon, a közönségkapcsolati irodában jelezzék észrevételeiket,
amelyeket azonnal kivizsgálnak.

PANNON
" » "
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A z élvonal

MEGJÖTTÜNK
S7ÉGEP
MARKI PATRIK
December 30., 8 óra 30 perc, 3650
g. Sz.: Temunovic Marianna és
Márki Lóránt (Szeged).
GYURIS ÁGNES
Január 3., 6 óra 25 perc, 3300 g.
Sz.: Koczkás Ágnes és Gyuris János
(Szeged).
KIRÁLY NORMAN ZSOLT
Január 4., 6 óra 50 perc, 3080 g.
Sz.: Pintér Gabriella és Király Zsolt
(Szeged).
HUSZKA MIHÁLY
Január 4., 11 óra 0 perc, 2700 g.
Sz.: Nagy Anikó és Huszka Mihály jDóc).
JUHÁSZ-NAGY ANETT
Január 4., 23 óra 10 perc, 2950 g.
Sz.: Kovács Mónika és JuhászNagy Gábor (Ferencszállás).
VESZELKA MILÁN
Január 5., 7 óra 25 perc, 3180 g.
Sz.: Kisagóczi Erika és Veszelka
Róbert (Szeged).
GYURIS ÁRON
Január 5., 9 óra 0 perc, 3150 g. Sz.:
Hutter Katalin és Gyuris Csaba
(Szeged).
KEVEI BORI
Január 5., 12 óra 12 perc, 2670 g.
Sz.: Gyarmati Erika és Kevei Attila (Szeged).

FULOP ESZTER BARBARA
Január 5, 13 óra 30 perc, 3300 g.
Sz.: Holecska Szilvia és Fülöp Csaba (Orosháza).
CZAKÓ BÁLINT LÁSZLÓ
Január 5., 19 óra 55 perc, 3260 g.
Sz.: dr. Stájer Anette és dr. Czakó
László (Szeged).
LÉNÁRT ZOLTÁN
Január 6., 6 óra 10 perc, 3480 g.
Sz.: Rigó Edina és Lénárt Zoltán
(Szeged).
SZABÓ VIVIEN
Január 5., 20 óra 4 perc, 2700 g.
Sz.: Lutai Hajnalka és Szabó Richárd (Opusztaszer).
VÁSÁRHELY
TUSJÁK VIRÁG CSENGE
Január 6., 11 óra 0 perc, 3800 g.
Sz.: Száva-Nagy Szilvia és Tüsják
János (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
FARKAS DÓRA
Január 4., 20 óra 30 perc, 3600 g.
Sz.: Szemes Ildikó és Farkas Sándor (Makó).
FARKAS MARTIN
Január 5., 11 óra 15 perc, 3250 g.
Sz.: Simon Andrea és Farkas András (Magyarcsanád).
Gratulálunk!

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-1 l - l l-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
MIKOR EMELIK?
A családi pótlék összegét mikor
emelik? A gyes összegét mikor lehet végre tisztességesnek nevezni? - tette fel a kérdést egy csaló-

dott, kétgyermekes anyuka a
20317-7273-as mobiltelefonról.

ESes
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ORVOSI ÜGYELETEK
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CSÖRÖG A PANNON GSM

TAKARITAS VIZ NELKUL
Tóth János olvasónk a 2 0 3 5 2 1490-es számú mobiltelefonról arról panaszkodott, hogy a trolik és
a villamosok a havazás idején nagyon piszkosak, sarasak voltak,
most pedig, a szárazabb időben
porosak a járművek. Szélpál Gábor;
az SZKT marketing- és pr osztályvezetője elmondta: havazáskor nagyon nehéz tisztári tartani a járműveket, mivel azok már az első kör
után bekoszolódnak. Télen a mínuszok miatt pedig csak száraz takarításra van lehetőség ami söp-

i
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GYÓGYSZERTAR
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben!
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetei szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a
sebészeti klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap
reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17. szám alatti épületében (a Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI ÜGYELET
Hétköznap 13-tól 19 óráig, hét végén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 órá-

ig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben
történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZAKAI ÜGYELET
Hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30ig 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 gyermekorvos kihívható. Telefon: 474374.

Tél!

cipövésér

20-50%,
engedmény

BRAVÓ CIPŐBOLT

Szeged, Kárász u. 6.

Szegedi autómárka képviselet keres:
műsza ki vezetőt, legalább 5 éves műhelyvezetői, munkafelvevői gyakorlattal,
autógépész

mérnöki

végzettséggel,

öt

állásos

szerelőműhely

kapacitásának gazdaságos kihasználására, márkaképviseleti feladatok

a ot> zo qi ", i " í i as tek'furwamon

ellátására

Bérezés alapbér + jutalom az eredmény után.

f

Kereseti lehetőség, 2-3,5 mii. Ft/év

1 5 0 0 0 m.up len» >

autószerelőt,

I rdekludjuu IrlHói"*. bmlel'-»frhr»elunlum

-f>- .;>•

legalább

5 é v e s szakmai gyakorlattal,

§
érettségivel,

új

és

használt autók javítására, szervizelésére, műszaki vizsgáztatáshoz segédtanúsftónak.
Bérezés: alapbér+jutalom teljesítmény alapján
Kereseti lehetőség. 1 - 2 m i i Ft/év

< 'ftdk?
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F é n y k é p e s pályázatát 2 0 0 2 . január ) 4 - i g kérjük "Profi szolgáltatás" jeligére a
Délmagyarország kiadó 6 7 2 0 Szeged, Stefania 10 c í m r e elküldeni
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Belami újévi fogadalma

1

Az ősz után most
F—1
<

O
<
O
p

Németh György rajza

Ha most fizet elő lapunkra, nem csak márciusi
sorsolásunkon vesz részt, hanem kedvére
válogathat értékes ajándékaink között!

<

Nézze

csak!

^

Negyedéves Délmagyarország-, Délvilágelőfizetése mellé negyedéves Kiskegyed-,
vagy Gyöngy-, vagy Lakáskultúra-, vagy
akár fél éves 100xszép-előfizetést választhat.

w
>

Fél éves Délmagyarország-, Délvilág-előfizetése mellé egy 2000 forintos élelmiszervásárlási utalványt adunk.

i — i

Éves Délmagyarország-, Délvilág-előfizetése
mellé pedig egy 5000 forintos élelmiszervásárlási utalványt adunk AJÁNDÉKBA!
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...hogy

ott-hon

legyen

A december, január, február hónapokra vonatkozó villany-, gáz- és fűtésszámlákat térítjük meg, maximum
5 0 0 0 0 forint értékben. A kifizetéshez feltétlenül hozza magával az eredeti s z á m l á k a t . Csak azokat a
számlákat fogadjuk el, amelyek az előfizetés címén található ingatlanra vonatkoznak. A fődíjak sorsolásán
minden, márciusban érvényes előfizetéssel rendelkező természetes személy részt vesz. A sorsoláson nem
vehetnek részt a Délmagyarország Kiadó dolgozói és közvetlen hozzátartozóik. A napilap-előfizetés mellé
felajánlott ajándékok kizárólag új előfizetőinkre vonatkoznak. Új előfizetőnek számít az, aki az előfizetési
szerződés megkötését megelőző három hónapban nem volt előfizetőnk. Az előfizetés lemondása és azonos
címen, de más néven történő megrendelése nem számít új előfizetésnek. Akciós ajánlatunk egyéb kedvezményekkel nem kombinálható.

E L Ő F I Z E T Ő I

S Z E L V E N Y

Információ: 06-80/821-821
Igen, megrendelem a

H

Délmagyarországot

200H.
egy evre

H

Délvilágot

12 660 forintért

az ajándék 5000 forintos élelmiszer-vásárlási utalvánnyal

6990 forintért

6330 forintért

az ajándék 2000 forintos élelmiszer-vásárlási utalvánnyal

3495 forintért
lyedéves Kiskegyedlyedéves Lakáskultúra-

3165 forintért
egyedéves Gyöngyfél éves 100xszép-előfizetés.sel

A választott előfizetési időt, illetve a választott lapot kérjük, szíveskedjen X-szel megjelölni. Kizárólag olyan lap
választható, melynek Ö n még n e m előfizetője. Az ellenőrzés miatt a lapok kiadójával egyeztetjük az Ön adatait.

Név:

Telefon:

Számlázási cím:
Kézbesítési cím:
Az előfizetési díjat a nálam számlával jelentkező kézbesítőnél kifizetem.
Dátum:

Aláírás:

Felső-tiszai árvízvédelmi

4

héten még nem változtatok életem ritmusán tuszkolt le torkán a vilmoskörte pálinka után egykét tányér kocsonyát Elek, ki Ló, - csupán mások
megfigyelésére összpontosítok.
-És az alkohol, arról talán nem kéne lefogpdkozniuk magukat! - érdeklődött Bika Jenő igencsak
morcos felesége (kit szerető apja, Dömper Menyus egykoron pici Bellácskámnak szólított), miközben összes fejét bedugta a Zsibbadt brigádvezető ajtaján.
Lehet hogy rosszkor jött a kérdés! Lehet, hogy
csak a hidegfront okolható! De támadt olyan parázs vita a kiskocsma nagytermében, hogy Béla, a
légy és Józsi, a csapos azt fontolgatta - a vásárhelyi laktanyából mégiscsak kölcsön kellene kérni néhány szakasz rendet fenntartó erőt. Ez a vágy különösen akkor lobbant nagy lángra fózsi úrban, amikor Snájdig Pepi Smúz apu csuklóján ugrálva szorongatta Minek Dönci torkát. Plüss Eta pedig két
alig használt széklábbal kergette Cink Enikőt, mert
hogy nem volt sem jobb dolga, sem jobb széklába.
Ám mielőtt még politikai felhangot is kapott volna a nagy újévi fogadkozás, Belami bátorodott
annyit, hogy ki mert bújni saját bakancsából, ügyesen elkerülve két repülő tányért, és egy ufónak látszó Bika Jenőt.
- Emberek! Mielőtt még felnyársalnák egymást,
meg a fogadalmainkat, adnék újév hajnalán maguknak néhány jó tanácsot - kiabált Belami halkan, ahogy a torkán kifért. - Például javaslom:
értsék már meg vége, nem az a legnagyobb baj, ha
valaki teli szájjal nyeli a koleszterint, s még az sem
világnak tragédiája, ha elszopogat két kisfröccsöt.
Éppen ezért arra kérném a hölgyeket meg az urakat, fogadjuk meg együtt: 2002-ben jó étvágyunk
mellett megőrizzük nyugalmunkat.
Türelemmel
hallgatjuk mások panaszát, sajátunkat meg nem
zúdítjuk minden percben a mellettünk ülő nyakába. S mondjanak egymásra bámút is a politikusok,
hergelődjön eszét vesztve a választási kampány
(mert félek, hergelödni fog), mi akkor sem felejtjük el, hol a dühöngés határa. Maguk szerint mindez megér egy újévi fogadalmát! - kérdezősködött Belami.
Mivel két szemmel végzett
közvélemény-kutatását úgy értékelte, több az igenlő válasz, mint a
tartózkodás (no, meg Snájdig is elengedte Minek
Dönci torkát), elégedetten rendelt egy kört. Állítólag másnap délre pofonok nélkül eldőlt az is, kinek
kellett ezt

kifizetnie...

terv

A helyzethez igazítják
a felkészülést
NYIREGYHAZA (MTI)

1-jétől
13 980 forintért

Nem divat. Higgyék el nekem, hogy a XXI. században már marketing a szemlélet, meg fílinges az érzés, nem is beszélve a shopritmusról, meg a plázacicákról. De hogy az emberek csak úgy nekiálljanak fogadkozni azért, mert újesztendő kezdődik!
Tényleg nem érzik, hogy ez olyan elavult ügy! fanyalgott Plüss Eta 2002 legelső napján a Zsibbadt
brigádvezetőben.
Ám nem sokáig tett ilyet. Snájdig Pepi ugyanis
két (lehet hogy három!), kisebb pofonnal figyelmeztette: a közösség megsértéséért a Hinel Pál-lakótelepen jóval több járhat egy bírósági megrovásnál.
Márpedig a Zsibi összes vendége úgy gondolkodott:
az új évezred második esztendejét igenis fogadkozással kezdi, mert hogy a tavalyi fogadalmak betartása terén mutatkozott némi hiányosság.
- Mivel hogy annyit se értek, mint magyar focinak a tőkeinjekció - foglalta össze a 2001 januári tapasztalatokat Snájdig. Egyúttal máris közölte:
az ö fogadalma az egészségesebb életmód megcélzására fekteti a legnagyobb hangsúlyt, mintegy kiemelten.
- Természetesen leszokom a dohányzásról szaladt ki a mondat Pepi úr száján. Ismert úton jártak ezek a hangok, ugyanis Snájdig 1978 januárja óta minden évkezdéskor elrebegi ezeket a szavakat.
- Csak ennyi! - legyintett minek Dönci. - Én
nem csupán a bűzmdakat dobálom ki a zsebemből és az életemből, hanem alapvetően megváltoztatom táplálkozási szokásaimat is. Például már ma
este sem eszem tokaszalonnát lefekvés előtt a pacal pörkölthöz, és nem tunkolom a töltött káposztát dobos tortával - harsogta Minek úr, s észre sem
vette, mily' könnyes szemekkel sorolja azt a rengeteg finom étket, amitől egy csapásra meg kíván
szabadulni 2002 tiszteletére.
- Azt hiszi, hogy a kevesebb kaja önmagában üdvözítő megoldás! Ember! így csak azt éri el, hogy
még az izomrostjai is leépülnek - jajveszékelt
Cink Enikő, aki bizony több fitnesz magazin olvasott már, mint Cseho-novellát, így aztán sokan adtak a szavára.
- A sportot erőltesse. A hosszú sétákat és a futást - ajánlotta jó tanácsait Enikő, majd, mint aki
jól végezte dolgát, le is nyelt egy fél barackot, sörrel kísérve.
- Jó hogy mindjárt nem mászatja meg a Csomolungmát ezzel a szerencsétlen Minek úrral - hevült Ló Elek. - Fogadkozzanak bárhogy is, a legfontosabb a fokozatosság elve. Ezért aztán én az első

A kialakult helyzethez igazította
árvízvédelmi felkészülési tervét a
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - közölte Fazekas László, a szervezet vezetője. Az igazgató hangsúlyozta: a mostani aktualizálásban nincs semmi rendkívüli, hiszen a védekezési terv
feladatait minden évben áttekintik, hogy a lehető legjobban felkészülhessenek az esetlegesen
bekövetkező vészhelyzetekre.
Különös figyelmet fordítanak
a múlt évi árvíz után megerősített és felújított, összesen mintegy 40 kilométer hosszú felsőtiszai töltésszakaszra, mivel ezek
lényegében újak, nincs még rajtuk gyeptakaró sem - fűzte hozzá Fazekas László.
Ezért felkészültek arra, hogy
szükség esetén e töltésszakaszok
rézsűjét speciális anyagokkal letakarják, megakadályozva ezzel a
vízkimosást - mondta el.

Úgynevezett stratégiai árvízvédelmi eszközkészletét is megnövelte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a homokzsákkészletet például egymillió darabra emelte a korábbi háromszázezres mennyiségről.
A Tisza mentén sűrűn, egymáshoz közel több ezer köbméteres homok depóniákat alakítottak ki, s azesetleges éjjeli védekezéshez is beszerezték a szükséges fáklyákat közölte az igazgató.
Fazekas László véleménye szerint a Felső-Tisza külföldi vízgyűjtő területén eddig hullott,
átlagosan 45 centiméteres vastagságúra becsült hóréteg olvadása
nem jelent nagyobb veszélyt.
- E másfél milliárd köbméternyi víz egy közepes árhullámot
indíthat el a Tiszán, baj inkább
akkor fenyeget, ha az olvadás idején nagyobb mennyiségű eső is
hullik a folyó vízgyűjtő területén - fejtette ki.

BÁTYI ZOLTÁN

Olasz vadász
KEREKEGYHAZA (MTI)
Engedély nélkül vadászó olasz állampolgár ellen indított vizsgálatot a Kecskeméti Rendőrkapitányság. Az őrizetbe vett olasz vadász
Z. Aldo, a Dózsa Vadász Társaság
kerekegyházi erdőterületén lőtt ki
engedély nélkül egy dánszarvast,
ezzel 450 ezer forint értékű kárt
okozva. Az orvvadászatot helybeli vadászok jelezték a rendőrségnek
szombaton délután. A bejelentés
nyomán kiérkező rendőrök rá is találtak a vadászra.

