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Műemléki homlokzat, XXI. századi igényeket kiszolgáló belsó terek

TÉMÁINKBÓL

ELITELTEK
A FALFIRKÁLÓKAT
A szegedi Bertalan híd
összefirkálásáért öt, illetve nyolc
hónap felfüggesztett
fogházbüntetésre,
valamint a perköltség
megfizetésére ítélt a bíróság
két fiatalembert. A graffitifestést
hobbiból űző fiatalokat
a felsővárosi polgárőrök
fogták el. A kár 110 ezer
forint.
3. oldal
EBÉD A KULTÚRHÁZBAN?
A tápéi művelődési házban
alakítanának ki ebédlőt
a Bálint Sándor Általános Iskola
tanulói számára.
Az iskolaszék elnöke tiltakozik
a terv ellen, mondván:
a menzának az oktatási
intézményben a helye.
Az ügyről a polgármester
részvételével ma tárgyal
az iskolaszék.
4. oldal
A HÁZASÉLET BUKTATÓI
Nincs recept a jó házasságra;
azt viszont ajánlatos
megszívlelni, hogy az együttélés
olyan, mint egy élőlény:
ápolni, gondozni kell,
különben elsorvad - mondja
a párkapcsolatokkal foglalkozó
pszichiáter. A kölcsönös
tisztelet is segíthet
a harmónia megőrzésében.
Sziluett

www.delmagyar.hu
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Megújul a százéves Nagyállomás

A Szeged pályaudvar váróterme ma - és az átalakítás után. Az állomásra érkezők kényelmét az utascentrum szolgálja majd
MUNKATÁRSUNKTÓL
lúliusban megkezdi a szegedi Nagyállomás fölújítását a
MÁV Rt. Az éppen százesztendős műemlék épület igencsak megkopott már, homlokzatán sok helyütt maradandó nyomokat hagyott az idő.
Tetőszerkezetének javítását a nyolcvanas évek második

felében nem halaszthatták tovább - újabb rekonstrukciót azonban nem végeztek a Pfaff Ferenc tervei szerint,
1902-ben elkészült épületen.
Az Indóház tér legjelentősebb építményének homlokzatát a műemléki előírásokat szem előtt tartva újítják föl.
A belső terek egy részét ugyancsak eredeti állapotuk szerint állítják helyre - másutt a XXI. század követelménye-

Maffiagyanús ügy
Maffiatevékenységgel vádol egy Magyarországon letelepedett, büntetlen
előéletű jugoszláv állampolgárt a Szegedi Városi Ügyészség. A 30 éves férfi
bűnszervezetet hozott létre és társaival alig három év alatt annak tagjaként
több százmillió forinttal károsította meg a költségvetést. Az ügyben
további öt magyar és tizenegy jugoszláv állampolgárt vádol az ügyészség,
köztük, a vádirat szerint, tizenöten szintén bűnszövetségben követtek el
milliós csalásokat. Hazánkban hasonló ügyben még nem emeltek vádat.
írásunk a 4. oldalon

Hótakaró alá került a megye
MUNKATÁRSUNKTÓL
Csongrád megyében nem okozott
jelentősebb fennakadásokat a tegnapi hóesés. Lapzártánkig mind-

Ismét hó nehezíti a közlekedést.

össze egyetlen koccanás történt:
egy személyautó az E75-ÖS úton,
Kisteleknél, előzés közben megcsúszott, és nekikoccant a mellette haladó járműnek.

Fotó: Karnok Csaba

Csonrád megyében kora délután
kezdett havazni, előtte csak úgynevezett szemcsés jég hullott. Nagyobb hóesésre, számottevő csapadékra a mai napon sem kell számítani - mondta Dénes László, az Országos Meteorológiai Intézet szegedi állomásának ügyeletese.
Tegnap estig 4-7 centiméternyi
csapadék esett, ami a mínusz négy
fokban azonnal ráfogyott volna az
utakra, de ezt sózzásal megelőzték.
Szegeden és Makón erősebb volt a
havazás, míg Szentes és Hódmezővásárhely térségében csak hószállingózást jelentettek. Csongrád
megye egész területén dolgoztak
tegnap a Közútkezelő Kht. sószórói.
Szegeden három gép szórta a főútvonalakat és később az alsóbbrendű
utakat. Mivel a csapadékkal telített felhőréteg Makó felé haladt, ott
már előre fel tudtak készülni az égi
áldásra, megfelelően alásózták az
utakat - mondta Tóth Csaba, a Közútkezelő Kht. ügyeletvezetője.

Az MSZP
visszalépteti
Szirbiket?
Értesülésünk szerint a Magyar Szocialista Párt Országos Választási Bizottsága (OVB) szerdai ülésén egyebek mellett foglalkozott a Csongrád megyei 5-ös számú egyéni választókerületben induló Sziibik
Imre ügyével.
Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a Szenteshús-per néven
közismertté vált ügyben Szirbik
Imrét másfél éves, felfüggesztett
szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte hétfőn a Szegedi Városi Bíróság. Az ítélet nem jogerős.
Mint ismeretes, az MSZP megyei
szervezete korábban Szirbik Imre
szentesi polgármestert jelölte az
5-ös számú, szentesi választókerületben.
Lapunk információi szerint a
szocialista párt országos választási bizottságának szerdai ülésén lapzártánkig nem született döntés arról, hogy indítják-e Szirbik Imrét
a 2002-es parlamenti választásokon vagy sem.
Úgy tudjuk, hogy az OVB valószínűleg visszavonja Szirbik Imre jelölését az 5-ös számú választókörzetben, s nem a szentesi polgármestert indítja szocialista színekben az áprilisi parlamenti választásokon. A döntésről ma tartanak sajtótájékoztatót a szocialisták.
SZ. C. SZ.

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG bemutatja:

inek megfelelő színvonalú utasfogadó és szolgálati helyiségeket alakítanak ki.
A rekonstrukció 8 0 0 millió forintos költségének nagy
részét a MÁV Rt. fedezi, a szegedi önkormányzat pedig 1 0 0
millió forinttal járul hozzá a Nagyállomás fölújításához.
Részletek az 5. oldalon

Az idénymunkások
is megbetegedhetnek
Jelenleg is vannak romániai betegei a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézetnek. Azt, hogy számuk gyarapodik-e jelentősen
a román-magyar egyetértési nyilatkozat aláírását követően, egyelőre
nem tudni. A szerződés az átmeneti munkavállalás lehetősége mellett az ehhez kapcsolódó egészségügyi ellátást is kiterjeszti Románia
minden polgárára, ám egyelőre sem az Egészségügyi Minisztériumtól, sem a szakmai felügyeletet ellátó Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattól nem kapott információt a határhoz közeli intézmény arról, fel kell-e készülnie több beteg ellátására.
A kórház igazgatója, dr. Takáts István azt mondja, nagyon nehéz megbecsülni a következményeket, és ugyanezért a felkészülés is szinte lehetetlen. Még mindig folynak a viták arról, hogy valójában hány külföldi munkavállalóra kell számítanunk. Külön becslést igényelne ezen
belül, hogy közülük várhatóan hánynak lesz szüksége tényleges egészségügyi ellátásra.
Az igazgató mindenesetre úgy gondolja, nem lesz sok romániai páciensük az egyetértési nyilatkozat miatt. Noha a szomszédos ország
egyes területein a lakosság egészségügyi helyzete rosszabb, mint a makóiaké, aligha lehet feltételezni, hogy a betegek jönnek át dolgozni.
Miután a lehetőség legfeljebb három hónapos idénymunkát jelenthet,
az sem valószínű, hogy a majdani munkavállalók magukkal hozzák
családtagjaikat.
A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórháznak most is vannak romániai betegei. A statisztikák szerint havonta néhány szomszéd országbelit kezelnek a határhoz közeli Makón.
Legtöbbjük járó betegként érkezik és távozik: olyan turistákról, bevásárlókról vagy alkalmi munkásokról van szó többnyire, akiket itt
ért valamilyen kisebb baleset, netán véletlenül épp itt lettek rosszul.
A kórháznak komolyabb megterhelést jelentő fekvőbeteg-ellátást
igénylő romániai polgár azonban nagyon ritkán akad közöttük.
Noha a makói intézmény elsősorban a város és a térség lakosságát
szolgálja, ezt a minimális pluszlétszámot gond nélkül vállalni tudja.
Ha mégis komolyabb betegszám-növekedést okozna a romániai idénymunkások esetleges érkezése, nem is a férőhelyeket, hanem elsősorban a műszerezettséget és az alkalmazottak létszámát kellene bővíteni - véli dr. Takáts István.
SZABÓ IMRE

2002. január 25., 19 óra
ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁS
ELŐFIZETŐINKNEK
a Szegedi Nemzeti Színházban.
Nyerteseink névsorát
a 11. oldalon olvashatják!