Újságírásról,
médiáról
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi Közéleti Kávéház következő rendezvénye holnap 18 órától kezdődik a Royal Szállóban, címe: Újságírás, médium - egy nyugatról hazatért publicista szemével.
Az est vendége Skultéty Csaba, a
Szabad Európa Rádió volt munkatársa, háziasszonya Maderspach
Katalin.
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• BELVÁROSI, reprezentatív. 106
nm-es lakás hosszú távra kiadó Szeged, 06/30-9461-975.
• BELVÁROSI, kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. 30/903-0768.
(Szeged)
• SZEGED. DUGONICS u 7. szám
alatti, III emeleti. 3 szobás, bútorozott lakás garázzsal kiadó. Érdeklődni: 06-30/9531-448.

• AUD1100 2.0 E (1992-es). ezüstmetál, sok extrával, triss műszakival. kiváló állapotban, alku nélkül 1,5
M Ft-ért eladó. 30/218-7631

r
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A U T Ó S Z E R V I Z
MŰSZAKI VIZSGARA VALÓ
FELKESZÍTES, SZERVIZ,
ZÖLDKARTYA, MOSÁS
SZEGED, KOLLÉGIUM UT 6.
(A Dorozsmai úton, a Penny
Markét után balra)
T.: 62/464-014

Állást kínál
• SZEMÉLY-, vagyonfirtantolyam Indul Szegeden. Hódmezővásárhelyen
garantált munkalehetőséggel. Részletre. 62/472-028.
• ..NAPFÉNY Hotel-Motel-Camping"
(Szeged. Dorozsmai út 4.) jelentkezőket vár recepciós munkakörbe. Közép- vagy felsőfokú végzettség, több
idegen nyelv ismerete, valutaváltó
vizsga, |ó megjelenés. Érdeklődni előzetesen teleionon: 421 -800/316 (915 óráig)
• 2002-ES év első állásaiánlata! Ónálló munkára képes munkatársakat
keresek magas "káreseti lehetőséggel Középfokú végzettség leltétel.
gépkocsi előny Időpont-egyeztetés:
06-30-998-1758
• A BROSS Security Rt biztonsági
őröket keres objektum őrzésére, kisteleki munkahelyre Jelentkezni 0630-9196-349 telefonszámon lehet
• A MÉREY Csemegébe keresünk
szakirányú végzettséggel, gyakorlattal rendelkező boltvezető-helyettest,
csemegést. pénztárost. Jelentkezni
lehet a Mercator Kft -nél Szeged. Kenyérgyári út 2. sz. alatt személyesen. a végzettséget igazoló okmányokkal és referenciákkal.
• A TISZA-BIT Kft. legalább középfokú végzettséggel és jogosítvánnyal
rendelkező munkavállalókat keres
szervizébe, számitógépek, egyéb
szémftás- és irodatechnikai berendezések. fénymásolók javítására, karbantartására A cég adminisztrációs
feladatainak ellátására adminisztrátort
keres. A munkakörök betöltéséhez
erkölcsi bizonyítvány szükséges. Kizárólag Írásos jelentkezését a 6725
Szeged. Moszkvai krt. 11. szám alá
kérjük eljuttatni.
• AUTÓVILLAMOSSAGI szerviz gyakorlattal rendelkező autóvillamossági szerelőt keres. Szeged: 06-2054-222-00, 8-17-lg.
• AUTÓÜVEG-FÓLIÁZÁSBAN jártas,
szegedi lakos jelentkezését várja az
Autotramé Kft. azonnali belépéssel.
Érdeklődni munkaidőben. Szeged:
62/466-375
HIRDETESFELVETEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. I.. Divatáruüzlet.
Tel.: 62/281 -212. 9-17 óra.

• AZ M.A. Mediator Kft. megnövekedett piaci igények miatt keres három. valóban agilis, nyitott, kitartó, kiemelkedő keresetet igénylő munkatársat. Diploma előnyt jelent. Időpont-egyeztetés telefonon, ma 8-16ig. Tel 06-30/9682-404.(Szeged)
• BUDAPESTI székhelyű kiadó tárgyalóképes üzletkötőt keres korhatár nélkül, az ország minden területéről.
Szakképesítés és vállalkozói igazolvány nem szükséges. Másodállásban
is végezhető. Kiemelt jutalékot, költségtérítést és gépkocsit biztosítunk.
Önéletrajzokat a 06-1/344-5380-as
vagy 06-1/344-59-76-os faxszámon
várjuk Érdeklődni lehet a Publi-CITY
„1492" Kiadónál. 06-1/344-53-79/15ösés 16-os melléken
• FODRÁSZT, gyakorlattal és vendégkörrel rendelkezőt keresek működő szépségszalonba. Tel.: 209369-290.(Szeged)
• FOTÓMODEUEKET keresünk prospektusok készítéséhez. Hölgyek, urak
és gyermekek jelentkezését várjuk
8-35 éves korig. Kezdőket is alkalmazunk! Tel.: 06-20-31-52-787. Szeged.
• KERESÜNK 16 éves kortól egy
lányt, aki Budapest közelében fekvő
házunkat tisztán tartaná. Teljes ellátást. sa|át. különálló szobát, havi fizetést biztosítunk. 06-30/908-8780
• KFT. keres vízvezeték-szerelő, asztalos. lakatos, üveges szakmunkásokat 06-30/9650-246. Szeged.
• LAKATOS szakképzettségű munkatársakat keresünk (elvételre, változó
munkahelyre. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óráig az alábbi telefonszámon: 06-62/251-747. a megjelenéstől számított 2 hétig.
• NEMZETKÖZI iskolahálózat keres
fiatal, határozott fellépésű, jó kommunikációs készségű, gépkocsival rendek
kezű munkatársat szervezési munkakörbe Feladata az iskola által biztosított érdeklődők tájékoztatása. Értékesítési területen szerzett tapasztalat
előnyt jelent. Fizetés; 80-120 ezer Ft
fix + jutalék. Jelentkezni a megjelenés
napján és másnapján 14-20 óráig a
62-554-402-es teletonszámon.
• PÉNZKERESETI lehetőségek, otthonról végezhető munkák. Válaszborítékért tájékoztatjuk Munkanap
iroda 1056 Budapest. Váci u. 78.
• PÉNZÜGYI területre keresünk munkatársakat. Szeged, 70/241-32-54.
• SZEGED. Kistelek. Makó. Mindszent, Mórahalom székhellyel működő - könyvkiadásban, hirdetésszervezésben jártas vállalkozók, cégek
jelentkezését várjuk régiókoordinációs vezető-kiadványmenedzser beosztásba, Csongrád Megye Kézikönyve 2. kiadása, illetve települési kézikönyveinek szervezéséhez. Min. 3 év
időtartamú szerződés, havi 100 000300.000 Ft-os - teljesítménytől függő - jövedelem. Rövid bemutatkozó
levelet kérünk. Jelentkezés: CEBA Kiadó (28) 586-890. (1) 312-6846
tel./taxon, III. e-mailen: ceba®mail
datanet.hu
• TV-VIDEÓ-AUOIO-HIFI műszerészt
keres budapesti székhelyű központi
márkaszerviz szegedi telephelyre. Serelco Jelentkezés: 1089 Budapest.
Diószeghy 18. Tel: 06-1/477-2070.
06-20/9-393-907.
• TÖBB éve működő, belvárosi referenciaüzlet munkájára igényes, gyakorlott mükórmöst és kozmetikust
keres. 06-30/302-77-82. (Szeged)
• ÜGYINTÉZŐT keresünk precíz, pontos. önálló munkát végezni tudó munkatárs személyében Jelentkezéseket
„Kreatív 2002." jeligére a Sajtóházba
kérjük.
• ÜZLETKÖTŐT keresünk. Autó. mobiltelefon előny Fix + jutalék. 62401-764.(Szeged)
• Á1LANOÓ üzemelésű pékség 8 órás
váltott műszakban dolgozó, szakképzett és gyakorlattal rendelkező pékeket. cukrászokat keres. Jelentkezni
hétköznap: 10-15 óráig a 62/542-055ös teletonszámon.
• ÜJSZEGEDI család keres agilis bejárónőt, aki önállóan tudja vezetni a
háztartást napi 6 órában. Jelentkezni önéfetrajzos levéllel „Újszeged
11469456" jeligére a Sajtóházba
%
A QBE

ATLASZ

Biztosító Rt.

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező
biztonsági
ő r ö k e t

a

I I Q j Járműalkatrész

• TÁRSASHÁZAK építésére alkalmas
telkeket keresünk Szeged belterületén. Információ: 555-821, 309047-045 telefonokon.

Garázs

• GARÁZS eladó Szegeden, a Tarján
lakótelepen. Érdeklődni egész nap
06-37/342-685 telefonszámon.
• SZEGED, Szentháromság utcai
Sparral szemben nagyméretű, zárt
udvari garázs eladó vagy kiadó. Tel.:
06-30-250-9820.

Érd. munkaidőben:
06-30/206-2696

telefonszámon.

A Szegedi Hirdető

HIRDETÉSI
KÉPVISELŐ

Gép jármüvez.-képzés
• AUTÓKLUB Autósiskola B kategóriás gépjárművezető-képző tanfolyamot indít január 8-án (kedden), 16.00
órakor. Részletfizetés, diákkedvezmény, színvonalas oktatás, tavalyi
áron. Clm: Szeged, Kossuth L. sgt.
112. Tel.: 62/550-390.

munkatársat keres!
ElYáráswnb,
minimum középfokú végzettség
vállalkozói igazolvány
értékesítési gyakorlat
hirdetésszervezői gyakorlat
előnyt jelent

Javadalmazás;

• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged,
Londoni kd. 10.62/426-433.
• JAKAB Csaba Autósiskolája. Szeged, Vitéz u. 13-15. 62/422-335.
• RUTIN-AUTÓSISKOLA kedvezményes tanfolyamot indít január 7-én.
Szeged, Vidra u. 3., 06/30-381 -31 -63.

fix + teljesítményarányos jutalók
Fényképes önéletrajzokat

„ S z e g e d i H i r d e t ő " jeligére
várjuk a Sajtóházba,

j a n u á r 15-ig.

Bérlemény
• A FESZTIVÁL étterem bérleti joga
eladó! Szeged. 06-20/35-35-030

( J j j Gép , szerszám
R A ^ j A I

Fűtetlen

C S A V A R

és temperálható
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HEGESZTÉSTECHNIKA
6724 Szeged, Bikey L > ti. tdJtu: 41/558-771
U00 Sírni. VísirMyi«IS. M Ifim íi/400 OSI

BÉRELHETŐK
SZECOLOR
DEPÓ,

K I

ELEKTROMOS- ES KÉZISZERSZÁMOK

RAKTÁRAK

|

6724 Szeged,
|
Bakay N. u. 52.
Tel.: 62/467-647

m

Hagyaték

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek vásárlása készpénzed. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62/315-322,06-30/9558-979.

I E 3 Hirdetmény
• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek felvásárlása. Szeged. 62/315-322, 30/9558-979.
• KORREKT áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, porcelánokat,
régiségeket, hagyatékot. Szeged.
62/494-141.06-30/9252-945.
• BÚTOROK 170 évnél régebbi), tollnemú. teljes hagyaték felvásárlása!
06-62/216-324. 06-30/383-7116,
Szeged.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk
készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064, Szeged.

ÁRAMSZÜNET f
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
karbantartási munkák
miatt 2002. január 25én, 8.OO-tól 16.OO-ig
áramszünet lesz Hódmezővásárhely, Révai u. 14.
sz.-tól végig.
Köszönjük
türelmét

fogyasztóink
és

megértését.

• Árnyékolástechnika
S z e g e d , B r ü s s z e l i krt. 21.
T e l . . 62/541-905
Tel./fax: 62/491-011

• DR. CSILLAGH SÁNDOR SZemŐSZlöorvos magánrendelését január 8-tól
megkezdi. Rendelési idő: keddencsütörlökön 14.30-16.30-ig, Szentesen, a rendelőintézetben

Makói
ügyfélszolgálati
irodánk
ELKÖLTÖZÖTT!
Új

6900 Makó,
Széchenyi tér

Ingatlanközvetítés

kompién kivitelezése.

IO éve míiködö
referenciák.

-

hulladékok
szállítása

vezetőt

keresek Szegedre.
Nyugdíjpénztári vagy biztosítási
ismeretekkel rendelkezők előnyben.
Rendkívüli ajánlatért hívja

|

c
=

Hyundai,
KIA
.

°

KORALL
USZODATECHNIKA
Nyitva: H.-P.: 8-16. Tel.:

323-797

lakóparkjelfegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,

Építőanyag

• SÓDERBEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől, valamint kohósalak, osztályozott kavics szállítása nagy tételben.
Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. Érd.:(62) 484-133, (62)467-724,
munkanapokon. Szeged

c

B E V E Z E T Ő ÁRON
S z e g e d , P a c s i r t a u . 1.
Tel.: 486-231

• HASZNALTKONYV-FELVASARLAS,
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak
vétele készpénzért. Körút Antikvárium Szeged, 62/315-322.

^ S Magánház
• BELVÁROSI, ZARDA utca 7. alatti.
190 nm-es magánház 140 nm-es,
boltíves, nagy belmagasságú pincével, 340 nm leiekkel. Ár: 27 M Ft.
Felvilágosítás Szeged: 555-821,309047-045 telefonokon.
• KERESÜNK házakat, lakásokat, telkeket vevőinknek. Szeged, 62401-490.
• KÉTSZOBÁS, kedes ház eladó. Érdeklődni 62/212-636 telefonon lehet. Makó.
• SALLAI utcában 2 szobás házrész
eladó. Szeged: 62/479-564.
• SZEGEDEN keresünk házakat, lakásokat ügyteleinknek. 62/485-208.
• ZÁRDA utca 7. sz. alatti magánházban 1 db 3 szobás, 69 nm-es, 1 db
2 szobás, 59 nm-es, 1 db 1 szobás,
32 nm-es, 1 db garzonlakás, 25,4
nm-es eladó: 110 ezer Ft/m! áron.
Ugyanitt nagy belmagasságú, boltíves, 140 m ! -es pince 70 E Ft/m' áron
eladó. Információ tel.: 555-821, vagy
30/9047-045 telefonokon. (Szeged)

Qjjj Panellakás
• HONT F. utcai. 5 emeletes épületben 4. emeleti, 72 nm-es, 2+2 szobás lakás 4,6 M Ft, ugyanott 17 nmes garázs 1,3 M Ft. Felvilágosítás:
62/555-821, 30/9047-045, Szeged.

E D Régiség, ékszer
• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények,
órák. régi porcelán- és ezüsttárgyak,
könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged,
Tisza L. krt. 59. 62/315-322, 309558-979.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS vásárol antik bútorokat, festményeket, vitrintárgyakat, mindentéle órát, tollnemút, teljes hagyatékot is! Vidékre Is
díjtalan kiszállás, azonnali készpénzfizetés! 06-62/216-324, 06-30383-7116. Szeged.

Ruházat
INDUL
A TÉLI

VÁSÁR
20-30-40%
engedménnyel. Minden kabát, i
szoknya, nadrág, 5
pulóver és a vastag
téli szövetek
M-TRADE

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temetósor 1.62/259-058.

S z e g e d ,
B a r t ó k
Tel.:

2 2

t é r

5.

62/420-951

Sport, hobbi

• AT0MIC B-Carve (Carning) síléc
(használt) 192 cm Salamon 997-es
kötéssel, jó állapotban, sürgősen eladó. 06-30-9284-655, Szeged.

E D Szakképzés
• INGATLANKÖZVETÍTÖ/FORGALMI
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés Indul épületbejárási gyakorlattal. Szegeden.
Vizsgáztatás ugyanitt; részletfizetés.
Tel.: 06-30/358-6664, 62/544-179,
Kovácsné.

K I Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 06-62/267-554, 0630/9550-537, Szeged.
• REDŐNY, RELUXA, harmenikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, taredóny javítása, ablakfordítás. 62/457-562,30/94-36-411, TÖRÖK TIBOR.
• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást,
gipszkadonozást. kőművesmunkát
vállalunk. 06-30/342-7499.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával.
(Szeged és Csongrád megye.) 0630/9457-577,06-62/533-999, Szász
Péter.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan! Hibabejelentés: 0620/33-56-114, Szeged.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel. 498-130,489-603.06-60381-147.
• REDŐNY-, reluxa-, szúnyoghálóakció! 30-40%. 401-318, 06-309457-201, Szeged.
• REDŐNY. RELUXA, harmonikaajtó.
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, taredóny javítása, ablakfordítás, 62/457-562,30/94-36-411, Török Tibor. (Szeged)
• REDŐNYT reluxát, szalagfüggönyt
30%-kal olcsóbban Makrostartól.
62/288-619, 30/9384-330.
• SZEGEDI könyvelőiroda építőipari,
szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet folytató társaságok könyvelését vállalja teljes körű számviteli, bérés tb-ügyintézéssel. hivatalok előtti
képviselettel Tel.: Komjátiné dr. Harmati Ildikó, 62/458-176.
• SZILÁNK* Helyszíni üvegbeépítés.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény
lakossági árainkból. Szeged. Teréz
u. 42., 62/425-555. Üveges ügyelet:
30/9725-067.
• ÓRAJAVÍTÁS garanciával - régi
órák teljes felújítása. Elem-, szíjcsere. Kreiner órás. Szeged. Attila 8.
62/310-230.

TERMOPLÖN
ablakok több méretben
5 5 0 0 * Ft-tól ( f e l ú j í t o t t ) .

FAROSTLEMEZ
BELSŐ AJTÓK (Új)

közvetlenül a gyártótól,
5900* Ft-tól.

SCHÜMACHER

• ÉPÍTÉSI terület feltöltésére alkalmas földet átveszünk. Információ:
555-821 vagy 30/9047-045 telefonokon. (Szeged)

Tallózó, Fő u. 103.

tanfolyamot indítunk

Alapfokú számítógép-kezdő
szakképesítés modulrendszerben
ziauoB
A mtxhétsk laéán is ehégrzhetők
1.8,000 Ft
18.000 rt
/ ZOO Ft
4.200 FI
14 400 rt

2002. j a n u á r

• BIZTONSÁGSZERVEZÖ felsőfokú
tanfolyam indul januárban. Novit Bt.
Szeged. 62/315-461,20/9-66-42-79.
• BÁLOZOK figyelmébe! ÖZE & MÓCZÓ TÁNCISKOLA. Külön felnőtt, ifjúsági, gyermek korcsoport részére,
kezdő, haladó szinten tanfolyamot
indít Százszorszép Gyermekházban.
Beiratkozás: január 11-én 18.0019.00, 12-én 14.00-15.00. Foglalkozások január 17., 18., 19-töl korcsoportonként. Oktatók: Móczó házaspár 475-893, 20/988-60-43, Öze
László 20/993-71-59.
• JÓGA hétfőnként f 8 órától (Szeged
Juhász Gy Művelődési Központ). Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
62/422-368, 20/398-36-77
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI felülvizsgáló és tanúsító tanfolyam indul
januárban. Novit Bt Szeged, 62315-461,20/9-66-42-79.
• VILLÁMVÉDELEM felülvizsgálója
tanfolyam indul januárban. Novit 8t.
Szeged. 62/315-461,20/9-66-42-79.

10 éves
tapasztalattal

szakmai
várjuk

Önt:

Krdei J á n o s és m u n k a t á r s a i
6722 Szeged,
Tisza L. krt. 83. III. e m .
Tel.: 62/555-595,30/2-697-692

Társközvetítés
• SZERETNE Ön társat? Akkor hivja
társkereső irodánkat! 62/430-814,
Szeged.

E D Téglaápítésü lakás
• FELSŐ Tisza-parton épült, új társasházban befejezés előtti lakások
eladók. I. em. 122 nm, IV. em. 115
nm. Érd.: 62/431-215,30/9431-392.
Szeged
• SZEGEDEN keresek 1+2-es lakást
II. emeletig. 7.000.000 Ft. 62485-208.

5 0 % - o s tandíjkedvezmény!

Falusi
vendéglátó OKJ s
+120 órás
angol alapfokú
nyelvtanfolyamot

..
v*

30-án.
Munkanélküliek,
gyesen
lévők,
rokkantnyugdíjasok
kérhetik a
munkaügyi
központ egyéni
támogatását.

indít Sándorfalván
a Kereskedelmi
és Idegenforgalmi
Továbbképző Kft.
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 425-805

• SZEGEDEN keresek 1.5 szobás lakást II.emeletig. 5.000.000 Ft.
62/485-208.
• VIDRA utcában 85 nm-es lakás
sürgősen eladó. Irányár: 9,6 M Ft.
62/322-208, Szeged.
• ÚJSZEGEDEN, a Fő fasoron épülő
társasházban szerkezetkész lakások
140 E Ft/nm áron leköthetők. 309939-558.

Alles

,,
— y

SZOFISZTIKA
oktatásszervezés

Szeged, Szent István tér 6.
Tel.: 6 2 / 4 2 1 - 2 6 0

Bt.

Ingatlanközvetítés
Lakások (önkormányzati is), jq
üzlethelyiségek, házak cseréje,
adásvétele, értékbecslés.
|
Szeged, Attila u. 7.
°
Nyitva: minden munkanapon 8—17 óráig.
Cégvezető: dr. Tímár László.
Telefon: 6 2 - 4 7 9 - 5 6 4 ,
322-208

EZT V E G Y E MEG!

Munkaügyi Központ
100 %-os támogatáséval

•

2002. február 04-én, először
nálunk, új OKJ feltételekkel

es, fszt.-i, belvárosi lakás: 4,8 M. •

Pénzügyi és Számviteli
ügyintéző
tanfolyamot indítunk.
Mérlegképes könyvelői

Új, 2 szobás luxuslakás ga-

rázzsal: 14 M. • 1 szobás, 42 nmÜzlet raktárral: 4,1 M. (tulajdon)
— r

Cgt. Dr. Tatár Rózsa

I n D i B l ) B t . Tel.: 62/313-117?
Szeged, Jósika u. 1.
H. Sz. P.: 9-13. K. Cs.: 13-17.

Számvitel vizsgafelkészítő
j a n u á r 10-től.
2002 márciusi tanfolyamok:

Mérlegképes könyvelő,
Nonprofit menedzser/üi.
Marketing és Reklám
menedzser/ügyintéző
Vállalkozási üi.,
PR szakreferens
TB szakelőadó/üi.
Logisztikai szervező/üi.

E D Tüzelőanyag
• AKÁCFAAKCIÓ, 1150/q díjtalan

szállítással, mindenfajta szén megrendelhető. 06-72-267-101. (Pécs)

E D Üzlethelyiség
• KÁRÁSZ utcán. Klauzál téren üzlethelyiségek kiadók. Érd.: 06-20961-3713.

E D Üzlethelyiség

SZEGED-BELVÁROSI
8 9 l í r - e s üzlethelyiség bérleti joga
kft.-vei együtt eladó! Bármilyen üzleti
tevékenységre alkalmas! Érdeklődni v

a 06/20-476-3028

mobiltelefonon. 1

1

megrendelésre, akciós áron!
BELSÖAJTÖ-AKCIÓ!
"az érak az éfét nem
tartalmazzák.
Tel.: 0 ^ 6 0 / 3 1 2 - 2 5 6

a teljes vételár beköltözéskor.

HIROETÉSFEIVÉTEL
BAKSON:

(OKJ 21 7862 01)

A B L A K O K

Teljes körű támogatás, ügyintézés.

Szővetszerkfsztt:
Táblázatkezelés
Prezentáció
Internet
felkészítés I

VIRÁGKÖTŐ

P l Tanfolyam

i F

1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED, 62/485-774.

100-156 E Ft/nm-es áron.

J
J
J
J

KS KERESKEDELMI

• RENDSZÁMTÁBLÁT találtunk. FHY350. Átvehető: Megyeháza, élelmiszer, Rákóczi tér 1.

társasházi lakások leköthetek

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.
Tel, 555-821.
06-30-904-70-45

IPARI

06-20/9-732-724

gj£3 Talált

NŐI- ÉS GYERMEK'
KOLLEKCIÓBÓL
CITY DIVAT

alkatrészek

MÁRKABOLTBAN

Szegeden, a Franciahögy
városrészen,

Hmv.-hely: 6 2 / 2 4 1 - 6 8 7 ,

c

q

S z e g e d e n , a S z e n t György 5. sz.

8

Vezetői poszt váratlan
megüresedése miatt

S/eged, Kárász u. It.
Tel.: 62/426-429,426-733

OKTATÁSI KÖZPONT

Fizetés: 202 ügyvédi letétbe,

MAI'S KFT
6725 Szeged, Kalvaria sgl. K7.

középfokú nyelvvizsgára
Felkészítő t a n f o l y a m o t i n d í t

SZEGED: 6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,

- 3 0 %

Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 5 7 0

A jelentkezés feltételei:
Rövid szakmai önllctnyzál az alábbi
címre szíveskedjen elküldeni:

A TIT
400 órás,
intenzív, angol

kezdő szinttől.
Munkanélküliek, gyesen,
gyeden lévők a munkaügyi központ
támogatását kérhetik.

• Veszélyes

V Á S Á R

S z e g e d , Dugonics t é r 1 1 .

MEDENCÉK

C kai. jogosítvány, BÁF-vizsga

Duguláselhárítás

s.<Dím'

Daewoo,

az

K Ü L - ÉS B E L T É R I

GÉPKOCSI VEZETŐ
(ARUTERITO)
$
Elvárások:

#

' Szippantás

feladhatja

AUTÓ
MECHANIKA

házhoz szállítva, összeszerelve.

- Ániismeret
- Élelmiszer-kereskedelemben
szerzett gyakorlat

KFT.

• Csatornatisztítás

T É L I

címünk:

INFRAKABINOK

D l t l K O H T I U U Ó
Á R I F Ó S I Z I K Í l l i T Ö
Elvárások:

a(H>-»0-<T4-36-5iacs
telefonszámot!

Építési telek

m

felveszünk.

S Z A U N Á K

A Mtu, Kft. elelmts'er-

W O M A

60/450-430

Szentesi telephelyre

EREDETI FINN

nagykereskedelmi cég állast hirdet
u alábbi munkakörükbe:

is)

-

U

Hirdetését már 70 p o s t a h i v a t a l b a n is

62/213-198

Iddpamt-egyeztetés:

értékesítési

U

10.

62/420-Zntí, <16-20/944-55-26.

(üzenetrögzítő

ooorze
*

üzleti igazgatót keres.
Feladata:
Az értékesítés koordinálása
Csongrád megye területén.
F'izelés: megegyezés szerint.

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 7.

' J T ) Középfokú szoftverüzemeltető
j f 7 szakképesítés modulrendszerben
| M
84.000 R
V átpébtai modtáníis éptének!
<4 Táblázatkezelés tl
Jr Adatbázis kezelés
•J Web-oldal készítés
A Üzemeltelés
Jt felkészítés IIv

í 2.000 R
20 OOO FI
12.000 ft
12 OOO Ft
12 OOO Ft

I J X ' J
gjjj@E$ H|
6 fős oktatótermek, gyakorlási lehetőség.
Szeged Batthyány L u. 4
Az ár tartalmazza az OKI vtoga és a jegyzet költségét
Td: 162) 451-497

Gólyahír

Neve:
Sándor Mihály
Ádám
Született:
2001. december
29-én.
Apa, Éviké
és Viki
vár haza.
Ha üzenetet szeretne küldeni,
keresse fel személyesen ügyfélszolgálati
irodáinkat vagy hirdetőirodáinkat!

A Dél sportja
A DÉLMAGYARORSZAG

Lajtos Szandra megy
az olimpiára

ES A D É L V I L Á G S P O R T M E L L E K L E T E

SZERKESZTI: SÜLI

JÓZSEF

Szeviép-Szeged: vereség, drámai csatában

Szolnoki triplazuhatag
KOSARLABDA
Mindkét szegedi A csoportos kosárlabdacsapat vereséget szenvedett a bajnoki fordulóban. A Szeviép női gárdája közel állt a bravúrhoz Miskolcon. A Naturtex
férfi együttesének esélye sem volt
a jó erőkből álló Szolnok ellen.
Egyedül a B csoportos vásárhelyi
férfiak diadalmaskodtak.

DIÓSGYŐRI KSKSZEVIÉP-SZEGED
77-67 (24-21,22-19,
10-15,21-12)
NB IA csoportos női kosárlabdamérkőzés, Miskolc, 1200 néző. Vezette:
dr. Valovics, Cziffra.
Diósgyőr: Bukovszki (33), BROSOVSZKY
(133), BALOGH G. (133), Andó (13),
Lajtos Szandra, a junior világbajnokság után, a Salt Laké Cityben
megrendezésre kerülő olimpián is rajthoz állhat. Fotó: Karnok Csaba EMEAGI (15). Csere: Radndty (8). Edző:
Vertetics István.
ra is tagja az olimpiai csapatnak. Szeviép-Szeged: OONKÓ (10), Veres
Ez hatalmas dolog, hiszen eddig (7/3), Mirkov (2), Mahorcsics (4), VARDA
szegedi sportoló még sohasem állt (19). Cserék: MÉSZÁROS (17/15), Madarajthoz a téli ötkarikás játékokon. ras (33), SZOPKÓ (53). Edző: Király SánMUNKATÁRSUNKTÓL
A friss olimpikon jelenleg a dél- dor.
Hetekkel ezelőtt már hírként fel- koreai junior világbajnokságon
Vastaps fogadta Király Sándort, a
röppent, hogy a rövidpályás gyors- versenyez. Az első két napon 1500
korcsolyás, Lajtos Szandra, a Sze- és 500 méteren vette fel a küzdel- Szeviép-Szeged trénerét Diósgedi Korcsolyázó Egyesület ver- met, sajnos a selejtezőből nem győrben, a hazai publikum nem
senyzője esetleg résztvevője lehet sikerült neki továbbjutnia. Az felejtette el azokat a csodálatos sia Salt Laké Cityben megrende- utóbbi számban a futamában a kereket, amelyeket a tréner irányízésre kerülő téli olimpiának. Teg- harmadik lett, kevéssel maradt el tásával ért el a DKSK. Andó szernap délután megcsörrent a telefon a továbbjutást jelentő helyről. zett vezetést, Varda azonban gyora szerkesztőségünkben, s a vonal Szandra az elmúlt hetekben kivá- san egyenlített. A 2. percben 4 - 4
végén a Tisza-parti egyesület elnö- ló formában versenyzett, jó ered- volt az állás, majd Bukovszki tripke, Bábosik Ottília köszöntött ményeket ért el, ennek köszön- lája után 9-4-re elhúztak a hazaibennünket. Már az üdvözléséből hető, hogy a jászberényi Farkas ak. Gyorsan rendezték a soraikat a
kiderült, hogy jó hírekről tud be- Éva helyett bekerült az utazó csa- vendégek, az 5. percben Donkó kosara után már a Szeviép vezetett
patba.
számolni.
12-1 l-re. Továbbra is jól játszottak
Ez hatalmas siker, nagy dolog az
- Percekkel ezelőtt értesítettek
a
Tisza-partiak, a 7. percben is náa szövetségből - kezdte a mondan- egyesület, Szeged jeges sportjáluk volt az előny, 15-16. Vertetics
dóját a sportvezető -, hogy Szand- nak életében.
István, a miskolciak edzője ekkor
időt kért, amely jó hatással volt
Brosovszkyékra. A bajt még tetézte, hogy a válogatott irányító, Donkó Orsolya a negyed hajrájában
begyűjtötte a harmadik személyi
hibáját, így Király mester kénytelengyel Adam Malysz kilencedik,
len volt cserélni. Rosszul indult a
összetettben a negyedik lett.
Sl
második tízperc, a diósgyőriek foEredmény:
kozatosan elhúztak, a 12. percben
Négysáncverseny,
4. állomás
már 31-21 volt a javukra. Úgy
BISCHOFSHOFEN (MTI)
(Bischofshofen): 1. Hannawald (nétűnt, padlóra kerül a Szeviép, a 18.
met) 282,9 pont (139 és 131,5
percben 45-29 állt az eredményméter),
2.
Hautamáki
(finn)
280,4
Négyből négy: ez Sven Hannawald
jelzőn. Mészáros Kornélia triplája
mérlege a Négysáncverseny 2001- (134, 131,5), 3. Hölhvarth (osztrák)
lendületet adott a vendégeknek,
2002-es kiírásában. A német síug- 274,2(129,5, 132).
akik szenzációs hajrát produkálva
ró Bischofshofenben is maga mögé
A Négysáncverseny végeredméfeljöttek hat pontra, 46-40. A harutasította a mezőnyt, s ezzel - a nye: 1. Hannawald 1077,6 pont,
madik felvonásban tovább folytasorozat történetében elsőként - az 2. Hautamáki 1021, 3. Höllwarth
tódott a szegedi parádé, Varda egyeösszes viadalt megnyerte. A 27 éves
1015,8, 4. Malysz (lengyel) 992,8. duralkodó volt a palánk alatt, a
klasszis 139 m-es sáncrekorddal A Világkupa állása: 1. Malysz 1024
többiek pedig kintről voltak eredkezdett, majd másodszorra 131,5 pont, 2. Hannawald 799, 3. Höllményesek, így harminc perc játék
méterre repült. A 2001 -ben győztes warth 553.
után csak egy pont volt a DKSK
előnye. Izgalmasan alakult a befejező ütközet, a Szeviép nem hagyta magát lerázni, négy perccel a vége előtt 60-59 volt az állás. Két
perccel a vége előtt sem változott
sokat a helyzet, ekkor 68-64 állt az
szerdán fogadja Kása Lajos, a haj- eredményjelzőn. Mirkov eladott
dúsági nagyváros polgármestere. labdája után azonban már 70-64,
Ezután az új, felépítésre váró csar- majd egy perccel a befejezés előtt
nok prezentációját, valamint a be- 73-67 volt az állás. Az egykori szeruházás helyszínét tekinti meg. A gedi Radnófy a gyűrűbe talált, majd
BUDAPEST (MTI)
szervezőbizottsággal többek között az utolsó pillanatokban is szerezKedden este érkezik Magyarország- a televíziós közvetítésekről tárgyal. tek egy kosarat a hazaiak, így a véra Andre Geisbuhler, a NemzetköA debreceni létesítmény építése gén, ha nehezen is, de tízpontos
zi Tornaszövetség (FIG) főtitkárhe- febmár elején kezdődik, és augusz- győzelmet arattak a rendkívül harlyettese, aki a november 20. és 24. tus végérefejeződikbe. Szeptember- cosan küzdő szeviépesek ellen.
közötti debreceni szerenkénti vi- ben lesz az átadás-átvétel, a beüzelágbajnokság előkészületeit el- melés, míg október 12-én és 13-án
Vertetics István: - Nagy csata
lenőrzi.
valószínűleg tesztversenyre kerül volt, örülök, hogy ebből győztesen
kerültünk ki.
Programja meglehetősen zsúfolt:

GYORSKORCSOLYA

•

Király Sándor: - A harminchetedik percig méltó ellenfelei voltunk a hazai pályán még mindig félelmetes Diósgyőrnek, és ez egy
újonc együttestől mindenféleképpen nagy dolog.
További eredmények: BSE-ESMA-MiZo
Pécsi VSK 62-59, Soproni PostásGYSEV-Ringa 65-76.

NATURTEX-SZEDEÁKM0L-SZ0LN0K
81-105 (18-26,13-23,
28-30,22-26)
NB IA csoportos férfi kosárlabdamérkőzés, Szeged, piarista gimnázium,
1200 néző. Vezette: Szamosi, Vétek.
Naturtex-Szedeák: Elliot (133), GREEN
(223), Deák (14), Kiss (6), Molnár A. (6).
Cserék: Balogh (-), Pávlicz (7), Drahos
(7), Tanács (-), Nyilas (-). Edző: Bonifert
Domonkos.
MOL-Szolnok: Szarvas (4), PAVLOVICS
(4024), VUKICSEVICS (159), Orosz (5),
LAPOV (223). Cserék: Cziczás (2), TREPÁK (12), Vidanovics (5). Edző: Gorán
Milkovics.
Totális telt ház. Egy gombostűt
sem lehetett leejteni a piarista gimnáziumban a Naturtex-Szedeák-Szolnok bajnoki előtt. Lapov
szerzett vezetést, a 2. percben
először egyenlített a hazai gárda,
3 - 3 . Egy perc múlva ötpontos
előnyre tettek szert a vendégek,
3-8. Időt kért Bonifert Domonkos, ez használt, hiszen a 7. percben 14-14 volt az állás. Ezután a
szolnokiak bevágtak három há-

rompontost, így tíz perc játék után
megnyugtató előnyre tettek szert
Oroszék Kapaszkodott a Naturtex,
de csak tíz pontra tudták megközelíteni a vendégeket, 29-39. A
18. perben furcsa játékvezetői Ítéleteknek köszönhetően ismét egyre nőtt a különbség a két gárda
között, sőt a már magyar állampolgár Predrag Pavlovics szenzációs
dobóteljesítményt nyújtott, minden helyről betalált, így a féhdőben
31-49-et mutatott az eredményjelző. Elliot pontjával indult a harmadik negyed, azonban ezután
nem sok minden sikerült a szegedieknek, gyengén muzsikáltak a
Bonifert-tanítványok, esély sem
volt a felzárkózásra. A bajt még tetézte, hogy Reggie Elliot begyűjtötte az ötödik személyi hibáját, kipontozódott. Gyors két Tisza-parti találat vezette be a befejező ütközetet, ekkor 63-79 volt az eredmény. Hiába kevergette a kártyát
Bonifert Domonkos - egész pályás letámadásra jöttek ki a hazaiak-, nem tudta megakadályozni
a szolnokiak pontesőjét. A hajrában egy örömteh esemény történt,
hosszú sérülés után ismét a pályára lépett Nyilas István. A vendég
szurkolók az utolsó másodpercekben állva tomboltak, s kiabálták:
„Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!"
Aki a helyszínen látta a szolnokiak produkcióját, az ehsmerően bólintott és állapította meg: van igazságalapja ennek, hiszen kiváló
erőkből áll a MOL.
Bonifert Domonkos: - Egy Pavloviccsal jobb volt a Szolnok. A
bajnoki címre is esélyes Szolnoktól ilyen különbséggel sem szégyen kikapni.
Gorán Milkovics: - Tartottunk

a meccstől, megilletődötten
is
kezdtünk. Szerencsére Pavlovics
szenzációs dobóteljesítménye szárnyakat adott a csapatnak, így a
végén fölényes győzelmet arattunk.
További eredmények: Kaposvári KlímaVill—Dombóvári VMSE 94-73, Atomerőmű
SE-MC MAFC 92-86,
Marc-Körmend-Debreceni Vadkakasok
98-80, Falco-Szombathely-ZTE KK
70-58, Albacomp-UPC-Marso-lsobauNyíregyháza 97-74.

VÁSÁRHELY-GÖD
95-86 (28-28,
16-21,23-27,28-10)
NB I B csoportos férfi kosárlabdamérkőzés, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 200 néző.
Vásárhely: DR. B0RBÁTH (31/9), Parády
(133), Búzás (1569, UTASI (136), JÁHNI
(19). Cserék: Böszörményi (4). Edző:Valaczkay Győző és Polányi Géza.
Az első negyedben fej-fej mellett
haladtak a csapatok, egyik sem tudott meglépni a másiktól. A második tízpercbén a vendégek alaposan elkapták a fonalat, egyre jobban
elhúztak. A harmadik felvonásban
is hasonló volt a koreográfia, mint
a másodikban, az történt a pályán,
amit a gödiek akartak. A zárónegyedre nagyot változott a játék képe, a Vásárhely védekezése feljavult, a támadásban is egyre pontosabbá váltak dr. Borbáthék, így átvették a vezetést, amelyet a meccs
végéig meg is tartottak.
SÜLI RÓBERT

Hannawald tarolt

Első szemle: szerdán
TORNA

Jellemző jelenet a férfi meccsről: Greennek (balról) minden egyes labdáért keményen meg kellett küzdenie. A válogatott Orosz többször megkeserítette a csapatkapitány dolgát.
Fotó: Miskolczi Róbert
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Angyal: mint 2001-ben
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Athénban a válogatott
FUTSAL

KAJAK-KENU

BUDAPEST (MTI)
A kajak-kenu válogatott szakvezetője, Angyal Zoltán igazán sikeres évet tudhat maga mögött.
A nemzeti csapat összesen tizenhat aranyérmet gyűjtött a világeseményeken, őt pedig az esztendő szövetségi kapitányának
választották a sportújságírók. A
szakemberrel a válogatott ausztriai sítáborba utazása előtt beszélgettünk.
- A legjobbak a
megszokottak
szerint készülnek az idei feladatokra. Hogyan alakul a következő hetek programjai
- Eddig évek óta ugyanazokat a
helyszíneket és az időpontokat választottuk, és mivel bejött, nincs
is okunk változtatni. Azaz január
6-tól egyhetes ausztriai sítáborral
kezdtünk, amelyen csak a világbajnokok vesznek részt: hat hölgy
mellett hat kenus. Fehérvári, Hegedűs és Beé is velünk tartott volna, de sajnos magánéleti problémák miatt végül itthon maradtak. A Démász-Szegedi VE összes
felnőtt és junior versenyzője februárban Horvátországban készül,
amelyre örömmel engedtem el a
válogatottakat. Március 17-én a
férfi kajakosok Sevillába, a világbajnokság színhelyérc, 18-án pedig, Ludasi Róbert vezetésével a
kenusok Sabaudiába utaznak.
-A szinte állandónak

mondha-

Keddtől csütörtökig Athénban négyes tornán vesz részt a magyar teremlabdarúgó-válogatott. A novemberi budapesti futsal Eb-selejtezőre
készülő együttes a görögök mellett
Ukrajnával és Franciaországgal találkozik. A papírforma szerint a

Fehér Madridban
LABDARUGAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Angyal Zoltán szövetségi kapitány szerint a szegedi kajakos hölgynek, Janics Natasának jó esélye
van a válogatottba kerülésre.

tó sztárok és kerettagok mellett
az újoncok közül kikre számít1
- A világeseményekre a válogatókon kvalifikálhatják magukat a
sportolók, de azért vannak már
kiszemeltjeim. A nőknél fhksy Tímea, valamint az állampolgárságot megkapó, szegedi janics Natasa mindenképpen esélyes a válogatottba kerülésre. A férfi kajakosoknál Bethlenfalvi és Siebel számíthat a fokozott figyelmemre, a
kenusoknál viszont nem tudok

Fotó: Karnok Csaba

neveket mondani. Ebben a szakágban rengeteg olyan fiatal van,
akik még éppen csak kinőttek az
ifikorból, de remélem, lesz közülük is, aki az Eb-n, vagy a vb-n rajthoz áll.
- Az Európa-bajnokság
házigazdája július 18. és 21. között
Szeged lesz. Előtte mikor találkozhatnak a szurkolók a válogatottakkalI
- Május 5-én és 6-án a Matyéren lenne a tájékoztató verse-

Edzőképzés a megyében
MUNKATÁRSUNKTÓL
A CSLSZ edzőbizottsága szervezésében a labdanígóedzök részére továbbképzést tartanak január 13-án
reggel 9 órától délután 3 óráig. Az
előadók - Egervári Sándor, a Magyar Labdarúgó Edzők "testületének
elnöke, a Dunaferr együttesének

magyarok az Eb-ezüstérmes ukránok mögött valószínűleg a görögökkel lesznek versenyben a második hely megszerzéséért. Érdekesség
(vagy inkább meglepő:), hogy az
NB I-ben kiválóan szereplő és a
második helyen álló Első Beton Szegedből senki sem tagja a keretnek.
A magyarok programja, kedd:
Magyarország-Ukrajna,- szerda:
Magyarország-Görögország; csütörtök: Magyarország-Franciaország.

Pro licences trénere; Kolozsvári János, a Makó FC A licences szakvezetője; valamint Lóczi István, a
Bozsik-program Csongrád megyei
instruktora, A licenccel rendelkező
edző - a védekezési eljárásokról; a
4-4-2-es játékrendszerről tartanak előadást gyakorlati bemutatókkal fűszerezve.

UEFA B típusú tanfolyam indul
(ebben az esztendőben csak ez az
egy!) Csongrád megyében. A kurzus
várhatóanfebruár1 - jétől március 9ig (5x3 nap - péntek, szombat, vasárnap) tart majd. Érdeklődni a
CSLSZ-ben Kószó Szilviánál (tel.:
0662-426-940) és Lóczi Istvánnál
(0630-850-7227) lehet.

nyünk, ám éppen ekkor nemzetközi evezős viadalt rendeznek a
Tisza-parti vízicentrumban. Ez
az időpont tehát még módosulhat,
de az biztos, hogy július 5-től 7ig ugyancsak a Maty-éren vendégeskedünk, mégpedig a második
válogató apropóján. Rá két hétre
kezdődik a kontinensviadal, remélem, a szurkolás és az eredményesség is a '98-as vb-t idézi
majd.
MÁDI JÓZSEF

Kilencvenkilenc százalékig biztos, hogy Fehér Miklós nemcsak
klubot, hanem országot is vált.
A magyar labdarúgó-válogatott
centere - aki eddig tizenötször
húzta magára a címeres mezt - hiába népszerű Portugáliában, a Bragában, az elnökkel összekülönbözött, mert nem hosszabbította
meg a 2002 nyarán lejáró
szerződését. Fehér jól tette, hogy
hónapokat is kivárt, ugyanis a
portugál menedzsere, fosé Vega
révén a spanyol másodosztályban
magabiztosan vezető Atletico
Madridba kerülhet. A szerződésről
már csak a bragai elnök aláírása
hiányzik, és ha da Costa pénzt

akar látni a magyar csatárból, akkor minden bizonnyal rövid időn
belül szignózza a megállapodást.
Fehér várhatóan a január 15én lejáró átigazolási időszak előtt
Madridba költözik. Mivel az Atletico már-már feljutott a Primera Divisiónba, ezért Jesús Gil y Gil
klubelnök a csapat megerősítésén fáradozik. A német Bayern
irányítója, Stefan Effenberg Madridba tart, valamint várhatóan a
spanyol fővárosba költözik a válogatott centere, Ismael Urzaiz
is. Rajta kívül Fehérnek riválisa lehet még az óriási tehetségnek tartott, ifjúsági vb-gólkirály, a mindössze 17 éves Torres. Azonban
Miki - csak így ismerik az ibériai félszigeten - nem fél, és ahogy
nyilatkozta: alig várja már, hogy
a pályára léphessen a Vicente Calderon-stadionban.

Csak felvillanásokra futotta a DFRC-Szeged erejéből

Vas- és papírforma

Veretlenek a '9l-esek
A Szentesi VSC '91 -esek rögbicsapata ismét remekül teljesített az
idei NB Il-es bajnokság első felében. A sikeres idényről Törőcsik
Sándorral, az együttes játékosedzőjével beszélgettünk.
- Milyen tervekkel vágtak neki az
átszervezett
bajnokságnakI
- A cél a minél jobb szereplés volt.
A másodosztályt két részre osztották, és a keleti csoportot pontveszteség nélkül vezetjük, de a tavaszi
sorozat biztos nehezebb lesz. A
felsőházi rájátszásban ugyanis mellettünk a csoportunkban a másixlik
helyen álló Kecskemét, valamint a
nyugati ág két éllovasa, a Pécs és az
Esztergom küzd a bajnoki aranyért.
Ez a négyes nagyon erős, a helytál-

láshoz össze kell szedni magunkat.
- Játékos-edzőként belülről is figyelhette a társakat. Kikkel volt elégedett, és akadt-e olyan, aki nem
a tőle elvárt produkciót hozta!
- A hétszeres válogatott kerettag
Fekete Csanád szereplésén látszott,
hogy egy évet Walesben töltött. Sokat erősödött, fejlődött, de a folytatásban nélkülöznie kellene az egyénieskedést. Nagygyörgy Ádám tizenötször volt a nemzeti csapat keretében, ő is a meghatározó rögbisek közé tartozott. Kiugróan rossz
teljesítménnyel nem találkoztam, a
csapat együtt szerepelt jól.
- Amatör együttesként hogyan
oldották meg az edzéslátogatottságot!
- Hozzánk hasonlóan a többi gárdánál is komoly gondot okozott a
tréningek levezénylése. A szentesi
klubból sokan vidéken dolgoznak,

ebből adódóan nagyon nehéz közös
időpontot találni. Ez a terület az
egyik legnagyobb gondunk.
-Haa magabiztos ősz után a tavasz is ilyen kiválóra sikerül, azaz a csapat kivívja a feljutást, akkor vállalják a magasabb osztályban való szereplést!
- Először is tényleg kiválóan kell
játszanunk, hogy megnyerjük az
NB Il-t. Az NB I-ben már szükséges egy kadettcsapat versenyeztetése is, ám ez nem jelentene problémát. Az osztályváltás jelentős kiadásnövekedéssel járna, a kasszánkban azonban csak a várostól kapott
200 ezer forint van, amely nem sok
mindenre elég. Az anyagi többletet
eddig a játékosok finanszírozták,
ezen az NB I-ben változtatni kellene. Ha ez összejönne, akkor nyugodtan nekivágnánk az első osztálynak.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

A szegedi akciókat - képünkön Rácz próbálkozik - rendre megfogta az újvárosi blokk. Fotó: Miskolczi Róbert

RÖPLABDA

DUNAFERR SEDFRC SZEGED
3:0 (12,14,18)
Extraligás férfi röplabda-mérkőzés. Duna-

Újváros, 200 néző. Vezette: Donkó, Hóbor.
Dunaferr: Nagy A. M0R0Z0V, Szekeres,

Úrfi, Gubik, FORGÓ. Csere: SZABÓ G. (liberó), MÓZER, Pajor, Tóth, Nyírj. Edző:
Ruffing Péter.
DFRC-Szeged: Rácz, Hulmann, Maksa,
NACSA, PETRFY, Melnicsuk. Csere: Szeleczky (liberó), Besenyei. Edző: Nyári Sándor.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:3,8:3,
15:5, 17:9, 21:11. 2. szett: 4:3, 9:6, 13:8,
20:10. 3. szett: 3:3, 8:5, 12:7, 16:11,
21:14.