•

Verheugen: nem lesz
egyszerre tíz belépő
BERLIN (MTI)
Az Európai Bizottság elvei változatlanul érvényesek: ha egy tagjelölt
állani 2002 végéig nem tudja lezárni a csatlakozási tárgyalásokat,
vagy nem teljesíti maradéktalanul
a feltételeket, úgy a bizottság nem
fogja ajánlani felvételét az unióba
- jelentette ki egy szerdai interjúban az EU bővítési biztosa. Günter Verheugen a Frankfurter Rundschau hasábjain kifejtette: nem lát
garanciát arra, hogy tíz ország egyszerre léphet be az unióba. „A Bizottság nem fog olyan (bővítési)
javaslattal előállni, amelyet politikai megfontolások vezérelnének"
- tette hozzá. Arra a kérdésre, va-
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Martonyi fános az év külpolitikai célkitűzéseiről és az EU-csatlakozásról

Lezárhatók a tárgyalások
BUDAPEST (MTI)

jon várakozni kényszerülnek-e a
többiek, amennyiben Lengyelország nem készül el időben a feladataival, a német politikus leszögezte: a bizottság célja, hogy az EU
2004-ben tíz országgal, köztük
Lengyelországgal bővüljön. „Annak kockázata, hogy Varsó nem
teljesíti a feltételeket, mai szemmel
nézve nem túl nagy. Lengyelország
lemaradásban van a tárgyalásokon. Az új kormány azonban már
lezárta a munkavállalók mozgásszabadságának fejezetét, és hamarosan megegyezhetünk a tőkeáramlás kérdésében is. Bízom abban, hogy a spanyol EU-elnökség
ideje alatt Varsó ledolgozza hátrányát" - fogalmazott Verheugen.

Martonyi János külügyminiszter
szerint a nehéznek ígérkező fejezetektől és az összesen 11 tag- és
tagjelölt országban lezajló választásoktól függetlenül reális lehetőség van arra, hogy Magyarország 2002 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat az Európai
Unióval.

Martonyi János külügyminiszter.

GLÓBUSZ
ELMOSTA AZ ESO
Befejezettnek nyilvánította a bozóttúzválságot Ausztráliában a
tűzoltók illetékese, miután kedd
éjjel heves esőzések voltak a térségben, és az eső a tüzek nagy részét
eloltotta. Plúl Kopcrberg tűzoltóparancsnok szerint a Sydney körzetében karácsony óta égő tüzek körzetében most már a legfontosabb dolguk az, hogy megakadályozzák a
lángok újbóli fellobbanását.
NEM KÉR KEGYELMET
Mivel ártatlannak tartja magát,
nem kér kegyelmet Grigorij Paszko orosz újságíró, akit kémkedés

vádjával ítélt tavaly december végén 4 éves szigorított szabadságvesztésre a vlagyivosztoki területi
legfelsőbb bíróság.
LI PENG FIA
Száz főnyi csoport tüntetett Pekingben a parlament épülete előtt,
vizsgálatot követelve Li Peng parlamenti elnök, volt kormányfő fia
ellen, akit a tüntetők befektetett
pénzük elharácsolásával vádolnak.
„Li Peng, add vissza a pénzünket!"
- kiáltozták a tiltakozók a kínai
főváros központjában, a Tienanmen tér sarkán álló hatalmas parlamenti épülettömb előtt.

Döntöttek a palesztin szervezetek

Hadüzenet Izraelnek
DAMASZKUSZ (MTI)

Az Iszlám Dzsihád és a Hamász
nevű szélsőséges palesztin szervezetek szerdán Damaszkuszban bejelentették, hogy fokozzák támadásaikat Izrael ellen, válaszul Ahmed
Szaadatnak, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért nevú szervezet
fótitkárának letartóztatására. A Palesztin Hatóság jelezte, hogy nem
adja ki Izraelnek Szaadatot. A két
szélsőséges szervezet azon a tanácskozáson vesz részt a szíriai fővárosban, amelyet a Népi Front Pa-

lesztina Felszabadításáért főtitkárának keddi letartóztatása kapcsán hívott össze tíz radikális szervezet.
Ramadan Abdallah Sallah, az Iszlám Dzsihád fótitkára a sajtóhoz eljuttatott közleményében hangoztatta: a palesztin nép eh'téli az elnyomó intézkedéseket, fokozza az ellenállást és erőszakkal a válaszol a
cionista megszállásra. Haled Mesaal, a Hamász egyik vezetője a
sajtónak nyilatkozva leszögezte, a
palesztinok továbbra is a megszállókra fordítjákfegyvereiketés jogukban áll ellenállást tanúsítani.

MTI Telefotó: Kovács Tamás

Járai Zsigmond jobb évet vár
BUDAPEST (MTI)
Örülök, hogy még az MNB által kitúzöttnél is jobban alakultak a fogyasztói árak tavaly decemberben
- nyilatkozta Járai Zsigmond, a
jegybank elnöke. A KSH közlése
szerint tavaly decemberben a fogyasztói árak éves emelkedése 6,8
százalék, a 2001. évi átlagos infláció 9,2 százalék volt. A Magyar
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Nemzeti Bank inflációs célkövetési rendszere decemberre 7 százalékos inflációs célt tűzött ki. A jegybank korábbi várakozásai szerint az
egész évre 9,3 százalékos fogyasztói árnövekedést prognosztizált.
Járai Zsigmond szerint minden
esély megvan arra, hogy az idén a
fogyasztói árak növekedési üteme
tovább csökkenjen, és decemberre
a lcitúzött 4,5 százalékos szintre

mérséklődjön. - A legjobb úton
haladunk az infláció rendkívül alacsony szintre való csökkenése, az
euró bevezetése felé - tette hozzá
a jegybank elnöke. Járai Zsigmond
hangsúlyozta, hogy az alacsony és
a tovább csökkenő fogyasztói árszintnövekedés jó hatással van az
egész gazdaságra, kedvező a vállalkozásoknak és a lakosságnak
egyaránt.

Erhard Busek a Balkánról
BECS (MTI)
A Balkánon jelenleg a legnagyobb
gondot Koszovó okozza, Macedóniában 50 százalék a háború esélye, Bosznia gazdaságilag van rossz
helyzetben, Albániában a pártok
közötti viszálykodás a gond, és
Montenegróban is akadnak problémák - fejtette ki véleményét a
Kurier című bécsi lap szerdai számában Erhard Busek, a Délkeleteurópai Stabilitási Paktum új osztrák koordinátora, aki a szervezetet
alkalmassá akarja tenni a problémák megoldására. Koszóvóban Busek szerint ma az a fő gond, hogy

Colin Powell a térségben
Az Egyesült Államok minden tőle telhetőt, megtesz tízért, hogy India és ftikisztátf felújítsa közvetlen
tárgyalását, dériem tekinti magát
közvetítőnek áKétílél-ázsiai atomhatalom visJOJtíban - fejtette'ki
szerdáit Cofín rb/rll amerikai külügyminiszter. A pákisztáni televíziónak adott nyilatkozatában leszögezte, hogy DéP$Ssia békéje érdekében dialógus útján rendezni
kell végre az elhúzódó kasmíri területi vitát, amely veszélyesen
szembeállítja e köt atomhatalmat.
- A háborút mindenképpen el kell
kerülni - hangsúlyozta.
Előzőleg megbeszélést folytatott
Iszlámábádban a háborús veszéllyel fenyegető indiai-pakisztáni
ellentétről Ahdul Szattar pakisztáni külügyminiszterrel. Biztatónak nevezte Pervez Musarraf pakisztáni elnök szombati nyilatkozatát, amelyben az államfő közölte, hogy kormánya fel fog lépni a
pakisztáni földön szervezkedő, India-ellenes muzulmán szélsőségesekkel szemben, és bejelentette öt
szélsőséges párt betiltását.

A diplomáciai vezető erről szerdán, Budapesten beszélt, az idei
esztendő magyar külpolitikai céljairól és kihívásairól tartott sajtótájékoztatón.
- Az európai integrációs folyamat középpontjában a versenyfeltételek egyenlő volta áll. Ezt
pedig a regionális és stmkturális
politikából fakadó források mér-

téke is befolyásolja - közölte Martonyi János, utalva a csatlakozási tárgyalásokon soron következő
fejezetek pénzügyi vonatkozásaira.
A külügyminiszter elmondta:
néhány órája kapta a hírt, miszerint lehetséges, hogy a nemzetközi koalíció igénybe veszi azt a
magyar felajánlást, amely egészségügyi alakulat Afganisztánba
küldésére vonatkozik. Martonyi
János rendldvül elégedetten szólt
az elmúlt év külkereskedelmének
alakulásáról, hangsúlyozva: az első 11 hónap adatai alapján Magyarország összkivitele 13 százalékkal nőtt 2000-hez képest, ezen
belül a CEFTA-országokkal 25
százalékkal, a délkelet-európai államokkal pedig 30 százalékkal.