A Szentesi ^ l - e s e k rögbicsapata pontveszteség nélkül vezeti az NB II keleti csoportját.

A tervezett kezdőhatosból a szegedi oldalon Szűr, betegség miatt
nem léphetett pályára. A hazaiak
viszont végig (leszámítva az egy-két
perces időtartamú cseréket) a legjobb összeállításukban szerepeltek, ezzel is jelezve, nagyon komolyan veszik a találkozót. Az új-

városiak egyértelműen a 3:0-ás
győzelemre törekedtek, hogy
megőrizzék minimális szettelőnyüket a címvédő Kaposvárral szemben. Az első játszmát maximális
fordulatszámon kezdték a vendéglátók és Morozov két, valamint
Forgó egy szervasorozata mindent
eldöntött. A második játékrészben sem változott jelentősen a koreográfia, a dinamikus Dunaferrtámadásokkal szemben a Tiszapartiak tehetetlennek bizonyultak.
Ezúttal a kulcsemberek, Melnicsuk és Hulmann is elmaradtak a
várakozástól, igaz utóbbira még
mindig centerben számít Nyári
edző és vállbántalmai miatt balkézzel igyekszik pontokat elérni. Péterfy és Nacsa viszont a körülményekhez képest jól játszott, s a liberó Szeleczkynek is akadtak magabiztos nyitásfogadásai. Ezzel
együtt csupán a harmadik felvonásban alakult ki nagyobb küzdelem - ekkor még 14:14-et is mutatott az eredményjelző - , de a
második technikai idő után már a
házigazdák akarata érvényesült. A
fiatal Mózer megoldásai is aranyat,
vagyis pontokat értek. Végül érvényesült vas- és a papírforma, a
Dunaferr simán nyert. Igaz, a

DFRC-Szegednek nem a bajnokaspiráns otthonában kell bravúrt
véglehajtania.
A teljes képhez még az is hozzátartozik, hogy a sereghajtó mindössze négy tréninggel utazott el
erre a partira, a két ünnep között
ugyanis nem adódott lehetőség (terem hiányában) a munkára, a felkészülésre.
R u f f i n g P é t e r : - A Kazincbarcika ellen készülünk, ezért kicsit
nagyobb terhelést kaptak a fiúk,
ami érződött is a produkción. Ezzel együtt nem bíztunk semmit a
véletlenre, végig teljes erőbedobással hajtottak játékosaink. •
Nyári Sándor: -Apillanatnyilag
legjobban felkészített és legjobb
formában lévő magyar együttestől
kaptunk ki, ami az ismert okok
miatt nem meglepetés. A Dunafen
nagyon tudatosan készül a trónfosztásra és szerintem Ruffing kollégám gárdája nem esélytelen a
bajnoki aranyra.
További eredmények: Szabolcs GabonaNYVRC—Ptioenix Mecano-Kecskeméti FRC
3:1 (15,20,-21,10), Kometa-Kaposvár
SE-Vegyész RC-Kazincbarcika 3:0 (22,
20,22).
I.P.

•
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Pergert megműtik
Perger Zsolt az elmúlt hónapokban nagyon sokat panaszkodott,
hogy fáj a válla. Bajnoki mérkőzéseket is kihagyott emiatt. Orvostól orvosig járt, de semmit
sem javult. Ezért úgy döntött,
hogy felkeresi az ország legjobb
vállspecialistáját, dr. Csépai
Dezsőt. A budapesti Sportkórház orvosa szerdára rendelte fel
a Pick Szeged kapusát. Ez adta a
beszélgetésünk apropóját.
- Milyen diagnózist állított fel
Csépai doktor!
- Az MRI-vizsgálat azt állapította meg, hogy a rotátorköpeny 1
centiméterrel be van szakadva, s
alatta víz van. Ezért fáj. Természetesen az atroszkópos beavatkozás lehet, hogy más problémát is
kimutat.
-Ez a műtét mennyi időre vonja ki a játékból!
- Két-három hónapig nem játszhatom. Én azonban azon leszek,
hogy minél hamarabb a kapuba
állhassak.
- Nem lehetett volna a nyárra
halasztani az operációt!
- Négy hónapja már sérülten védek. Én is azt hittem, hogy kihúz-

hatom vele a bajnokság végéig, de
Csépai doktor azt mondta, a halasztás bonyolultabbá teheti a beavatkozást, s hosszadalmasabbá
válhat a rehabilitáció.
- így oda a válogatottság is!
- Természetesen. Beszéltem Skaliczki László szövetségi kapitánnyal, aki megértette a problémámat.
- Ha jól tudom, a Pick Szeged
kötött szerződésben van egy olyan
pont, ha külföldi csapatot talál,
akkor elengedik. Jó Szegeden,
vagy nem sikerült vevőt találni!
- Mindkettő igaz. Nagyon kedvelem Szegedet. A csapat jó, az is
igaz, hogy lehetne még jobb is.
Gondolok, a Gáldar elleni EHFkupa-mérkőzésünkre, vagy a veszprémi gyengébb játékunkra. Bízom abban, hogy a rájátszásra már
jobban összeérik a gárda. Ami pedig a külföldi szerződésemet illeti,
én nem akarok minden áron más
országban védeni. Van egy spanyol
menedzserem, akivel abban egyeztünk meg, hogy csakis olyan feltételeket fogadok el, amelyek számomra még kedvezőbb anyagiakat
biztosítanak.
SÜLI JÓZSEF
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Tizennégy gól: reális különbség a Népligetben

Határozott hazai védelem
KÉZILABDA

HERZ-FTC-LISS-HNKC
36-22 (20-9)
NB l-es női kézilabda-mérkőzés. Budapest, Népliget, 800 nézd. Vezette: Kékes
Cs Kékes P
Herz-FTC: MIKL0S0VÁ - Tóth E. 3, Pádár
M. 2, SITI E. 6, Pádár 1.3, FARKAS 6 (3),
LŐWY 6. Csere: Pastrovics (kapus), Blaskovits 1, Kovács 3, TÓTH T. 5, Mraviková
1. Edző: Németh András.
Liss-HNKC: VÖRÖS - Szabó M. 1, Asztalos 3 (1), Csáki 3, Huba 1, Jancsarova 5
(1), Baunok 1. Csere: Szabó K. (kapus),
Nikolics, Szőke 1, Barna 2, Kósa 1, KOCSIS 4. Edző: Farkas József.
Hétméteresek: 33, ill. 2/1. Kiállítások: 4
perc a Herz-FTC-nél.
Sziklakemény védekezésével felőrölte - képünkön Asztalos a húsdarálóban - a Vásárhelyt a bajnoki
Első bajnoki mérkőzését idén a
Herz-FTC ellen idegenben játszotta Liss-HNKC. Ennél lazább startot nem nehéz elképzelni, hátha
még hozzátesszük, hogy kedden
(18 órakor) pedig a bajnok Dunaferr együttesét fogadják a Hódtói
arénában a vásárhelyi kedvencek.
De ne szaladjunk ennyire előre,
maradjunk még a Kőbányai úton,
a Népligetben!
A találkozó előtt Farkas ]ózsef, a
Liss-HNKC vezetőedzője arra kérte lányait, hogy ügyeljenek a lerohanásokra, ezeket próbálják meg
hatástalanítani. Ebből az első félidőben nem valósult meg semmi...
Pontosabban a Fradi játékosai fogadták meg a fenti tanácsokat. Lehet, hogy hallgatóztak? Németh
András tanítványai keményen védekeztek, a támadásokat pedig Siti £., Farkas és Tóth T. vezérletével

címre is esélyes Herz-FTC.

rendkívül eredményesen fejezték
be. A játékrész derekán még „csupán" 11-5-re vezetett a Herz-FTC,
de a kék-sárgák hosszú gólcsendjét kihasználva a 26. percre már
18-5-re nőtt a hazaiak előnye. A
házigazdákat az sem hátráltatta
különösebben, hogy első számú
balszélsőjük, Kirsner kisebb sérüléssel bajlódott, és a közelgő
Bajnokok Ligája derbire pihentették, tartalékolták. A „helyettese",
Löwy is kitett magáért, összesen
hatszor talált be a vásárhelyi kapuba.
A fordulás után a csereként beállt Kocsis vitt némi színt a LissHNKC produkciójába, és a kapus
Vörös teljesítménye is feljavult.
Ebben az időszakban jobban védekeztek a vendégek, bár ennek ha-

A 15. címvédés
OKOLVIVAS
MAGDEBURG (MTI)
Tizenötödször védte meg a Boksz
Világszervezet (WBO) könnyűsúlyú bajnoki címét Artúr Grigorjan,
Perger Zsolt a Dunaferr elleni rangadón a csapat legbiztosabb pontja, miután a 8. menetben technikai
volt, bravúrok sorozatát mutatta be.
Fotó: Gyenes Kálmán k.o.-val legyőzte az amerikai Ray-

TOTO
BUDAPEST (MTI)

A totó 1. heti szelvényén szereplő mérkőzések eredményei:
1. Lecce-Milan
0-1 2

2. Atalanta-Chievo

III.

S P O R T J A "

mundo Martinezt. Grigorjan, aki
a hamburgi Universumnál klubtársa Kovács Istvánnak és Erdei
Zsoltnak, hat éve birtokolja a
WBO könnyűsúlyú övét.
A 33 éves, üzbég származású bokszoló mind a 34 profi összecsapását megnyerte, a mostani volt a
21. idő előtt befejezett mérkőzé-

Fotó: Tésik Attila

tékonyságáról, erőszakosságáról
sokat elárul, hogy egy kétperces
büntetőt sem gyűjtöttek be... A
Fradi azonban nem adta alább:
keményen, de a sportszerű kereteket megtartva őrizte kapuja
előterét - Pádárékat is csak kétszer szórta ki a Kékes Cs., Kékes
P. bírópáros. Igaz, a védekezést
megkönnyítette a Vásárhely is, a
szélsők ugyanis nem oldották meg
a rájuk rótt feladatot, így a csongrádi csapatot középre kényszerítették a zöld-fehérek. Ezután pedig már nem volt nehéz dolguk az
akciókkal. Mindkét oldalon az
összes játékos szóhoz jutott. A
vásárhelyieknél még Nikohcs állapotát is tesztelte Farkas edző: de
a jugoszláv beállós továbbra is fájlalja a derekát. A meccset maga-

2-1 1

4. Fiorentina-Perugia
1-3 2
5. Juventus-Udinese
3-0 1
6. Roma-Torino
7. Venezia-Parma

1-0 1

3-42

WIESBADEN (MTI)

Az olasz Pierluigi Collinát választották a 200l-es év legjobb játékvezetőjévé a labdarúgás történetével és
statisztikáival foglalkozó szervezet,
az IFFHS szavazásán. A 41 éves

1-0 1

olasz futballbíró negyedszer kapta
meg ezt az elismerést, és utolérte az
ugyancsak négyszeres első Puhl
Sándort. Collina (129 pont) mögött, a svéd Anders Frisk (47) lett a
második, a dán Kim Milton Nielsen
(34) pedig a harmadik.

Pósfai Gergely bravúros szereplése
KOSARLABDA
Immár negyedik alkalommal
rendezték meg Szegeden a Joker Totózó-kupa nemzetközi
utánpótlás asztalitenisz-versenyt, amelynek a házigazdája a
Németh Imre Altalános Iskola
(lila iskola). Évek alatt hazánk
egyik legnagyobb viadalává nőtte
ki magát, egyre nagyobb létszámmal jelennek meg a fiatalok.

8. Verona-Piacenza
9. InternazionaleLazio lapzártánk után ért
véget
10. BarnsleyBlackburn
l-l X
11. CoventryTottenham elmaradt,
helyette:
Salerni tanaModena
l-l X
12. Norwich-Chelsea
0-0X
13. WimbledonMiddlesbrough elmaradt,
helyette: Siena-Sampdoria
0-42
Pluszmérkőzés:
14. Aston VillaManchester lapzártánk
után ért véget

További eredmények: DVSC-Valdor-Esztergomi NKSE 35-17 (17-8), K.
Spartacus-Váczi Toyota-Győri Garboplast
ET0 KC19-26 (9-12), Dunaferr SE-Vasas 37-20 (17-5), Békéscsabai
ENK-Cornexi-Alcoa 26-31 (10-11).
IMRE PÉTER

Collina utolérte
Puhl Sándort

1-2 2

3. Bologna-Brescia

biztosan, ilyen különbséggel is
teljesen jogosan nyerte meg a
Herz-FTC.
Németh András: - Csak huszonöt percig voltam elégedett a csapat teljesítményével. Hasznos volt
számunkra a jó ellenfél.
Farkas József: - A Ferencváros
agresszív védekezése már az első
félidőben eldöntötte a mérkőzést,
a pontok sorsát. El kell ismerni: a
különbség is teljesen reáhs, megfelel a játék összképének.

Az idei eseményre hat ország, közel négyszáz pingpongosa adta le
a nevezését. Az első napon az
újoncok, a másodikon a serdülők,
míg a mai zárónapon az ifjúságiak álltak asztalhoz. Az indulók
között igazi „nagymenőket" is találhattunk, hiszen a korosztályok
legjobbjai is eljöttek a Tisza-parti eseményre. Természetesen a
megyei klubok játékosai is megjelentek a küzdőtéren.
A főszervező, Kószó István igazán kitett magáért: remekül megszervezte a versenyt. Impozáns Három napon keresztül közel négyszáz fiatal ütötte a labdát Szegeden, a Joker Totózó-kupa nemzetlátványt nyújtott a sok-sok asztal, közi asztalitenisz-versenyen.
Fotó: Schmidt Andrea
amelyet rengeteg fiatal állt körül.
A nyitónapon, pénteken a legki- ATSK Szeged két fiatalja, Márki csoltak nekik. A nagyobbaknál legjobb négy között a jugoszláv
sebbek kezdték a küzdelmet. A Róbert és Pósfai Lőrinc sokáig még ennél is szenzációsabban ver- Lupulescu volt az ellenfele, akinek
mezőny az újoncoknál ketté vált, megállíthatatlanul menetelt. A senyzett Pósfai Gergely. Sorra az édesapja világhírű asztalitenikét korosztályt alakítottak ki a két tehetség a legjobb nyolcig ju- legyőzte a szegedi fiatal az ellen- szező volt évekkel ezelőtt, sőt az
szervezők. A legkisebbeknél az tott, itt azonban megálljt paran- feleit, fantasztikusan játszott. A ifjabb Lupulescu is korosztályá-

ban a legjobbnak számít Európában. Ezzel az eredménysorral különösebben Pósfai nem foglalkozott, hatalmas bravúrt hajtott végre, 4-l-re legyőzte az esélyesebb
ellenfelét. A döntőben a szombathelyi Vajda volt a riváüsa. A finálét a szegedi játékos már nem
bírta erővel, sokat kivett belőle
az elődöntő, így a végén az ezüstérem jutott az ATSK sportolójának.
A második napon jöttek a serdülők. A csatározásukat a nemzetközi fölény jellemezte: a négy közé csak külföldi játékos került be.
A legjobb szegedinek i f j . Kószó
István bizonyult, a Joker Totózó
versenyzője a legjobb tizenhat közé jutott. A befejező nap az ifjúságiak léptek asztalhoz. A szegedi pingpongosok nem sok vizet
zavartak, a csoportmeccsek után
búcsúzni kényszerültek. Igaz, erre előzetesen is számítani lehetett,
hiszen ebben a korosztályban a
BVSC-sek voltak az esélyesek,
akik közül került ki a végső
győztes.
Az ünnepélyes eredményhirdetés után az edzők, a játékosok, a
szurkolók egyöntetű véleménye
volt: ismét színvonalas verseny
házigazdája volt a Tisza-parti város, s megegyeztek: jövőre újból
találkoznak.
S.R.

IV.

" A

D É L

S P O R T J A

M Ű S O R *

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 1.

Az élvonalra Labdával álmodnak a Tabán Trafik Szeged pólósai
pályázik
BILIÁRD
A Vegas BC Szeged NB II-es biliárdosai pillanatnyilag 10 ponttal a
második helyen állnak a hétcsapatos bajnokságban, s eddig öt győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedtek, az éllovas Pirat Budapesttől. Az egyesület tavaly augusztusban alakult, a vezetőség elégedett az elért eredményekkel és a
cél továbbra is az NB I-be jutás. A
legjobbak között is a négy közé juthat a gárda, hiszen a korábban többszörös bajnokcsapatra épül. Az is a
reális tervek között szerepel, hogy
az idén mindenki javítson egyéni
ranglistahelyczésén. A klub legjobbja, Nagy Csaba (pillanatnyilag 4.
az országos ranglistán) arra is esélyes, hogy ott legyen az áprilisi Európa-bajnokságra utazó nemzeti
csapatban — erről kvalifikációs tornák döntenek.

A hét végén folytatódik a bajnokság
VÍZILABDA
Lassan egy hete, hogy megkezdte
a felkészülést a rájátszásra valamennyi Csongrád megyei élvonalbeli vízilabdacsapat. A férfiaknál
mind a lábán Trafik Szeged, mind
a Kontavill-Szentesi VK, a nőknél
pedig a Carnex-Szentesi VK is január 2-án tartotta az idei első
edzést. Az eddigi tapasztalatokról kérdeztük az edzőket.

A három együttes közül a legmostohább körülmények között a rájátszásba a hatodik helyen bekerült
Tabán Ttafik Szeged készül.
- Délelőttönként a Gellért Szabadidőközpontban futunk és erősítünk, míg esténként a SZUE-hoz
Nagy Csaba azt is elárulta: az tartozó „Gombában" úszkálgatunk
utánpótlás-nevelésre is nagy hang- - tájékoztatta lapunkat Horváth
súlyt fektetnek (a fiatalokat hét- Viktor edző.
köznaponként 17 és 19 óra között
A huszonöt méteres medencévárják a Vegas Biliárdszalonban) a ben két pályát kaptak a pólósok,
jövőben, mert nem akarják, hogy a ott versenyeznek a szomszédos pásportág még egyszer olyan krízist él- lyán tempózgató „Rozi nénikkel".
jen át, nünt a közelmúltban.
Ennyi. Merthogy a labdákat már
Az egyéni ranglista állása: 1. Tbt rég leengedték, mondván, nincs hol
Sándor (Szeged) 1633,2. ifj. Földes használni őket, ezért nincs rájuk
Vilmos (Fordan BC Pécs) 1582, 3. szükség...
Solymosi Gábor (Joker Tíszaújváros)
A hét végén kezdődő rájátszás
1261, 4. Nagy Csaba (Vegas BC előtt mindössze egyetlen alkalomSzeged) 1216, ...26. Gerhard mal, holnap szembesülhetnek az
Gryschka 331', ...35. Kószó Gábor ujjak, milyen érzés is megérinteni
176, ...40. Szalai Mihály 127, ...46. a sárga Mikasát.
Kovács István 102, ...49. Kovács
Az első három fordulóban kivéGergely (utóbbi mind Vegas BC tel nélkül idegenben szállnak vízbe
Szeged) 95 ponttal.
a Tisza-partiak. Január 12-én a
A csapat sportolóinak a program- BVSC-vel, 16-án a Vasassal, míg
ja a közeljövőben, január 20: az 26-án a Domino-BHSE-vel találNB Il-es esb első idei fordulója, koznak. A sorsolás folytán a SzuperClub 88 Budapest-Vegas BC Sze- kupa-győztes angyalföldiekkel Szeged; január 26-27: egyéni verseny geden kellett volna találkozni, de
mert a meccs időpontjában még
a 9-es játékban, Budapest.
I.P. biztosan nem lesz beüzemelve az új-

MOZIMŰSOR

8 . 4 5 Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt a Petőfi rádióban
9 . 5 0 Apró-cseprő 1 0 . 0 3 Közlekedés 1 0 . 5 0
hírek 1 1 1 5 Élj jól' 1 1 3 8 Zbtd jelzés 1 4 8 Kor-

Du. tél 4 és este 8 óra: Kiutazás. Színes amerikai fém:

kérdés 1 2 . 0 0 Jó ebédhez szól a nóta 1 3 . 0 0

du háromnegyed 6 éra: Hamvadé cigarettavég Színes

Verkli Kb

magyar film.

lásjelentés 1 4 . 0 0 A rádió kívánságműsora 1 5 . 0 5

1 3 . 0 6 Közlekedés Kb 1 3 . 5 0 Vízál-

Közlekedés 1 6 . 0 0 Közlekedés 1 7 . 0 0 Háztól há-

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA

zig 1 7 . 0 4 Közlekedes 1 8 . 0 0 Közlekedés 1 8 . 0 1

Du negyed 4, tél 6 és este háromne&ed 8 éra: Bndget

Kolyókrádio 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 0 4

tones naplóia Színes, m. b angolromantikusvigiáték

Sportpercek

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este tél 8 óra: NEXXT. Színes

2104

19.15

Eenészportré

Unikum 20.00 Váltóhang
22.00 Kupé 23.15 Tele-

stúdió 0 . 0 0 Éjfél után

3 . 0 3 A legszebb filmze-

nékből 4 . 0 3 Verbunkosok, csárdások

maqgyartilm

GRAND CAFÉ
Este 7 éra: Gyors büfék, gyors nők Amerikai film. R.:
amos Kollek: este 9 éra: az élet könyve Amenkai film.
R.: Hal Hartley

PLAZA CINEM A CITY
Amenka kedvencei: 18.20óra. AUarrtis: 13.45.15.45
éra Csocsd: 18,20 éra lovagregény 17.30.20 óra.
Kutyák és macskák: 14.15.45 óra Hány Potter 14.
17.20 éra Eredendő búv 13 30,15 45 óra Dr Szöszi:
14.16.18.20 óra. Neszélj száj: 13.15.15.30,17.45,
20 óra. Jay és Néma Bob: 14.15,16.15,18.15,20.15
óra 7oolander 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 éra.
Amenkai Pite 2.: 13.30.15.45.18,20.15őra.

VÁSÁRHELY
Du háromnegyed 6 óra: Négybalkéz Színes amenkai
film; este 8 óra: Moszkva tér. Színes magyar film

SZENTES
Du tél 6 éta Honona akadva 2 Színes amenkai
vígjáték, este 8 óra: Négybalkéz Színes amenkai film

RADI0MUS0R
KOSSUTH
8 . 1 9 Mindennapi tudomány 8 . 3 0 Hírek Közlekedés Időjárás 9 . 0 0 Hírek Közlekedés Időiárás
9 . 0 4 Napközben 9 . 5 9 Pontos időjelzés 1 0 . 0 0
Délelőtti krónika 1 1 . 0 0 Hírek. Közlekedés. Időjárás
1 1 . 0 4 Szonda 1 1 . 3 5 Az elmés nemes. 1
1 2 . 0 0 Dák harangszó 1 2 . 0 2 Déli krónika 1 2 . 4 0
Ki nyer ma? 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 0 Hírek
Közlekedés. Időjárás 1 3 . 0 5 Vendég a háznál
1 3 . 3 0 Erős vár a mi Istenünk! 1 4 . 0 0 Hírek. Közlekedés. Időjárás 1 4 . 0 4 7ene-szóval 1 5 . 0 0 Hírek. Közlekedés Időjárás 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá!
1 S . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök ." 1 7 . 0 5 Pénz - piac profit 1 7 . 4 5
Kék bolygó 1 8 . 0 0 Esb krónika 1 9 . 0 0 Hírek Közlekedés Időjárás 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0
Sportvilág 19.50 ló éjszakát, gyerekek' 20.04
Aranyemberek Gácsi Sándor 20.35 Kora tavasz.
Részletek Illyés Gyula regényéből 2 1 0 4 Műsoraién
ló 2 1 0 5 A Szabó család 2 1 3 5 Értsünk szót!
22.00 Késő esti krónika 22.30 Etikai kódex
23.04 Lemezmüzeum

•

A rájátszást a nyolcadik helyről
kezdő Kontavill-Szentesi VK foghíjas létszámban kezdte a felkészülést.
Egyik pólós sem igazolatlanul hiányzott, mindössze az az örömteli helyzet állt elő, hogy a Kurca-partiak
négy hatalja is az utánpótlás válogatott tagjaként a mátraházi edzőtáborban „tengette" a napjait. A junioroknál Szabó Nándor és Hyc Tamás, az ifjúságiaknál pedig SomoA szegedi Weszelovszky régen gyakorolhatta a kapura lövést, ugyanis gyi Balázs, valamint Németh Dánia lábán Trafik mostoha körülmények között készül. Fotó: Karnok Csabael.
A szegediekkel ellentétben a szenszegedi sportuszoda, nem maradt legi pozíciónkat. A játékosok a mos- tesieknek bőven volt lehetőségük bímás lehetőség, mint a pályaválasz- toha helyzet ellenére szorgalma- belődni a labdával.
- Elődöm, a szeptemberben Frantó jog felcserélése. Ha minden jól san, nagy odaadással készülnek.
megy, először január 17-én ismer- Különösen igaz ez a megállapítás ciaországba igazolt Fülöp Tibor új takedhetnek meg régi-új otthonukkal. Varga Péterre. A center igyekezete nítványaival, a másodosztályú
- Mintha a vágóhidra küldeném érthető: amennyiben rövid időn be- Reims gárdájával néhány napot a liafiúkat- így a tréner. - Olimpiai és lül nem szabadul meg súlyfelesle- geti uszodánkban töltött - árulta el
Európa-bajnokokkal szemben lab- gétől, azt a pénztárcájának tartalma Kádár József, a Kontavill trénere. da nélküli gyakorlással kell(ene) bánja majd. A csápathoz tartozó hír Délelőttönként állandó jelleggel kéthelytállnunk. Kínomban csak neve- még bár nagyon várták, mégsem ér- kapuztunk, délutánonként viszont
tek az egészen. A kialakult helyze- kezik az alakulathoz John Samuels. úszóedzésen szenvedtek, illetve
tért nem hibáztatok senkit, de ta- Az amerikai válogatott - aki bekk szenvednek Berkiék.
lán szerencsésebb lett volna koráb- és center szerepkörben is otthonoA Szentes meccsei:
ban elkezdeni a sportcsarnok és a san mozog - olimpiai kerettagjá1. forduló, jan. 12. (szombat):
sportuszoda átalakítását, felújítá- nak a vállában elszakadt egy izom, Domino-BHSE-Szentes; 2. forduló,
sát. Ilyen előzmények után remek a felépülése több hónapot vesz jan. 19. (szombat), 18: Szcnteljesítménynek tartanám, ha az igénybe. Ez azonban nem jelenti tes-FTC; 3. forduló, jan. 23. {szerévad végén is megőriznénk a jelen- azt, hogy a trafikosok lemondtak da): OSC-Szentes; 4Cforduló, febr.
Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71., (piaccal szem-

Gordiusz-plusz 1 1 0 4 Közlekedés 1 1 0 5 Sport-

BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM

volnaróla,csak az érkezés időpontja lett fél évvel kitolva.
A lábán Trafik Szeged meccsei
a rájátszás első körében:
1. forduló, január 12. (szombat):
BVSC-Szeged; 2. forduló, jan. 16.
(szerda): Vasas-Szeged; 3. forduló,
jan. 26. (szombat): DominoBHSE-Szeged; 4. forduló, február
2. (szombat), 18 óra: Szeged-OSC;
5. forduló, febr. 9. (szombat), 18:
Szeged-Szentes; 6. forduló, febr. 16.
(szombat): Újpest-Szeged; 7. forduló, febr. 23. (szombat), 17: Szeged-FTC.

ben).
5 . 0 0 Jó reggelt - zenés információs műsor, félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: Téma: a Munka Törvénykönyvének január 1 -tői hatályos módosulásai Vendég: dr. Cséfán József a Csongrád Megyei Munkaügyi Bíróság elnöke
1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló 1 3 . 0 0 A nap kérdése.
1 3 . 3 0 Humorpercek. 1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. maid óránként hírek
Humorest.

23.30

18.00 Sportturmix. 20.00

Dél-alföldi Hírmondó (ism.).

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában haliható
a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 63-315-472 és 315-482. E-ma 1: radioszen-

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30. Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5 . 5 5 Músonsmertetés. időjárás útinform. Szert.:
Nagy Margit 6 . 4 5 Reggeli párbeszéd: vámkommandó. 720Aktuális beszélgetés: az orosházi határóigazgatóság átszervezése 7 . 3 0 Dél-Alföldrőt, körzeti
idójárás-ielentés. 7 . 4 5 Országos lapszemle, programajánlat és a hálózatos műsor tartalma 8 . 1 5 Sportidó 9 . 0 5 1 1 5 7 ig Hétfőtől péntekig: Kossuth
Napközben 1 0 . 0 5 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora 1 1 0 5 A körzeti stúdiók közös műsora 1 2 . 0 0 Déli Krónika (Kossuth). 1 4 . 0 5 Zenés
délutáni randevú Varga György szerkesztővel e-mait
zdr@freematl.hu 1 5 . 0 5 Délutáni magazin. Szerkesztő Nagy Margit 1 5 . 1 0 Vendégek a stúdióban:
komolyzenei ötperc Beslin Anitával 1 6 . 1 5 Zene MÁTRIX. 1 7 . 1 5 Sporthírek. 1 7 . 4 5 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről. meteor, útinform 1 8 . 0 0 Esti
Krónika (Kossuth) 18.30-tól 22.30 ig Országos
nemzebségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora

RÁDIÓ 88
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-tői 8.55-ig félóránként, 9.55-tól 18.55-ig óránként hírek, időjárás 640,7.40,8.40,1140 és 15.40kor sporthírek.
6 . 0 0 Ébresztő (GenschevSövényi Tibor) 1 0 . 0 0
Napközi (Bende Gábor) 1 5 . 0 0 Délutáni Show (Száraz Ferenc) 20.00 Kulturális Kalauz (Vass ImreSzabö C. Szilárd) 23.00 Éjszakai Zenemix.

MÉDIA-6 SZEGED

tes@mail.hszanet.hu Állandó műsorok: Helyi és térségi hírek - minden óra 30 percében Tisza Menb
Krónika-hétköznap 17.15-től 17.45-ig. 6 . 0 0
Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók, útinform, lapszemle. 9 . 0 0 Riportok-interjúk.
1 0 . 0 0 Eeneóra. 1 1 0 0 Programajánló. 12.007ene-ozön. 1 3 . 0 0 Szertesztik a hallgatók. 1 4 . 0 0 Gólok - méterek - eredmények Sport. 1 7 . 1 5 Tisza
Menti Krónika. A nap hírei. 1 8 . 0 0 Eene - érdekességek.

19.00 Esti

mese

20.00 Eenés éjszaka.

ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7
MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5 . 1 0 Színes események, érdekességek. 6 . 0 0 Gazdapercek. 6 . 1 0 Valaki mondja meg . 6 . 1 5 Boldog névnapot! 6 . 4 0 Teretere a stúdióban 6 . 5 0 Sorsolás. 1 0 . 1 5 Lapszemle. 1 0 . 4 0 Aktuális interjú. 1 1 . 0 0 Játék.
1 2 . 0 0 Eene délidőben. Szombaton 1 1 3 5 - t ő l
Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hőnap első és harmadik szombatén: „Az élet védelmében, - külön program

MÉDIA-6 SZENTES
FM95,7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00. valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel:
63312-148, tel/fax: 63440-880

E-mail: me-

dia6@szentes.media6.hu 7 . 0 0 Start napindító magazin Naptár. 7 . 3 0 BBC hírek, friss információk.
1 3 . 0 0 Délutáni magazin, benne: receptajánló.
1 7 . 0 0 Koraesti Koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor 63440-880, aktuális információk riportok, játékok, este mese. 2 1 . 0 0 Zenehíd.