Decemberben a fogyasztói árak éves emelkedése 6,8 százalék volt

India és Pakisztán vitája

ISZLÁMÁBÁD, ÚJDELHI (MTI)

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.

nincs kormány, tehát tárgyaló partner sincs, Macedóniában pedig arra várnak, hogy a választások mutassák majd meg, mire lehet számítani. Kifejtette: Európa azt a hamis benyomást keltette a térségben, hogy a pénz az égből hullik
majd, de ezt a vélelmet fel kell számolni.
A koordinátor hozzátette: az EU
oldalán az a gond a Balkánnal,
hogy csak olyan kérdésekhez tud
hozzászólni, amelyek kezeléséhez
megfelelő eszközei vannak, márpedig sok olyan terület van, amelynek kezeléséhez az EU eszközrendszere még fejlesztésre szorul,

így például az Europol területén. A
környezetvédelem terén nem történik semmi a térségben, pedig
több helyen kimondottan katasztrófahelyzet van. Busek meggyőződése, hogy a stabilitási paktum
elősegítheti a határokon átnyúló
együttműködést, amelyet el kell
mélyíteni. A térség országainak
meg kell tanulniuk, hogy hangot
adjanak szükségleteiknek és kinyilvánítsák nézeteiket. Munkája
céljaként nevezte meg az európai
integrációs folyamat elősegítését,
s azt, hogy a különböző regionális
kezdeményezések között munkamegosztás alakuljon ki.

Kétfajta elképzelés
NICOSIA (MTI)
A ciprusi görögök és törökök
csúcsvezetői szerdán, csaknem
negyed évszázada először közvetlen tárgyalásokra ültek össze, hogy
egyeztessenek szigetük megosztottságának megszüntetéséről.
Ciprus görög elnöke, Gláfkosz
Kleridesz és a török közösség vezetője, Rauf Denktas az 1974 óta
ENSZ-bázisként használt nicosiai repülőtéren ült össze saját elhatározásából, hogy fél éven át intenzív tárgyalásokat folytasson a témáról.
A nyitótalálkozón megjelent Álvaro de Soto ENSZ-főtitkári kül ö n m e g b í z o t t is.

A két közösség vezetője 1977
óta első ízben találkozik egymás-

sal saját kezdeményezésére, közvetlenül - jegyezte meg a ciprusi
tévé a dpa szerint, hozzátéve: az
összes többi találkozó ENSZ-közvetítés nyomán jött létre, és eredménytelenül zárult.
Ciprus megosztása 1974-ben
következett be, egy görög puccs,
majd egy török katonai beavatkozás után.
A két ciprusi fél szögesen eltérő nézeteket vall a megoldásról.
Denktas jelentős szuverenitást
akar egy két tagállamból álló laza konföderáció keretében. A ciprusi görögök (akiknek fennhatóságát a nemzetközi közösség az
egész sziget fölött elismeri) ezt elutasítják, és szoros szövetségi államot akarnak, az ENSZ-határozatokra támaszkodva.

RÖVIDEN
TEREPTARKA
RUHÁZAT
Az év végéig a Magyar Honvédség
teljes személyi állományát ellátják az új, tereptarka színű típusú
hadiruházattal; az új öltözet bevezetésére mintegy 4 milliárd forintot költenek. A ruházat cseréje már tavaly megkezdődött, első
körben a külföldön szolgálatot
teljesítő katonákat látták el a
négyszínű gyakorlóruhával.
BM-KAMPÁNY
A VÁLASZTÁSOKÉRT
A Belügyminisztérium hamarosan elindít egy kampányt annak
érdekében, hogy minél többen vegyenek részt az országgyűlési választásokon - jelentette be Rogán
Antal szerdán Hatvanban. A Fidesz - Magyar Polgári Párt parlamenti frakciójának helyettes vezetője, a Fidelitas alelnöke a Fidesz, az MDF, az MKDSZ és a
Fidelitas közös kampánygyúlésén
hangsúlyozta: véget kívánnak vetni annak a folyamatnak, hogy
időről-időre csökken a választói
aktivitás. Úgy vélekedett: a választók mozgósítása állami feladat, ezért mindent meg fognak
tenni annak érdekében, hogy szavazásra biztassák az embereket, ily
módon vállaljanak felelősséget az
ország jövőjéért.
SZÁZNEGYVENNYOLCEZER
GÉPKOCSI
Tavaly 148 ezer 293 új gépkocsit
értékesítettek az autó-kereskedések Magyarországon, 13,0 százalékkal többet, mint 2000 azonos
időszakában. Az eladott új gépkocsik száma tartalmazza a Suzuki
gépkocsikat is.
CSÖKKENT
A MUNKANÉLKÜLISÉG
Csökkent a regisztrált munkanélküliek száma decemberben 14
ezer 355-tel novemberhez képest,
így a december végi zárónapon
342 ezer 773 munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi központok. Az egy évvel korábbi létszámhoz képest ez 29 ezer 636 fős
csökkenésnek felel meg.
MENEDZSERVÉLEMÉNY
A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNYRŐL
A menedzserek által létrehozott
Budapest Business Klub szerint
a magyar munkaerő-piac védelme biztosított, ezért a közvélemény félrevezetése azt állítani,
hogy a kedvezménytörvény nyomán tömegesen vállalnának munkát román állampolgárok Magyarországon. - A státustörvényt aktuálpolitikai léptékben nem lehet
értékelni, jelentősége csak történelmi távlatokban vonható meg hangzott el azon a szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen a klub elnökségének állásfoglalását ismertették.
POLGÁRBARÁT
LAKÁS-HITELKAMATOK
További csökkenésre lehet számítani az idén egyes lakáshitelek
kamatánál - derült ki Hegedús
Éva, a Gazdasági Minisztérium
helyettes államtitkárának beszámolójából, amelyet szerdán Budapesten tartott az Ingatlan Fórum
rendezvényén. Hegedús Éva szerint elképzelhető, hogy a használt lakásokhoz felvehető államilag támogatott hitelek kamata
idén a k á r n é h á n y százalékponttal

is csökkenjen.

Kiosztották az előhívószámokat
BUDAPEST (MTI)
Kiosztotta a Hírközlési Felügyelet
(HÍF) a távközlési verseny megindulásához szükséges, az ügyfelek
Abdul Szattar pakisztáni külügyminiszter (jobbról) üdvözli Colin Po- számára a szolgáltató-választást
wellt a Csaklaka légibázison.
MTI TelefotóAP/Eddie Ledesma lehetővé tevő előhívószámokat -

közölte Frischmann Gábor, a szervezet elnöke szerdán Budapesten
sajtótájékoztatón. A Matáv Rt. a
1515-ös, az eTel Magyarország
Távközlési Kft. a 1522-es, a Vivendi-csoporthoz tartozó V-fon a
1553-as, illetve a V-com Rt. a

1555-ös, a Panlfel Rt. a 1588-as,
míg a Novacom Távközlési Kft. a
1599-es előfiívószámot kapta meg.
Az elnök elmondta, ha két szolgáltató ugyanazt az előhívószámot
kérte, akkor az döntött, hogy ki
adta be hamarabb az igénylést.
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Motort hatezerért, teherautót 18 ezerért visz a „pók"

Kollektív
illúziók

Zónázott parkolás Szegeden
Január 15-ével lejárt a 2001-es
szegedi parkolóbérletek érvényessége. A város három zónájára szóló éves bérletek, valamint
a parkolószelvények ára is emelkedett. A Szepark Kft. a tilosban vagy érvényes engedély nélkül hagyott járműveket kerékbilinccsel zárja le. A gépkocsikat el
is szállíthatja a cég. A „pókkal"
elvitt autót pedig csak pénzzel
lehet kiváltani.
Sok városhoz hasonlóan már
évekkel ezelőtt bevezették Szegeden is a fizetős parkolórendszert.
A 2001-es bérletek érvényessége
január 15-én lejárt, így újat kell
váltani.
Szeged belvárosát három övezetre osztották fel. A kiskörút és a
Stefánia által határolt terület, valamint a Mars tér az úgynevezett
zöld zóna, itt az éves lakossági
bérlet ára 43 ezer 200 forint. A
sárga zónában 21 ezer 960 forintot kóstál a bérlet, ezzel a Tisza
Lajos körúttól kifelé, valamint a
Tisza és a Stefánia közötti szakaszon lehet parkolni. A legkülső zóna a kék. A nagykörútig 11
ezer 160 forintba kerül a bérlet. A
havi bérlet - mind a három zónában - 4 ezer 50 forint.
Az egész parkolószelvény ára
150, a felező 80, a napi pedig 550
forintba kerül. Mind a három övezetben használható a szelvény, de
különböző ideig érvényes. Az
egész parkolójeggyel a zöldben
egy, a sárgában kettő a kékben
pedig 4 órát várakozhat a jármű.
A felezőnél 30 perc a zöldben, egy
óra a sárgában és két óra a kékben.
A gépjárműveken jó látható helyen elhelyezett szelvényen szabályosan kell kitépni a hónapot, na-

BAKOS ANDRÁS

Szeged parkolási zónatérképe
pot, órát és percet jelző kis perforációt. A városban videokamerás
ellenőrök járnak és figyelik a parkoló járműveket. Ha szabálytalanságot, hibát észlelnek, filmre
rögzítik a kocsit és „Mikulás-csomag" kerül az ablaktörlő alá. Aki
8 napon belül fizet, annak 3 ezer
150 forintja bánja az esetet. A
határidő lejárta után már 9 ezer
150 forint a díj.

A Szepark Kft. munkatársai
nemcsak piros zacskót, hanem
kerékbilincset is tehetnek a járműre. Erre akkor kerülhet sor, ha
a sofőr tilosban hagyta autóját
vagy a korlátozott övezetben tartozó útszakaszra nincs érvényes
bérlete, jegye. A bilincstől pedig
négyezer forint plusz áfa befizetése után válhat meg a jármű használója.