FM100 2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mait media6@media6 hu www.media6.hu
6 . 0 0 Reggeli ébresztőblokk (Vizes Tünde. Büte Zsolt)
9 . 0 0 Roadshow (Kapás Csilla). 1 2 . 0 0 Zenesáv
(Greskovics Péter, benne: Média „HOT'Mix 1 5 . 0 0
Tökéletes Világ (Kapás Csilla) 1 8 . 0 0 Óhaiok Hídja
Balázzsal (Óha| telefon: 466-840) 1 9 . 0 0 1 2 0
perc (Pethó András) 2 1 0 0 Megamix

—

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY

1 2 . 5 5 Téli olimpia előtt... 1 3 . 0 0 Romamagazin

Naponta 5.00-től 24 éráig 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:

—

—

—

—

—

TELEVIZIOMUSOR
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8 . 3 0 Topmodell 9 . 0 5 1 1 0 0 Nap-

6. A puding próbája

16.20 100 kép a XX. századból
16.30 Mai hitvallások V. Majzfc Mária keramikusművész
16.55 Úton Európa-magazin
17.20 Maradj velünk! Találkozás
Jézussal
17.30 A Black Rose-vár titka Magyar-német Ifjúsági kalandfilmsorozat, 1. A rejtélyes
kastély
18.00 Híradó hatkor
18.15 Esti mese
18.35 Chicago Hope Kórház Amerikai teveflknsorozat, 13. Apró áldozatok
19.21 Szót kór a természet Moldvai sisakvirág
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás-jelentós
20.05 Kék fény
20.45 Pesty Fekete Doboz Pesty
László műsora
2 1 1 5 Szilveszter újra!
JAz élet szép, az élet minden". Részletek nagy slceríí magyar musicalekből
2 1 5 0 Aktuális
22.15 Híradó este, kkjjárás-jelentás,
hójelentés
22.20 Téli olimpia előtt... (ism.)
22.25 The ma
22.40 Fogadóóra Oktatási magazin
23.10 A makrancos feleség Német
tóvófllm, 1
0.35 Kárpáti krónika
0.40 Vllághíradó

5 . 5 0 Jó, reggelt, Magyarország! 9 . 0 0 - 1 1 4 5
Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9 . 0 0 Sonadoras 9 . 4 5
Rosalinda 1 0 . 1 0 Utazás Gasztronómiában 1 0 . 4 0
Közvetlen ajánlat 1 1 4 0 Mi, magyarok 1 1 4 5
Riviéra 1 2 . 2 0 Csapodár csalogány Sorozat
1 2 . 5 0 A dadus 1 3 . 0 0 Észak és Dél 1 4 . 5 0
Széllovagok 1 5 . 4 0 Kapcsoltam

16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

18.30 Tények Hírműsor
19.00 Nincs kegyelem
19.55 Jó barátok
20.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói Franc la-nemet-a mertkai kalandfilmsorozat
2 1 3 0 Szerelőm a címlapon

rakész magazin 1 1 0 5 Derült égből egy család
1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben
1 3 . 3 0 Domovina Szlovák nyelvű nemzebségi magazin 1 4 . 0 5 Szeretni kell Német tévéhlmsorozat,
1 6 I LoveYou 1 5 . 0 0 Magyar ház Palackposta
1 5 . 3 0 Váratlan utazás Kanadai tévéhlmsorozat

Sebzett szivek
LucecHa
Barátok ós szerelmek
Szeretni beindulásig
Aktív

23.00
23.30
0.00
0.30
100
125

Közben: kenósorsolás
Jó estét, Magyarországi
Siska Német krimisorozat
Korridor Cafó
Háló@vNág
Aktív
Vers éjfél után

RTL Klub

2. (szombat), 18: Szentes-BVSC;
5. forduló, febr. 9. (szombat), 18:
Szeged-Szentes; 6. forduló, febr. 10.
(vasárnap), 18: Szentes-Vasas; 7.
forduló, febr. 16. (szombat): Újpest-Szentes.

•

A Carnex-Szentesi VK női gárdája az elmúlt héten napi egy foglalkozással hangolt a további, a korábbinál lényegesen keményebb felkészülésre. Mert ezen a héten már
naponta két edzés szerepel a programban. Feltéve, ha javulnak a körülmények.
- Az öltözőnkben nincs fűtés, bár
sátor borítja a medencénket, mégis hideg van alatta, nem beszélve arról, hogy a vízhőmérséklet sem haladja meg a 20 foknt - panaszkodott
Szremkó Krisztina játékos-edző. Szóval nem a legideáhsabb a helyzet, de muszáj csinálni.
Muszáj bizony, hiszen a Kurcapartiak szeretnék az évad végére is
megtartani a jelenlegi harmadik
helyüket. A BVSC-Satelit és a Dunaújvárosi Főiskola együttese kiemelkedik a mezőnyből, a bronzéremért folytatandó küzdelemben
az erre az idényre alaposan megerősödött Kecskemétet kell megelőzni. Nem ígérkezik egyszerű feladatnak, pláne úgy nem, hogy a
szentesiek egyik gólfelelőse, a juniorválpgatott Győri Eszter a pályafutását Los Angelesben folytatja.
A legjobb négy csapat rájátszásának rajtjára (március vége, áprüis
eleje) azonban egy darabig még várni kell, addig a Magyar Kupában
kell bizonyítaniuk az együtteseknek. Február első hetében két fordulót bonyolítanak le az MK-ban,
majd március elején megrendezik
az elődöntőket, március 10-én pedig a finálét.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Ismeretlen ismerősök Csollány Szilveszter 1 1 2 5
Az érzés elmúlik.. 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 2 5
Tetovált paradicsom Tonga és Szamoa 1 3 . 0 0 Hír-

6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (ism.) 9 . 1 0 Top-

adó délben 1 4 . 0 0 Zenebutik Juhász Előd műsora

shop 9 . 2 5 Tiltott szerelem 9 . 5 0 Teleparti Játék

1 4 . 5 0 Néprajzi értékeink Rozsnyói országcímeres

1 0 . 4 0 Top-shop 1 1 3 5 Delelő 1 3 . 1 0 Telepar-

pad 1 5 . 0 5 Naprakész magazin

ti 1 4 . 0 0 Hélene és a fiúk 1 4 . 2 5 Jack és Jill
1 5 . 1 5 Milagros 1 5 . 4 0 Csak egy szavadba kerül!
1 5 . 4 5 Receptklub 1 5 . 5 5 Híresek és gazdagok

16.20
16.25
17.15
17.20
18.05
18.30
18.55
19.25
19.50
19.55
20.25
22.05
22.35
0.10
0.30
100
130

Csak egy szavadba kerül!
Maria Mercedes
Üstökös
Mónika A klbeszeioshow
TaláBcozások Sztármagazin
Híradó - Esti kiadás
Legyen ön Is milliomos!
Fókusz
Párizs-Dakar-raU
Barátok közt
Végtelen erő
Amerikai akciófilm.
Párizs-Dakar-rall
Ml van, haver?
Híradó - Késő esti kiadás
Autómánia (Ism.)
Fókusz
Divatkllp

Duna TV
5 . 1 0 A vatikáni rádió adása 5 . 3 0 8 . 3 0 Indul a
nap 8 . 3 0 Műsonsmertetés 8 . 4 0 Heh hírmondó
9 . 1 5 Végek jelképe 9 . 4 5 Verbunkok 1 0 . 0 0 Rózsa Sándor 1 1 0 0 Hajóval két világ határán 1 1 5 0
Híradó 1 2 . 0 0 Déli harangszó, műsorismertetés
1 2 . 0 5 Talentum 1 2 . 3 0 Emlékképek 1 2 . 5 0 Udvarház (ism.) 1 3 . 1 5 Célkeresztben 1 3 . 4 0 Magyar történelmi arcképcsarnok 1 3 . 5 5 Szerváhusz
Jenő és Szerváhusz Tibor szobrai 1 4 . 1 D A világvégeforgatókönyvei 1 5 . 0 5 Zengő ábécé 1 5 . 1 5
Rendhagyó történelemóra (ism.)

18.00
18.15
16.40
16.55
17.00
17.55
18.00
18.30

Klipzóna
Végre szabadon!
Állatmentők
Ót órai zene
Kalendárium
Műsorajánlat, reklám
Híradó
Mese

18.55
19.00
19.30
20.00

Hej, hej, helyes beszéd!
Határok fölött
Pumukli kalandjai
Párízs-blues
Amerikai zenes film
Művészetek randevúja
Híradó, sport
Nemzeti táncszínház
Üzenet
Kilencedik emelet
Hírek
Műsorismertetés, vers

2135
2145
22.00
22.40
23.35
0.15
0.20

17.00 Iskola utca
17.50 Van öt perce?
18.00 TS Futballhátfő
19.35 Esti mese
19.55 The ma
20.10 Híradó este
20.35 Sporthírek, Időjárás-jelentés
20.45 Európa kék szalagja, a Duna
2 1 4 0 Vágta Lengyel film.
23.25 Záróra
0.25 Éjszakai telefon

7 . 0 0 Ébredés - vallási magazin. 7 . 3 0 Eenevonal.
1 0 . 0 0 Főszerepben: Tolnay Klári - Fűre lépni szabad. 1 1 4 0 Eenevonal - interaktív kívánságműsor.
1 3 . 0 0 Képújság 1 5 . 0 0 Naturtex-Szedeák-Szolnok férfi kosárlabda-mérkőzés. 1 6 . 3 0 Eenevonal interaktív kívánságműsor 1 8 . 3 0 Mese 1 8 . 4 5
Közös nevező.

19.00 Híradó.
19.30 Sport.
20.00 Főszerepben: Tolnay Klári 2 1 3 5 Híradó (Ism.).
22.00 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00

Hangos képújság. 19.00 Porsche Szeged 1 9 . 3 0 Legyen a vendégem: Gyimesi
Kálmán. 20.00 Sajtóklub 20.30 Konbaszt.
2 1 0 0 FÓSULI. 2 1 . 3 0 Autók ás motorok a C-mobilnál.

TKTV
E-mait info@tldv.hu http/Www.tktv.hu

15.00-19.00 TKTV Képújság.

VTV Makó
7 . 0 0 A vasárnapi adás ismétlése. 1 0 . 0 0 Képújs á g . 1 8 . 0 0 Műsorajánló. 1 8 . 0 5 Slapaj, a hosszúfülű kutyus Rajzfilm 1 8 . 3 0 Megkülönböztető jelzés.
1 8 . 5 5 Reklám. 1 9 . 0 0 Híradó.

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 Egészségmagazin 1 6 . 4 0 Kövek a víz alatt
-természetfilm. 1 7 . 3 0 Híradó. 1 7 . 4 5 A n a p kérdése 1 7 . 5 0 Képes Sport. 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5
A nap kérdése 2 0 . 2 0 Eene-Doboz játék. 2 1 . 0 0

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0

A kungfu szelleme. Hongkongi akciófilm. 2 2 . 3 0 Hír-

Ma reggel 8 . 3 5 Delta 9 . 0 0 Zöldvendéglők Pest-

adó. 2 2 . 5 5 Kövek a víz alatt (ism.). O.OO-tól Kép-

Budán 9 . 3 0 Európa Galéria 1 0 . 0 0 A bábu 1 0 . 5 5

újság.

SZERDA,

•

2002. JANUÁR 9.

Gyászközlemények

H I R D E T É S "

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága Férjem és
Édesapánk,

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Szívedben nem volt más, csak szeretet.
Szorgalom és munka volt az egész életed.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

15

NEGYÖKRŰ IMRE

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

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Köszönjük orvosainak, ápolóinak
áldozatos munkájukat.
Felesége, gyermekei:
0H469135
Csaba, Gábor

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
011469053
Sándorfalva

áéadé ciyletúelyé&éyet 6ene&
facfon 6e*nut*tótene(4t célján*,
Főbb szempontok:

BARNA LÁSZLÓNÉ

• szegedi forgalmas, nem peremkerületi negyed,
• alapterület: 2 0 0 - 2 2 0 m 2 ,
• földszinti elhelyezkedés,
• utcafront,
• üvegportál,
• lehetőleg egy légtér,
• parkolási lehetőség,

MEGEMLEKEZES

• vizesblokk,

BAKOS KÁROLY

• telefon,

életének 78. évében, hosszú betegség után
elhunyt. Temetése január 9-én, 11 órakor
lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságés a Szegedi Rendőrkapitányság vezetői és dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy a kapitányság segédhivatalának közelmúltban nyugállományba helyezett vezetője,

SZABÓ IRÉN
életének 57. évében váratlanul elhunyt.
Osztozva a család fájdalmában a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szabó
Irén Asszonyt saját halottjának tekinti. Búcsúztatása január 8án, 15 órakor lesz a szegedi református temetőben.

í
Á£

A GARZON BÚTOR RT.

• legkésőbb 2002. márciusi beköltözés.

KENYERES GÉZA
Az életed 2 éve véget ért. Istenem, te tudod, hogy miért. Szeretteid nélküled
élnek, de szívünkben megőrizünk Téged.

Jelentkezéseket az alábbi címen várjuk:
Szeged, Attila u. 17-19.
Telefon/fax: (06-62) 426-528, 548-370

Szerető felesége és családja
W

Tiszteli Hirdetőink!

Édesapánk,

NAGYMIHÁLY
LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulójára
emlékeznek.
Gyermekei és családjaik

Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!

A Bureau Veritas
™
Magyarország Minőségellenőrző Kft.
keres Szeged környékén lakó

MŰSZAKI
ELLENŐRÖKET

I SZEGED!

hirdető
i Ü T í

részmunkaidőben, helyi inspekciókra.
Megbízható mérnökök, illetve
technikusok jelentkezését várjuk.
Az angol- nagy

Köszönjük!

francianyelv-ismeret
,

előny

Versenyképes fizetés!

Jelentkezés budapesti irodánk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, dédnagyapa, keresztapa, após, sógor, rokon,

KISPÁL ANTAL

ny. MÁV-főellenőr, Hódmezővásárhely,
Kopáncs állomási lakos 87 éves korában,
január l-jén csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. január
11-én, pénteken, de. fél 11 órakor lesz a
Hódmezővásárhelyi római katolikus temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Tudatjuk mindenkivel, akik ismerték, tisztelték és szerették,
hogy drága feleségem, felejthetetlen Édesanyánk és szeretett
anyósom, nagyon szeretett Mamukánk,

SZENTÁGOTAI
KÁROLYNÉ
NAGY MAGDOLNA
nyug. tanítónő szíve 2002. január 2-án örökre megszűnt dobogni. Hamvasztás utáni temetéséről későbbi időpontban
gondoskodunk,
oi 1469559
Gyászoló családja

Ezúton értesítjük ismerőseit,
hogy szeretett Édesanyánk,

TRÁZER
LÁSZLÓNÉ
ZSEDNYÁNSZKY
IRÉN

£

Pusztaszer, Tanya 144. sz.
alatti lakos 94 éves korában
elhunyt. Temetése január 8án, 14 órakor lesz a Pusztaszeri temetőben.
H1469473

Gyászoló család

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8 - 1 5 - i g

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A L E G K E D V E Z Ő B B ÁRON.
OTP-HITELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: O-24-ig

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ÖZV HEGEDŰS
JÁNOSNÉ
GÁL ETELKA,
Vásárhely, Mátyás u. 4.
szám alatti lakos 91 éves korában elhunyt. Temetése január 9-én, fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus
temetőben.
Gyászoló család

Henrikné, 6754 Újszentíván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 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 Hódmezővásártiely,
Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 M á r v á n y Kft. 6760 Kistelek, Temető
sor 1. Tel.: 62/259-058 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u. 17-19.

Tel.: 63/483-975 F i á r a Center

Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 P á l m a Virágüzlet, 6900
Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési V á l l a l k o z á s , 6722
Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 R e k v i e m Temetkezési V á l l a l k o z á s ,
6724 Szeged, Pulz u. 2 / A .

Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.:

62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514
Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és

Fájó szívvel tudatom, hogy
szeretett édesapám,

011469546

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
oii469476
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

NAN FERENC,
Szentes, Bercsényi u. 116/a
szám alatti, korábban Vásárhely, Makói országút 17.
szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése január 8-án, fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus
temetőben.

GYÁSZHÍR

+

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,

NYÍRÓ LÁSZLÓNÉ
HORVÁTH MARGIT

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család
0H468774

f é

Renault Ráadás 2002. január 31-ig a márkakereskedésekben. Most minden Renault személygépkocsi értéktöbblettel lehet az Öné! Számos
Twingo, Thalia, Clio, Mégane, Scéníc, Laguna és Laguna Grandtour modell magasabb felszereltségü változatban felár nélkül, 80-400 ezer
forint megtakarítással.* Részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
www.renault.hu
' Az ajánlatok azonos motorizációra órlcnóók.

RENAULT FEJES AUTÓHÁZ
6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y , T á n c s i c s M . út 2 1 .
Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1

„Fájdalom nélkül járok"

MAK0
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

N e m kerül semmibe, h a többre vágyik

73 éves korában elhunyt, "temetése január 8-án, 14.30
órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló fia

KRUZSLICZ
ISTVÁNNÉT

SZENTES

RENAULT

ELEK PÁL

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak,
akik szerettünket,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
A m b r u s J ó z s e f , 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 B e r g

£

#

GYÁSZHÍR

A gyászoló család

• | Mély fájdalommal tuT | datjuk, hogy drága szerettünk,

(1) 2 0 6 - 1 9 9 9 - e s faxszámán.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2001 karácsonyán elhunyt.
Csendben eltemettük, emlékét szívünkben megőrizzük.

KALICS BÉLA,

egi és Tsa

^

A gyászoló család,
Kiszombor,
Kiskundorozsma

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

DÁVID BÉLA
Ferencszállás, Szegedi u. 44. sz. alatti
lakos 60 éves korában elhunyt. Temetése január 8-án, kedden 14 órakor lesz a
Ferencszállási temetőben.
Gyászoló család,
Ferencszállás, Szeged

„Minden gyógyszert kipróbáltam,
de semmi sem segített. Pokoli
térd- és csípőfájdalmaim voltak.
Az orvosok minden lehetőt megtettek. A műtét is szóba került, de
nem javasolták: beteg a szívem,
és általános állapotom sem tette lehetővé a beavatkozást. Azt
mondták, hogy már csak
rosszabbra számíthatok.
Már egy éve nem tudtam kimozdulni kis lakásomból. Egyedül, bezárva ültem otthon, elfelejtettem, hogy néz ki a bolt szomszédaimmal vásároltattam
be, kis pénzért.
Arról már csak álmodtam, hogy
egy jó kádfürdőt veszek: nem
tudtam a kádba beemelni a lábamat.
Ezt csak az értheti, aki átélt már
hasonlót. Legszörnyűbb az a tudat volt, hogy az állapotom már
sosem változik meg.
Nem egyszer olvastam az újságban Larissza tevékenységéről.
Úgy hangzott, mint a mesében.
Lányom rábeszélt, menjek el
hozzá. Arra gondoltam, megpróbálom, mert nekem már egy
kevéske javulás is nagy eredmény lenne.

mm
Még a rendelőig is nagyon nehezen jutottam el. Most pedig?
Ismerőseim nem hisznek a szemüknek: ismét járok, bottal bár
- de egyedül, és fájdalom nélkül!
Nem volt hiábavaló a fáradozás
és reménykedés. Járok, emberek között vagyok, újra visszanyertem az életkedvemet. Nagy
hálával tartozom Larisszának.
Legközelebb újra rábízom magamat."
s
5
S
Egy gyógyult szegedi asszony =

T á r s a Temetkezési Iroda Szeged, Török u. I l / B Tel.: 62/425-847 G y e v i é p
Khf. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Mementó Temetkezési Iroda Makó,
Csanád vezér tér 16. Tel.: 20/9-318-332 Servio Temetkezési Szolgálat 6800
Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605,62-248-775

Balogh Larissza három magyar állami vizsgával
rendelkező
természetgyógyász és bioenergetikus rendelése: 6724 Szeged,
Makkoserdő sor 24. Telefonos bejelentkezés:
06-30/9-675-651.
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Pisztolyra
káposzta

masnap
PODMANICZKY SZILÁRD

Főleg délelőtt hózápor
Készítetté

BERLIN (MTI)

A férfi maga ellen biliárdozott. Bal és jobb keze
egymásnak esett. Ballal kezdett, majd jobbal folytatta. A bal az volt, mikor bal kézzel fogta a dákó
végét.
Hosszú huzavona után szánta rá magát a játékra, addig is megivott pár sört. Előbb nézte, hogyan
játszom, bal kézzel, bal kézzel és bal szemmel, a
jobb körömágy fölött suhanó pálcával. Nem volt egy
nagy teljesítményem, nem éreztem a pályát, a
posztó persze sértetlen maradt, de a szándékomat
nem vette az asztal, sem a golyók. Néha lökés előtt,
betámasztva, fölnéztem, a férfi fogta a sörét és nézett. Amikor újra fölnéztem, az üvegben több lett
a sör; ez már nyilván másik üveg. Forgott az asztal
körül, kereste a jó pozíciói, ahonnan megfigyelhet.
Hogy mit figyelhetett meg, azt csak ő tudja. A teljesen szokványos biliárdtudás egy teljesen szokványos helyen és időben, egy teljesen szokványos
technikával párosult, hát mit lehet ezen nézni
mást, mint az idő haladtát. A férfi egyik szeme követte az egyik, másik a másik golyó útját, meghúzta a sört, ha van harmadik szeme, azzal a dákótlesz. Nem mondhattam meg neki, hogy kezd idegesíteni, mert igazából nem idegesített, másrészt nem
tudott magyarul. Nem mondott egyetlen szót sem,
hümmögött.
Aztán elkapta a hév, vett még két sört, zsetont,
és rárontott a szomszédos asztalra. Ballal a jobb ellen. Parti közben kiment újabb két sörért, nekem
meg beszorult a fehér golyóm, a lökőgolyó. Rutin:

mozdulatlan asztaláról elvettem az 6 fehér golyóját, utána küldtem az enyémnek, hogy a súlykülönbségalapján működő golyópályákat belendítse, tisztára mossa és kihozza az enyémet. Koppanás, majd
„halk csend". Elakadt az övé is. főtt vissza a két sörrel, meghúzta, fogta a dákót, hogy játsszon. Kereste a fehér golyót; párszor lecsukta a szemét, kinyitotta, azt hitte, káprázik a rossz világításban. Mindaddig kereste, mígnem a játékmester kiszabadította az asztalomból, és centire pontosan visszaraktam
az asztalára. A nagykő lassítva esett le, fújtatott,
megnyugvással töltötte el, hogy mégsincs annyira
berúgva. Meghúzta a sört. Eddigi játéktechnikáját
figyelve inkább az asztalom másik, tőle távolabbi
részén próbáltam játszani, ha lehet, mert az a dákófelkapóskaszálósiszólógitáros mozdulat akár a
fenti égőburát, akár az én burámat is elkaphatta.
Megnyugodva hát újra asztalnak állott, méricskélt,
hosszan koncentrált, krétázott, csupa kék volt a feje, bárkrétázni ezen a szinten és ilyen játékszeren
nagyképűség. Minden készülődés végeztével bedőlt, mint nyuszi a kanyarban, és jobb kezével ledákózott: hatalmas erejű ütése az összes golyót
mozgásba hozta, szeme vibrált az asztal felett. Lement három: két csíkos, meg a fekete. Nyertem, kiáltotta németül, s balját csapta a magasba. De hát
soha nem is volt vesztenivalód, mondtam magamban, s az ajtóban megjelent a tegnap esti biztonsá.gz őr, körömollóval gyűjtve otthonra a szilveszteri lufikat.

Sajátos fegyverpárbaj zajlott le egy
német boltocskában pisztoly és káposzta között. A győztes a káposzta lett. Az eltérő fegyvernemek
összecsapásának előzményeként
két álarcos rabló pisztollyal megfenyegette, majd pedig leütötte a bolt
eladónőjét. Meghallotta ezt a kisegítőként az üzletben dolgozó 71
esztendős férfi, aki éppen káposztakonzerveket pakolgatott. Rögvest
fel is fegyverkezett eggyel, és bár a
rablók rá fogták pisztolyukat, az
idős úr hozzájuk vágta a káposztát,
és telitalálatot ért el: éppen fejbe
dobta a pisztolyos rablót. A két bűnöző ezek után hanyatt-homlok
elmenekült - jelentette a Reuter.

Hidegfront vonul át fölöttünk, ezért a nap elején még hózáporok lesznek. Később
megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet csak a következőkben csökken.

Szentes
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Makó
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Szolnok
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Kecskemét

2°

1°

Orosháza

1°

Szeged
Hódmezővásárhely

Csongrád

Lottószámok
OTOSLOTTO
10,22,43,52,68 •Jokerszám: 170 908
HATOSLOTTÓ
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ISTEN ELTESSE!
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Kistelek

Mórahalom
Mindszent
Békéscsaba
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2°

tA

1°

0°

További kilátások
Kezdetben Időnként még erősebben növekedhetnek a felhők, esetleg futó hózápor is
előfordul. Később sok lesz a napsütés, a hét második felében viszont egyre
gyakrabban várható a reggeli órákban pára és köd.

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Max:0°
Mln:-5°
Változó

Max>l°
Mbi:-4°
Változó

Max:-2°

Max;-2°
Min:-6°

ATTILA, RAMÓNA

Az Attilát gót eredetűnek tartják.
Attila, a hunok világhódító fejedelme igazi nevét nem ismerjük,
a seregében és udvarában szolgáló germánok nevezték Attila, azaz
„atyuska, apácska" néven. Árpádházi királyaink Attilát tekintették
ősüknek. Ramóna a Ramón férfinév női párja. Spanyol eredetű,
amely a germán Reginmund származéka. Jelentése: okos védelmező. Egyéb névnapok: Artúr, Báhnt,
Elhna, Etele, Lúcián, Melánia, Niké, Nikétás, Rajmund, Valentin.

A NAP VICCE

Megjöttünk. Három pumakölyök született a nyíregyházi vadasparkban, ahol az ország egyetlen pumacsaládja él.

MTI Telefotó

Bercikét neveli az anyukája:
- Kisfiam, ne járj annyit a diszkóba, mert tönkremegy a hallásod!
- Kösz, mami, már vacsoráztam!

ÚJVIDÉK (MTI)

„Gondozatlan gyermekek" jehgével egy újvidéki hetilap hirdetési oldalain már jóideje szerepel egy hirdetés, amelyben emberi vesét ajánlanak fel eladásra. A Gradjanski
List című újvidéki napilap kiderítette, hogy egy 38 éves asszony, illetve három évvel idősebb férje adná el egy-egy veséjét, hogy ezzel biztosítsa a kétgyermekes család megélhetését. „Fizetésünkből abg futja a legalapvetőbb szükségletekre.
Nem várhatunk tovább, normális
életet kell biztosítanunk fiainknak. Az egyik most végzi az általános iskolát, a másik középiskolás" - hangzik a magyarázat. Az
asszony és férje abban bízik, hogy
a kockázatos műtétek révén, ame-

lyeknek nyomán mindegyiküknek
a megmaradó egyetlen veséjével
kell élnie, jelentős összegre tehetnek szert. Névtelenül nyilatkoznak, mert tudják, hogy az emberi
szervek eladása Jugoszláviában törvénybe ütközik. A hirdetésre egyelőre senki sem jelentkezett, de
reménykednek abban, hogy előbbutóbb vevőre találnak, mert tudják,
hogy sokan várnak veseátültetésre - írja az újvidéki lap. Jovan Obradovics, az újvidéki klinikai központ transzplantációs osztályvezetője leszögezte, hogy Jugoszlávia
tilos a szervátültetés élő emberből, kivéve, ha rokonokról van szó.
Az országban még nem jegyeztek
fel olyan esetet, hogy bárki is eladta volna valamely testrészét mondta.

Olt az iskolatáska
HONGKONG (MTI)

Az iskolatáskák egyre nehezebbek
világszerte, aminek immár halálos
áldozata is van. Hongkongban egy
9 éves kisfiút húsz emelet mélységbe rántott le iskolatáskája. A vizsgálatok és egy szemtanú szerint
egyértelműen baleset történt, az
öngyilkosság kizárható. A kisfiú

mélyen kihajolt egy korláton, mire a hátán lévő táskája előrecsúszott és a mélybe rántotta - jelentette a Reuter. A világon feltehetően Hongkongban a legnehezebbek
az iskolatáskák - vagy a legkisebbek a gyerekek ugyanis elsőként itt
jelentek meg a bőröndökhöz hasonlóan kerekes, húzható iskolatáskák.

Párás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 286 cm (hőfoka 0 °C), Csongrádnál 248 cm,
Mindszentnél 291 cm. A Maros Makónál 62 cm.
A Nap kel: 7.31, nyugszik: 16.10.
A Hold kel: 0.55, nyugszik: 12.09.

Skoda az IKESZ-tői
az I z a b e l l a h í d lábánál.

IKESZ Autócentrum

Telefon: 62/471-24/

A bunkerlakó és a sör
LONDON (MTI)

Saját vesét árulnak

Mfn:.7°
Változó

Sörszomja idő előtt a felszínre űzte „karácsonybiztos" bunkeréből
azt a brit férfit, aki a föld alá bújt,
hogy megússza az ünnepekkel járó kellemetlenségeket. A 30 éves
Cobn Wood eredetileg két hétre
bérelte ki a London közelében lévő atombiztos bunkert, és 300 fontot fizetett érte. A bunker bérbeadója csodálkozott, hogy talált bérlőt a karácsonyi és szilveszteri időszakra, ám Wood elmegyarázta neki, hogy nagyon utálja az ajándék

nyakkendőket, a hülye rokonokat,
az elcsépelt pulykavacsorát, a borzasztó tévéműsorokat, meg az
egész ünnepi felhajtást. A két hetet azonban Wood mégsem használta ki „karácsonybiztos" bunkerében maradéktalanul. Nem a családja hiányzott neki, hanem a sör.
Annyira epedezett egy pintnyi
után, hogy fébdőben felugrott egy
kocsmába, utána pedig már nem
volt kedve visszamenni, pedig a
bunkerbérleti szerződés szerint
még mindig lent lehetne - jelentette a Reuter.

Elefánt - ajándékba
BANGKOK (MTI)

Az elefántjairól híres északkeletthaiföldi Szurin tartomány vezetése azt tervezi, hogy két ormányost küld ajándékba a japán
trónörökös és felesége néhány hete született gyermekének. A tartomány kormányzója bejelentette: már tárgyalt is a japán Kanagava kormányzóság illetékeseivel

a két négyéves állat - egy hím és
egy nőstény - átszállításáról. Az
átadás pontos időpontja még nem
ismert.
Naruhito herceg és hitvese, Maszako hercegné első gyermeke egy
hónappal ezelőtt született. A 41
éves férjnek és a 37 éves feleségnek - nyolc évi házasság után - az
Aiko névre keresztelt kislány az első gyermeke.

Elhunyt a legidősebb
SASSARI (MTI)

Meghalt a világ legöregebb embere,
a szardíniai Antonio Todde, aki január 22-én ünnepelte volna 113.
születésnapját. Töddé 1889-ben látta meg a napvilágot. Egész életében
pásztorkodott, szinte soha el nem
hagyta szülőföldjét, az 580 lelket
számláló szardíniai falut, Tianát, leMínusz húsz fok. Magányos férfi nyaggatja tangóharmónikáját a moszk- számítva az első világháborút,
vai Szokolnyiki parkban a mínusz húszfokoshidegben. Eddig 290 fagy- amelyben harcolni volt kénytelen.
„Tziu Antoni" (Antal bácsi), ahogy
halált jelentettek az orosz fővárosból.
MTI Telefot&EPA/jurij Kadobnov

helyi szárd tájszólásban szólították
őt az emberek, tavalyelőtt, decemberben kapta meg a rekordok könyvének, a Guinessnek a bizonyítványát arról, hogy a világ matuzsálemei között ő állt az első helyen. Ez
a primátus ezek után másvalakire
száll. Az olasz szigettartomány kétségtelenül a hosszú élet „eldorádója", hiszen a lakosság összlétszámához viszonyítva éppen Szardíniában élnek a legnagyobb arányban
a száz éven felühek.

Vasúti esemény. A pontosságáról méltán híres japán vasútnál is
vannak kellemetlen történések... Egy mozdony eleje lóg a magasvasúti pályáról a hóesésben - a vezető a síneken túlra futtatta a gépet
Hasima állomáson.

MTI TelefouVAP/Yomiuri Shimbun