Elítélték a falfirkátokat
Öt és nyolc hónap fogházbüntetésre, és a bűnügyi
költség megtérítésére ítélte tegnap a Szegedi Városi Bíróság azt a két szegedi fiatalt, akik január
nyolcadikán a Bertalan híd egyik pillérét kidekorálták. A büntetés végrehajtását a bíróság egy év
próbaidőre felfüggesztette.

cig tudtak zavartalanul alkotni, ugyanis a felsővárosi polgárőrök tetten érték őket.
Gábor és István ellen rongálás vétsége miatt indult
eljárás. A tárgyaláson a fiúk ehsmerték bűnösségüket, majd mindketten kijelentették, megtérítik a kárt.
A bíró kérdésére, hogy miért követték el tettüket, Gábor azt válaszolta: ez a hobbijuk. A fiú egyébként ezt
nem tartja vandalizmusnak, szerinte akik autókat,
műemlékeket, szobrokat mázolnak össze, azok a
vandálok. A graffiti bizonyos ágazatát művészetnek
tartja.
A bíróság öt és nyolc hónap, egy év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint a 14 ezer forint perköltség megfizetésére ítélte a fiatalokat. A 24

Súlyosabb esetben a gépkocsit el
is szállíthatja a „pók". Személyautókat, motorokat és segédmotorkerékpárokat 6 ezer forint plusz
áfáért válthat ki gazdája. A Bakay
Nándor utcai telepre 18 ezer forint
plusz áfáért szálb'tják el a teherautót, vontatókat, lassú járműveket.
Az őrzött telepen pedig naponta ötszáz forintért tárolják a kocsit.

Tízmillió román vállalhat munkát Magyarországon - hirdette a
napokban az egyik magyar napilap. írásának címében. Aki a cím
alapján tényleg kíváncsi volt arra, hogyan lesz minden magyarországi magyarnak személyi titkára - jó esetben, ugye, magyar
-, az csalódott, hiszen a cikkben romániai nyomorról, szeméttelepen élő kisgyerekekről és munk'avállalási kedvről, valamint
kalandvágyról szó volt, a matematikát azonban mellőzte. Nem
véletlen, hiszen ha a huszonhárommillió romániai emberből tízmillió idejön dolgozni, az akár azzal is járhat, hogy az otthon maradók lehúzhatják a rolót, hiszen nyilván minden munkaképes
ember eljön onnan. Ez butaság. Szomorú, hogy ilyesmi megjelenhet egy magyar újságban. Másnap a kormányszóvivő már erre a komolytalan írásra reagált, amikor közölte: legfeljebb nyolcvanegyezer-háromszázhúsz külföldi vállalhat munkát az idén, szó
sincs tízmillió románról, ötvenmilhó ukránról, kínaiakról, indiaiakról.
„A demokrácia gyakorlata szorosan összefügg a kollektív illúziók folyamatos megvitatásával, felülvizsgálatával". Ezt már nem
a kormányszóvivő mondta, egy irodalmár írta a múlt héten egy
másik témáról értekezve. Elég bonyolult szöveg, de azért érthető. A munkát vállaló romániai magyarokról és románokról is alkotott néhány illúziót „a kollektíva". A baj nem ez, hanem az,
hogy miután a két miniszterelnök megállapodásából kampánytéma lett, ezeket az illúziókat nem lehet úgy megbeszélni a nyilvánosság előtt, hogy az emberek tényleg megítélhessék, mi történt, mi történhet. Miközben mindkét oldal úgy tesz, mintha az
illúziókat próbálná fölszámolni, a hallgató sok véleményt és jóval kevesebb tényt hall. Az a baj, hogy nem egyértelműen tisztáz a kormány sem, mert bár jó néhány adat elhangzik, az egész
mégsem megnyugtató, sőt: Németh államtitkár is inkább a romániai riadalomkeltést választotta, amikor azt nyilatkozta, hogy
könnyebb lesz átbújni a tevének a tű fokán, mint egy románnak
Magyarországon munkát találni.
Én a román határhoz közel, Makón dolgozom, és mióta a két
miniszterelnök megállapodott, sok embert megkérdeztem az
ügyről. Okosabb nem lettem, ma sem tudom eldönteni, mi várható. Illetve sejtem: ez az ügy várhatóan még egy ideig téma lesz
a magyar politikai közbeszédben, aztán unalmassá válik. Eljön
az idő, amikor a kampányfőnökök azt fogják mondani: ez már
lejárt lemez, válasszunk mást. Lehet, tényleg tömegével jönnek
a romániaiak Magyarországra, és lehet, ez tényleg gondot fog
okozni itthon. Lehet, ez megint téma lesz a választási kampányban. Ez azonban már egy másik téma lesz: más vita, más hívószavak, és teljesen új illúziók a népnek.

K.T.

Thürmer Gyula fóruma Csongrádon és Szentesen

A parlamentbe készülnek

Tömörkényen kezdte pénteken
Csongrád megyei látogatását
Thürmer Gyula, a Munkáspárt
országos elnöke, majd Felgyőre,
Csongrádra és Szentesre látoga- Vegyék nagyon komolyan ezt a büntetést! Ha intott. Az elnök nem csak a telepünen kilépnek, és a barátaik megkérdezik, mi történt
lések polgármestereivel találkoa bíróságon, mondják el nekik, hogy ók is kerülhetzott, hanem a csongrádi művelőnek hasonló helyzetbe a meggondolatlanságuk midési központ földszinti termében,
att - mondta tegnap a Szegedi Városi Bíróság bírós a szentesi ifjúsági házban polija ítélethirdetés után a két graffitis fiúnak.
tikai fórumon beszélt a párt válaszA 20 éves Zs. Gábor és a 24 éves A. István már
tási programjáról.
hat éve ismerik egymást, két-három éve pedig rend- éves István 2000. decemberében már követett el haThürmer a közelgő országgyűlészeresen együtt járnak „festeni", de, mint mondták, sonló vétséget. Akkor a Felső Tisza-parton lévő Pick si választásokon jó eredményre
csak olyan helyekre, amelyeket előttük mások már épület falát festette le, amiért 35 ezer forint pénzbün- számít. A Munkáspárt be akar ketetést kapott. Mivel a bíró szerint ez nem volt vissza- rülni a parlamentbe, „ahol eddig
hasonló célra használtak.
A szegedi fiatalok január 8-án közös kocsmázás tartó erejű, így ő kapta a súlyosabb büntetést. Az a gazdagokat képviselték zömmel
után úgy döntöttek, valahol és valamit le fognak fes- ítélet jogerős.
bérpolitikusok és sztárügyvédek".
teni. Egy barátjuktól vásároltak hat flakon festéA híd tulajdonosa, a Csongrád Megyei Közútkeze- Mint mondta: a nyugdíjakat nem
ket, majd elindultak.
lő Kht. A cég műszaki igazgatója, Rigó Mihály a na- emelték olyan mértékben, mint
Nem kellett messzire menniük, mivel a kocsma, pokban egyeztet a kht. jogászával arról, benyújta- ahogyan a közüzemi díjakat, a gáz
ahol az időt múlatták, csupán kétszáz méterre van nak-e kártérítési igényt. Az igazgató véleménye sze- és a villanyáram árát. A kis jövea Bertalan hídtól.
rint megfelelő büntetés lenne a fiatalok számára, ha delmű emberek közül sokan tizena bíróság ítélete mellett nekik kellene letakarítaniuk ötezer forintból kénytelenek meg- Pont ott mentünk el alatta - mondta Zsolt.
A fiatalok a híd szegedi oldalán lévő pillért talál- „alkotásaikat". A kárt egyébként 110 ezer forintra be- élni hónapról hónapra. A Munkáspárt azt szeretné, ha mindenkiták alkalmasnak arra, hogy nonfiguratív ábrákkal és csülte a szakértő.
nek lenne munkája, és el szeretkülönböző feliratokkal „kidíszítsék". Csak tíz perARANY T. JÁNOS
né érni, hogy ne csak azok a bérből és fizetésből élők viseljék a
terhek zömét, akiktől az adójövedelem kilencven százaléka származik.
Thürmer szerint növekszik a
pártot övező tisztelet és tekintély.
Hangsúlyozta: amikor a Kádárszobor felállításáról volt szó,
könnyen összejött 200 ezer aláírás.
Korábban a Munkáspárt csongrádi választási gyűlésére egy tucat
ember jött össze, most pedig a
délelőtti órákban a művelődési
ház kisterme megtelt, nyolcvannál
többen voltak kíváncsiak a párt
választási célkitűzéseire.
Az elnök hat-nyolc százalékos
eredményre számít, így el lehet
érni, hogy a munkásembereket ne
csürhézhesse le senki, s a munkások érdekét a parlamentben egy bizalmat élvező párt képviselje.
A csongrádi politikai fórumon
A graffitisek fogházbüntetést érő műve. Társaik is hasonló elismerésre számíthatnak. Fotó: Miskolczi Róbert részt vevők többsége hatvan év

A Munkáspárt csongrádi gyűlésén a nyugdíjakról is bőséggel szó
esett.

feletti volt. Hallhatták, hogy a
Munkáspárt növekvő és garantált
nyugdíjakat akar, mégis szóba hozták a hozzászólók, hogy „fiatalítani kellene"! Bírálták az oktatást,
melynek színvonala csökken, az
egészségügyet, melynek ellátási
formáit mind nehezebb igénybe
venni a szegény embernek.
A csongrádi gyűlésen bemutat-

Fotó: Tésik Attila

kozott a párt megyei 4-es számú
választókerületének képviselőjelöltje, Kőhalmié Forrai fuhanna,
aki korábban Csongrádon élt és tanított, jelenleg szentesi lakos. A
szentesi összejövetel résztvevői viszont megismerhették Pap Imrét,
az 5-ös választókerület jelöltjét,
aki szintén szentesi.
B. GY.

GY.
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Vitát váltott ki a tápéi iskolások étkeztetésének terve

Ebéd a kultúrházban?
A szegcdi önkormányzat elképzelése szerint a tápéi művelődési házban alakítanának ki ebédlőt a
Bálint Sándor Altalános Iskola tanulói számára.
Ezt azonban nenr tartja elfogadhatónak az iskolaszék elnöke, aki szerint a menzának az oktatási intézményben van a helye.
Régóta megoldatlan probléma, hogy a tápéi Bálint
Sándor Altalános Iskola tanulói csak az intézmény
másik, távoleső épületében tudnak ebédelni. Ezért
mindennap el kell sétálniuk a Majakovszkij térről
a Honfoglalás utcába. Az iskolaszék elnöke, Nagy
Gézáné azt mondta lapunknak, már nyolc évvel ezelőtt megszületett az önkormányzatnak az a terve,
hogy a főépületben helyezzék el az menzát, az elképzelés azonban azóta sem valósult meg. Az iskola vezetését nemrég arról értesítették - tájékoztatott
Nagy Gézáné - , hogy a fenntartó helyhatóság a tápéi Hcller Ödön Művelődési Házba költöztetné át
az ebédlőt. Az iskolaszék elnöke azonban nem érti, mi köze van a művelődésnek az étkeztetéshez, s
attól tart, ha a Majakovszkij téri épületben most nem
alakítanak ki menzát, az intézmény végleg lemondhat róla.
Az újabb elképzelésről tavaly novemberben határozott a szegedi közgyűlés, de Nagy Gézáné szerint
sem az iskolával, sem a szülókkel nem egyeztettek
a döntés előtt. A tápéi művelődési házat működtető Bartók Béla Művelődési Központ vezetője is fenntartásait hangoztatta korábban az elképzeléssel kapcsolatban. Simoncsics János lapunknak úgy nyilatkozott, hogy akkor értene egyet a menza elhelyezését jelentő kényszermegoldással, ha az étkezésre és

Feltámad
a faszínház?
Konkrét tervek még nem születtek
arról, hogy a vásárhelyi népkert rekonstrukciója során hová építenek
ismét szmpadot, és mikor. Rapcsák
András polgármester lakossági fórumokon már ejtett szót arról, hogy
valahogyan pótolni fogják a lüányt,
amelyet ma is éreznek a vásárhelyiek. A népkert rekonstrukciójának
terve ezután készül el, a szintén itt
lévő fürdő modernizálása azonban
már az idén elkezdődik, ehhez nyert
400 millió forintot a város. Ez a
beruházás lesz az alapja a népkert
további rekonstrukciójának, s ehhez
kötődhet a színpad inegépítése is.

a kulturális rendezvényekre szolgáló épületrészt elválasztják egymástól, s azokat külön bejáraton keresztül lehet megközelíteni. Az igazgató nehezen tud
elképzelni egy előadást olyan helyen, amelyet áthat
a töltött káposzta illata.
A Heller Ödön Művelődési Ház - bár december
10-e óta újra nyitva van - egyelőre alkalmatlan az
ebédlő befogadására, hiszen a tavaly januárban elkezdett átalakítás a mai napig nem fejeződött be. Az
új külső falak ugyan állnak, tetőt azonban még nem
húztak rá. Mivel a közgyűlés csak az intézmény
profiljának bővítése mellett szavazta meg a beruházáshoz szükséges összeget, az átalakítással együtt
újabb funkció, az étkeztetés megteremtésére is gondolni kellett. A munkálatokra eddig elköltött 27
millió forint azonban kevésnek bizonyult, információink szerint további 52 millió forintot költ az önkormányzat a művelődési ház átalakítására.
Az iskolai menza elhelyezéséről született legújabb
elképzeléssel kapcsolatban Tápé önkormányzati
képviselője, Tímárné Horváth Magdolna hangsúlyozta: a terv egyáltalán nem tekinthető véglegesnek.
Hozzátette azonban, hogy a művelődési ház az elképzelések szerint helyet adna az idősek napközi otthonának, s már csak ezért is ki kellene alakítani benne melegítőkonyhát. A képviselőnő nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a gyermekek étkeztetésére a Majakovszkij téri iskolaépület foglalkoztató
termét is berendezhetnék. A tanulók és szüleik a szóban forgó probléma megoldását remélik az iskolaszék ma délutáni ülésétől, amelyre Szeged polgármesterét is meghívták.
HEGEDŰS SZABOLCS

Kotori mimóza
Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL
A tenger illatát hozza Szegedre a
kotori mimózafesztivál bájos csapata: az Adrián most virágzó mimózával kedveskednek a tél kellős közepén, január 26-án, délelőtt 11 órakor, a megyeszékhely
polgárainak.
Nikola Konjevic, Kotor város
polgármestere vezeti azt a delegációt, amely a szegedi vezetőkkel,
gazdasági szakemberekkel, s vállalkozókkal is találkozik. Este a

tengerparti város első embere
Bartha László polgármesterrel közösen lesz a fővédnöke a IX. mimózabálnak, amelyet az Ifjúsági
Házban rendeznek.
A báli rendezvényen, amelynek szervezői a montenegrói Fjord
Szálloda Vállalat és a szegedi
Adria Kontiki Tours (ez utóbbiban
lehet jegyet vásárolni), gazdag
műsorral kedveskednek a vendégeknek, a bevételből pedig
az Inkubátor Alapítványt támogatják.

Határátlépés -474 millió forint áfacsalással

HÍREK
AGROMAG-TALÁLKOZÓ

Az Agromag Kft. tavalyi eredményeiről, 2002-es terveiről tájékozódhatnak azok a szakemberek,
akik a ma délelőtt 10-kor kezdődő
szakmai napon részt vesznek Szegeden, a Novotelben. Ennek keretében a magyar agrárium helyzetéről
Lukács József, a Földművelésügyi
és vidékfejlesztési Minisztérium vezető főtanácsosa tart előadást. A
program sorári a Cereol Növényipari Rt., a Syngenta Seeds és az
Agromag Kft. vetőmagvairól szóló ismertetők hangzanak el.
ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ
Iskola-előkészítő foglalkozásokat
tartanak Szegeden, a Kodály Téri
Általános Iskolában január 22-től
minden héten kedden, 16.30-tól.
A hét héten át tartó foglalkozásokra minden leendő iskolást - és szüleiket - várnak.
SZIMFONIKUSOK
A SZÍNHÁZBAN
lanuár 17-én, este a Szegedi Szimfonikus Zenekar lép színpadra a
Nemzeti Színházban Lukács Ervin
vezényletével. Bogányi Gergely zongoraművész szólója mellett a közönség meghallgathatja Wagner Rienzi-nyitányát, Liszt A-dúrban írt
zongoraversenyét és Bartók Concerto című zeneművét. A koncert este fél nyolckor kezdődik.
DARVASI A PINCESZÍNHÁZBAN
Darvasi Lászlónak, lapunk munkatársának Vizsgálat a rózsák ügyében című bűnügyi legendáját játssza
ma, csütörtökön este, fél nyolckor
a Horváth Mihály utca 7. szám alatt
található szegedi Pinceszínház. A
közreműködők: Pál András, Kancsár Orsolya, Kancsár József, Balog
József, Terescsik Eszter, Mónos Zoltán és Szűcs László. Az előadást
Czeizel Gábor rendezte.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
fulesz Gábor újságíró a vendége a
Szegedi Közéleti Kávéház holnapi
estjének, amely 18 órakor a Royal
Szállóban kezdődik. A rendezvény
címe: Szegediként az RTL Klubban,
házigazdája Kocsor Erika, a Szegedi Körzeti TV Stúdió szerkesztője.

Folyamatosan csökken az elsőéves tanulók száma

A szülők szabadon választhatnak
Az elmúlt években folyamatosan csökkent az általános iskolák
első osztályaiba beiratkozott tanulók száma Szegeden. Miközben a szülők szabadon választhatnak oktatási intézményt gyermekük számára, az iskolák csak
akkor fogadhatnak más körzetből
diákokat, ha a sajátjukéból már
nincs jelentkező.
Bár az alapfokú oktatási intézmények első évfolyamaiba készülő
gyermekek beiratkozásának időpontját márciusban vagy áprilisban
jelöli ki a szegedi önkormányzat,
az iskoláskorba lépő gyermekek
szülei általában jó előre átgondolják, hol tanuljon fiuk vagy lányuk.
Ebben a kérdésben szabadon dönthetnek, hiszen a jogszabályok nem
kötik meg a szülők kezét az iskolaválasztásban. Mindegy, hogy az
oktatási intézmény egy utcával arrébb, vagy a város másik részén
található, joguk van bármelyikbe
jelentkezni. Az általános iskoláknak viszont figyelembe kell venniük, honnan érkeznek a leendő elsősök. A jogszabályok szerint
ugyanis saját beiskolázási körzetükből műiden jelentkezőt kötelesek felvenni, s másokat csak akkor
fogadhatnak, ha az elsős osztályokban marad betöltetlen hely.
Szegeden huszonnyolc általános
és egy eltérő tantervű iskolát tart
fenn az önkormányzat. A jelenlegi beiskolázási körzetek határait
1997-ben állapította meg a közgyűlés, elsősorban az oktatási intézmények területi elhelyezkedése alapján. Minden iskola alapító okirata magában foglalja a felvételi körzet pontos leírását. Szegeden összesen huszonöt beiskolázási terüle-

Minden gyermek életét alapvetően meghatározza az első iskola és az ottani
közösség.

ti egységet alakítottak ki. Ezek között vannak olyanok, amelyekhez
több intézmény tartozik. Például a
kiskundorozsmai Jerney János, illetve Orczy István Általános Iskola ugyanabból a körzetből toborozza tanulóit. Vannak olyan területi egységek is, amelyek részben
átfedik egymást. Így bármelyik iskola ajánlhatja a szülőnek a másik
intézményt, ha nála már minden
hely betelt.

Fotó: Schmidt Andrea

A városban működnek olyan általános iskolák, amelyek Szeged
egész közigazgatási területéről korlátozás nélkül fogadhatnak gyerekeket. Ilyen például az önkormányzati fenntartású Sólyom Utcai
Óvoda és Általános Iskola, ahol a
többitől eltérő tanterv szerint folyik
az oktatás, vagy a Szegedi Tbdományegyetem Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskolája, ahová a városhoz kapcsolt településrészekről is

járnak tanulók. A polgármesteri
hivatal oktatási irodájának adatai
szerint az első osztályba lépő gyermekek száma folyamatosan csökkent az utóbbi években. Míg 1998ban 1763-an, 1999-ben 1647-en
iratkoztak be, addig 2000-ben
1592, tavaly tanév elején pedig
1505 elsős gyermek kezdte el tanulmányait a szegedi önkormányzat általános iskoláiban.
HEGEDÚS SZABOLCS

Maffiagyanús ügyben
vádol az ügyészség
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bűnszervezet létrehozásával, és
bűnszervezet tagjaként elkövetett
csalással, valamint magán- és közokirat-hamisítással vádol a Szegedi Városi Ügyészség egy Magyarországon letelepedett jugoszláv állampolgárt. Az ügyet a Csongrád
megyei nyomozóhivatal derítette
fel.
Az ügy tavaly március óta előzetes letartóztatásban lévő első rendű vádlottja, O. István magyar és
jugoszláv állampolgárokat szervezett be, egy részükkel cégeket alapított, a többieket pedig rávette,
hogy az általuk kiállított fiktív
számlák után utasforgalomban igényeljék vissza az általános forgalmi adót.
Az első rendű vádlotton kívül
még tizenhat személyt vádol az
ügyészség, köztük a vádirat szerint tizennégyen szintén bűnszövetségben követtek el nagy kárt
okozó csalást. A vádlottak közül,
az első rendű mellett, hárman töltöttek rövidebb, hosszabb időt előzetes letartóztatásban.
A Szeged Városi Ügyészség szerint az elsőrendű vádlott, O. István
a másodrendű, magyar állampolgár Sz. Attilával és a harmadrendű, szintén magyar állampolgár
N. Sándorral azzal a céllal alapított
négy céget, betéti társaságokat és
kft.-ket, hogy azok Jugoszláviába
irányuló kereskedelmi tevékenységet folytatnak. A nyomozás adatai szerint a vállalkozásoknak nem
voltak raktáraik, szállítójárműveik, a kibocsátott számlákon szereplő cégekkel valós kapcsolatban nem

álltak, azaz nem végeztek kereskedelmi tevékenységet.
A négy cég tulajdonosai, vezetői
több mint ezernyolcszáz fiktív
számlát állítottak ki beszervezett
jugoszláv állampolgárok részére
ezzel a trükkel. Később újabb és
újabb cégek kapcsolódtak be a hatalmas hasznot hozó üzletbe.
Az első rendű vádlott O. István
ismerősei segítségével beszervezett jugoszláv állampolgárokat,
akik a fiktív számlák után járó áfát
visszaigényelték, és a felvett összeget átadták O. megbízottjainak.
Az érintettek tranzakcióként 20-50
német márka jutalékot vettek fel.
O. István és társai hamis vámbélyegzőt is használtak, ami megkönnyitette az áfavisszaigénylést.
Az így kibocsátott fiktív számlák
után, amelyek „értéke" meghaladta a másfél milliárd forintot, 308
millió forint áfát igényeltek vissza.
Az érintettek a több százmillió
forint áfát főleg a tompái IBUSZirodában, a Globál Refund Rt.-nél
és az Interfactoring Rt.-nél vették
fel. Az első és a másod rendű vádlottakat, mint megírtuk, Szegeden, az Oroszlán utcában fogták el
az adónyomozók és a rendőrök,
amikor O. István és Sz. Attila az Interfactoring Rt. kirendeltségén 23
millió forintot akart felvenni.
A vádlottak közül tizenegyen,
valamennyien jugoszláv állampolgárok, nem tartózkodnak Magyarországon, de az ügyészség indítványozta a bíróságnak, hogy távollétükben is folytassa le a tárgyalást. A vádlottakat tíz ügyvéd
képviseli, az ügyészség 25 tanú
meghallgatását indítványozta.

Csapdában az önkormányzati vállalkozások

A minisztériumoktól
kérnek segítséget
Csongrád Megye Közgyűlése a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, valamint a Gazdasági Minisztériumhoz fordult. A testület úgy véli a meghirdetett pályázatok befogadásánál, elbírálásánál hátrányos megkülönböztetés éri a 25 százaléknál nagyobb
önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásokat.
A vidék- és területfejlesztési célelőirányzati támogatásból éppen
úgy ki vannak zárva a 25 százaléknál nagyobb önkormányzati
tulajdonnal rendelkező vállalkozások, mint a Széchenyi-terv kapcsán igényelhető forintok megszerzéséből.
Ezt jogtalan megkülönböztetésnek véli Csongrád Megye Önkormányzata, tudtuk meg Huber Bertalan főjegyzőtől. Úgy véli: az illetékes minisztériumoknak lehetőséget kellene teremteni az ilyen
típusú gazdasági társaságok térségfejlesztést szolgáló terveinek
megvalósításához is. A megye esetében ez legkritikusabban a Szeged Tourist Kft.-t érinti. A cég üzletrészeinek ugyanis több mint
90 százalékban a megyei önkormányzat a tulajdonosa. A csapdahelyzetet pedig az váltja ki, mutatott rá a főjegyző, hogy az önkormányzat nem pályázhat a vállalkozások helyett, mivel nem rendelkezik közvetlenül azok fejlesztési forrásai felett.
A szálláshelyek korszerűsítése,
a szolgáltatások bővítése pedig
önerőből csak kis lépésekben oldható meg, tette hozzá Málovics
János, a Szeged Tourist ügyvezető igazgatója. A korábbi megyei
idegenforgalmi hivatal vállalkozói vagyonát működtető cég a szegedi Napfény Hotel mellett
Csongrád régi belvárosában lévő
műemléki halászházakat, valamint utazási irodát üzemeltet Szegeden, Csongrádon és Hódmező-

vásárhelyen. A megyei önkormányzat még 1992-ben alapította a kft.-t, amely egy évvel később
már kereskedelmi és vendéglátói
tevékenységet is folytatott. Az
ezeknek otthont adó ingatlanokat a társaság a megyei önkormányzattól bérli. Ezért gondot
okoz, mutatott rá az ügyvezető,
hogy idegen tulajdonon végzett
beruházásokkal kell javítaniuk
szolgáltatásaik színvonalát.
Különösen Szegeden kritikus a
helyzet, hiszen a Napfény HotelMotel jelenti a legnagyobb bevételi forrást. A szállásforgalom adja a társaság árbevételének közel
50 százalékát és ennek 93 százalékát teszi ki a Napfény árbevétele. A turisztikai piacon jelentkező konkurenciaharc kivédése érdekében a kft. már közel 30 millió forintot fordított a szolgáltatási feltételek javítását célzó fejlesztésekre, beruházásokra. Ez előnyös a megyének is, hiszen ezzel
gyarapodott az önkormányzat vagyona, mutatott rá Málovics János. Az említett pályázati lehetőségek igénybevétele ezért közös
érdekük.
Az igazgató szerint a vendégforgalom szezonális ingadozása
átgondolt marketingstratégiát követel. A vendégek számának növeléséhez azonban segítséget jelentene, ha Szeged önkormányzata is odafigyelne a szállásadók
gondjaira. Ők ugyanis a vendégektől beszedett és a városi önkormányzatnak átutalt napi 300 forintos idegenforgalmi adóval amelynek minden forintjához további kettőt ad a kormány - „meghálálják" azt a kis erőfeszítést,
amely egy-egy szeméttároló elhelyezését, a nem a belvárosban lévő kis szállodákhoz vezető utak
takarítását, vagy a körültekintő
közlekedési rendelet megalkotását
jelentenék.
N. RÁCZ JUDIT

•
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Napirenden a Maty-ér
Számos fontos ügyben dönthetnek pénteken a szegedi közgyűlés tagjai. A képviselők elé kerül a Maty-éri Gróf Széchenyi István evezőspálya tulajdonjogának átadása is. Az előterjesztés szerint a város lemondana az ISM javára a pályában lévő tulajdonrészéről, cserébe a minisztérium olimpiai vízi sportcentrumot alakítana ki az objektumban.
A városatyák döntés hozhatnak arról is, milyen módon rendeződjön
a Szent István tér sorsa, amelynek egy részét bérbe adásra, vagy értékesítésre javasolja az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója.
A közgyűlés határozhat az Újhelyi István szocialista képviselő által
javasolt egészségügyi kerekasztal felállításáról is, amely a város egészségügyi átalakításában foglalhatna állást.
Fontos napirendi pont a fideszes Juhász Miklós által előterjesztett, a
szegedi tömegközlekedést irányító közlekedésszervező társaság létrehozása is.
K.B.

Drogterjesztők
- rács mögött
Néhány napja hatszáz darab,
nem laboratóriumi körülmények
között előállított amfetamin tartalmú tablettát kísérelt meg a
megyeszékhelyen eladni a szegedi 26 éves M. Tamás. Az üzlet
azonban nem jött létre, ugyanis
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommandósai a város
szélén lévő egyik bevásárlóközpont parkolójában lecsaptak a
férfira. M. Tamás és két bűntársa előzetes letartóztatásban várja a vizsgálat folytatását. Kábítószerrel való kereskedelem miatt
akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik őket.
Telefonon hívta fel a rendőrök figyelmét egy mindmáig ismeretlen
személy a szegedi M. Tamás üzelmeire. A névtelen közölte a
rendőrséggel, hogy a 26 éves férfi
a helyi drogosok egyik jelentős
szállítója, akitől a helyi fiatalok
gyakran szerzik be szükségleteiket. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság felderítő osztálya a
hívást követően ebendelte M. Tamás megfigyelését. A fiatalférfitjanuár 11 -én, az egyik szegedi bevásárlóközpont parkolójában vették
őrizetbe a beavatkozó alosztály tagjai, a kommandósok, és ezzel megakadályozták, hogy hatszáz darab,
körülbelül félmilbó forint értékű
amfetamin tartalmú tabletta gazdát cseréljen. A szakértők még
vizsgálják a tablettákat, amelyek
hatóanyagtartalma vélhetőleg eléri
a „jelentős mennyiség" szintjét.
Az már most is biztos: a tablettákat nem laboratóriumi körülmények között állították elő, ezért elképzelhető, hogy azok az egész-

Gyógyszerésztanulóból

ségre különösen veszélyes, toxikus anyagokat is tartalmaznak - figyelmeztetett Szegedi Zsolt alezredes, a felderítő osztály vezetője.
. M. Tamás, aki korábban testi
sértés és kábítószerrel való visszaélés miatt már volt büntetve, részletes beismerő vallomást tett, aminek alapján két fiatal nőt, egy főiskolai hallgatót és egy munkanélkülit is őrizetbe vettek, majd előzetes
letartóztatásba helyeztek. M. Tamás a két nő közvetítésével jutott
rendszeresen kábítószerhez, amit
a rendőrök feltételezése szerint ő
értékesített. Azt egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy a nők honnan szerezték be az amfetamin
tartalmú tablettákat - mondta
Keczer Gábor alezredes, a megyei
főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője. M. Tamás és a főiskolai hallgatónő szervezetében a vizeletvizsgálat kokainszármazékot
mutatott ki. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a két, előzetes letartóztatásban lévő személy kábítószerfüggő, úgy hat hónapos elvonókúrán vehetnek részt az elsőfokú bírósági ítélet megszületéséig.
Ha bebizonyosodik, hogy a három gyanúsított kereskedett a droggal, akkor nemcsak kábítószerrel
való visszaélés vétsége, hanem üzletszerű kereskedelem miatt állhatnak a bíróság előtt. A várható
büntetési tétel kettőtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés lehet.
Szegedi Zsolt alezredes hangsúlyozta: mivel az egyik gyanúsított
főiskolai hallgató, a jövőben alaposan megvizsgálják, vajon a szegedi felsőoktatási intézményekben
is terjesztették-e a drogot.
K. B.
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Műemléki homlokzat, XXI. századi igényeket kiszolgáló belső terek

Megújul a Nagyállomás
Nyáron megkezdődik a szegedi
Nagyállomás fölújítása. A 800
millió forintos beruházáshoz 100
millió forinttal járul hozzá a szegedi önkormányzat. A műemlék
épület belső tereit az új évszázad
követelményei szerint korszerűsítik.
Három éven belül teljesen megújul a szegedi Nagyállomás. Az
1902-ben, Pfaff Ferenc tervei szerint elkészült műemlék épület rekonstrukcióját a városi önkormányzat is támogatja. Az együttműködésről szóló megállapodást
tegnap írták alá a MAV Rt. és a város vezetői.
Bartha László polgármester a
szerződés hitelesítése után tartott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy az állomásépület rekonstrukciójával egy időben várhatóan megépül a régen rendezésre
szoruló Indóház tér is, amely Szeged rangjához illő városkapuként
fogadja majd a megyeszékhelyre
vasúttal érkezőket.
A polgármester elmondta, hogy
a város összesen 100 milhó forinttal segíti a Nagyállomás fölújítását.
Az önkormányzat a rekonstrukciós tervpályázat kiírását 3,6 milhó forinttal támogatta. (A terveket
bíráló bizottság Hajós Tibor - HVT
Építész Iroda Bt., Szeged - pályamunkáját találta a legjobbnak.)
Pál József, a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettese elsőként ugyancsak a fölújítás közös előkészítéséről és finanszírozásáról beszélt.
Kiemelte, hogy a szegedi állomás
- vasutasnyelven: felvételi épület
- helyreállítása és korszerűsítése a
MAV Rt. tízéves rekonstrukciós
programjának része. Összesen 22
milliárd forintot fordítanak a

Pál József, a MAV Rt. vezérigazgató-helyettese, Bartha László polgármester és Szabó Gyula területi
vasútigazgató koccintanak a szerződéskötés örömére.
Fotó: Veréb Simon
műemlék, megyeszékhelyeken és
határállomásokon működő, s
egyéb felvételi épületek fölújítására.
„A százéves szegedi állomás
homlokzatát az eredeti állapotnak
megfelelően állítjuk helyre. Az épületbelső viszont már a XXI. századi igények szerint alakul át, s megfelel majd az utazóközönség és a
vasutasok igényeinek is" - emelte
ki Pál József.
Szabó Gyula területi vasútigazgató megköszönte a város támogatását. „Célunk az, hogy a fölújított
állomás megfelelően szolgálja majd
az ott naponta megforduló negyven-

NY. P.

Az MSZP százmilliárdot osztana szét

MUNKATÁRSUNKTÓL

Látványos és immár hagyományos
programra várják szombaton, január 19-én a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A Vince-napi vesszővágás
egyben borünnep is. A szokásos

népi hagyomány felelevenítése mellett borkóstolásra is számíthatnak
a rendezvény résztvevői. A 12 órakor kezdődő eseményre érkezőket
már a kapunál forralt borral köszöntik. A szőlővesszővágás után
pedig borrendi tagot avatnak. A zenét a Hóra zenekar szolgáltatja.

rendőrfőnök

Kistelek rendőrkapitányává nevezték ki tegnap Tódor Sándor
őrnagyot. A vezető a rábízott
egyenruhások folyamatos képzése és a kapitányság állandó, jó teljesítményének biztosítása mellett a polgárok biztonságérzetének növelését tekinti legfontosabb céljának.

Lukács János megyei rendőrfőkapitány (balról) gratulál Tódor
Sándor kisteleki rendőrkapitánynak.
Fotó: Karnok Csaba
berében Kistelekre helyezték, ahol
előbb bűnügyi vezetőként dolgozott, majd Szörényi Endre, koráb-

kítják át, s ugyancsak 2003-ban
építik ki az állomáson megfordulókat kiszolgáló utascentrumot is.
A harmadik ütemben, 2003 és
2005 között korszerűsítik át a vasútállomás szolgálati helyiségeit, a
Resti Rt. használatában lévő épületrészeket, a kereskedelmi egységeket és az éttermet.
A Nagyállomás fölújításának
nettó összköltsége 800 millió forint. A szegedi önkormányzat 100
millió forintos támogatása mellett a központi költségvetés 85 millió forinttal támogatja a rekonstrukciót.

Vince-napi borünnep
Erősebb régiókat
Opusztaszeren

Uj rendőrkapitány Kisteleken

Lukács János ezredes, Csongrád
megyei rendőrfőkapitány Tódor
József őrnagyot nevezte ki Kistelek
új rendőrkapitányának. A beiktatási ceremónián Lukács János megjegyezte, hogy a rendőrkarrier egyik
csúcsa a kapitányi poszt, és a beosztás sikerét jelentősen befolyásolja majd az önkormányzattal fenntartott jó kapcsolat, valamint a kiegyensúlyozott családi és magánélet.
Tódor Sándor a középiskola elvégzése után nem a rendőrtiszti
főiskolára, hanem a Szegedi Tudományegyetem (volt SZOTE)
gyógyszerészkarára jelentkezett,
ahová felvették. Tódor azonban
tanulmányait megszakította, és
Hódmezővásárhelyen helyezkedett
el rendőrnyomozóként. A rendőrtiszti főiskolát munka mellett végezte el. Az őrnagyot 1999 decem-

ezer utast és háromszáznál is több
fuvaroztató ügyfelünket" - mondta a területi igazgató. Hozzátette
még, hogy a tízéves állomáskorszerűsítési program délkeleti régiót érintő tervei szerint a szegedi
Nagyállomás mellett sort kerítenek
még Békéscsaba, Kecskemét és
Mezőhegyes felvételi épületeinek
fölújítására is.
A Nagyállomás rekonstrukciója
várhatóan idén júliusban kezdődik.
A munka első ütemében a földszinti utasfogadó csarnokot - s
benne a pénztárakat - újítják föl.
Jövőre az utasforgalmi tereket:
várókat és egyéb helyiségeket ala-

bi kapitány tavaly májusi nyugdíjba vonulása után megbízták a
kapitányság vezetésével.

- Megbízható és jól képzett
rendőrállományt szeretnék vezetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy
a térségben lakók biztonságérzete
érezhetően növekedjék - mondta
beiktatása után Tódor Sándor, aki
kiemelte, hogy számára nagyon
fontos a lakosság véleménye.
A kapitányságvezető
úgy
véli, hogy a kistelekiek segítik a
rendőrség munkáját.
Komoly lehetőségnek tartja, hogy
egy alig harmincéves átlagéletkorú,fiatalés tettre kész állomány vezetője lehet.
- Kistelek és térsége az elkövetett
bűnesetek számában nem tér el
jelentősen az országos átlagtól, jellemzőek a mezőgazdasági bűncselekmények és szabálysértések, hiszen a környék legtöbb lakója a
földből él. Ide kapcsolhatóak a
nemrég földerített orvvadászbűncselekmények is. Komoly problémát jelent a várost átszelő tranzitforgalom, még mindig sok a baleset. A korábban jellemző kisteleki probléma, a prostitúció visszaszorult, az elmúlt hónapokban
csupán egy-két hölgyet kellett előállítanunk - nyilatkozta lapunknak
Tódor Sándor.
ILLYÉS SZABOLCS

A Magyar Szociabsta Párt önkormányzati szakmai programját ismertette tegnap Szegeden Lamperth Mónika országgyűlési képviselő, az MSZP önkormányzati
kabinetjének elnöke. A pohtikus
leszögezte: az, hogy Csongrád megye településeinek háromnegyed
része forráshiánnyal küszködik,
jelzi, hogy átfogó reformot kell végrehajtani az önkormányzati finanszírozásban. Lamperth Mónika szerint számos állami feladat ellátására képesek az önkormányzatok,
amennyiben megkapják az ehhez

szükséges forrásokat. Az MSZP
kész arra, hogy az önkormányzatoktól az elmúlt három évben elvont 100 milliárd forintot két részletben visszajuttassa a településekre. Ugyanakkor a személyi jövedelemadó 50 százalékát az önkormányzatok büdzséjében hagynák.
Lamperth Mónika elmondta: szükség van a kistérségi társulások megerősítésére. Az MSZP hatalomra
jutását követően pedig, 2006-ban
m e g a l a k u l h a t n á n a k az első regio-

náhs önkormányzatok is.
K. B.

A PM és az APEH közleménye

Mennyi a járulék?
A Pénzügyminisztérium (PM) és az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) együttes közleményt
adott ki a 2002. évben kifizetett,
2001. évi járulékalapot képező jövedelem után fizetendő járulékokról. A 259/2001. (XII. 19.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdése
arról rendelkezik, hogy a 2002. január 15-ig kifizetett december havi járulékalapot képező jövedelmek után a társadalombiztosítási
járulék mértékét a 2001. december
31 -én hatályos rendelkezések szerint 31 százalékban kell megállapítani - 2000. évi C X i n . törvény
281. §-a (4) bekezdésének alkalmazása -, a nyugdíjjárulékot pedig a

tárgyévre (2001. év) vonatkozó járulékfizetési felső határ figyelembe vételével kell levonni.
E szabályozás alapján a 2002.
január 15. után kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint bérjövedelemnek minősülő járulékalapot képező juttatások
tekintetében a 2002. január 1-jétől hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azaz a járulékok mértékét és a járulékfizetési felső határt
a kifizetés időpontjában érvényes
szabályok szerint kell megállapítani. Az elmaradt követelések tekintetében a járulékfizetési felső határt az esedékesség időpontja szerint kell megállapítani.

APEH-zöldszám
Az APEH újra üzemelteti ingyenesen hívható zöldszámát, amelyen
a 2001. évi személyi jövedelemadó
bevallás elkészítésével kapcsolatos kérdésekre válaszolnak a munkatársak. A 06-80-63-00-63-as te-

lefonszámon 2002. január 15-től
minden érdeklődő szakemberektől
kaphat választ kérdéseire: hétfőtől
csütörtökig 8 és 16, pénteken 8 és
13 óra között. Majd 20 óráig üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.
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A Munkáspártot messze elkerülik a politikai kaméleonok

Véget vetnének az áállami flancnak
A következő országgyűlési választás első fordulóját 2002. április 7cn tartják. A Délmagyarország és a Délvilág lehetőséget biztosít a
jelölteket állító pártoknak, hogy megmutassák magukat. A megyei
elnökök interjúban mondják el programjukat, elképzeléseiket, amelyekkel a választókat kívánják megnyerni. Az összeállításokban
visszatekintünk a pártok eddigi tevékenységére, a rendszerváltást
követő választásokon való szereplésükre is. Sorozatunkban azonos
terjedelmet szentelünk valamennyi pártnak, amely önálló jelöltet
állít Csongrád megye hét választási körzetében. Ez alkalommal a
Munkáspárt megyei elnökével, Nagyvári Lászlóval beszélgettünk.
- Hogyan határozná meg magát
a Munkáspárt tizenkét évvel a
rendszerváltás után t
- A Munkáspárt a mai világ
realitásaira épülő marxista párt,
amely képviseh a humaiústa, kommunista és baloldali szocialista értékeket. Az ember érdekeiből indul
ki, s nem a tőke érdeke vezérli.
Mi azokat képviseljük, akiknek a
szocializmus évtizedeiben biztos
munkájuk, tisztességes megélhetésük és tervezhető jövőjük volt.
- Mi a véleménye arról, hogy a
szélsőségek összeérnek, vagyis
hogy sokan a Munkáspártot és a
Magyar Igazság és Elet Pártját
szélsőséges pártnak tartják 1 Arról például, hogy Magyarország
helépjen-e a NATO-ha, mindkét
párt elutasítóan nyilatkozott.
- A Munkáspárt elítéb a gyűlöletbeszédeket, a populista demagógiát. Mi egyenes vonalszakaszon
képzeljük el a politikai palettát,

megtapasztalták a kapitahsta rendszerváltozás „jótéteményeit".
-Mia véleménye a Fidesz-kormány működéséről 1
- Az Orbán-kormány működése alatt tovább nótt a munkavállalók kiszolgáltatottsága és a válások
száma. A kormányzat tűzi játékos
politikája mögött a tél közepéig
közel száz ember fagyott meg az országban. A Fidesz és a parlamenti pártok vezérszónokainak szíve
majd megszakad a szegényekért, a
tönkretett mezőgazdaságért, egészségügyért és az oktatásért. Csak
egyről nem beszélnek az urak: ők
hozták nyakunkra a kapitalista
nyomorúságot. A karácsonyi egytálételekkel és a sikeres kormányzást bemutató óriásplakátokkal a
kapitalizmus ellentmondásai nem
gyógyíthatók.

amelyen éppen mi esünk a legtávolabbra a MIÉP-től. A Munkáspárt semmiképpen sem tévesztendő, és főleg nem keverendő össze
egy szélsőjobboldali pártnak a
„nép-nemzeti" tőkés kizsákmányolást elfogadó politikájával. A
Munkáspárt NATO-ellenessége
nem más, mint a globalista tőkés
érdekcsoportok elleni internacionalista fellépés.
- Az eddigi választásokon egyszer sem tudták átlépni a parlamenti küszöhfít. Thürmer Gyidát
sohasem tették felelőssé a sikertelen szereplések miatt 1
- A Munkáspárt az előző választáson elért eredményével a legnagyobb parlamenten kívüli párt lett.
A párt anyagi forrásai és sajtószerepléseinek lehetőségei azonban
rendkívül korlátozattak, holott a
pártnak mindenről megvan a véleménye. Thürmer Gyula minden
esetben demokratikus választáso-

Nagyvári László: A karácsonyi egytálételekkel a kapitalizmus ellentmondásai n e m gyógyíthatók.

kon kapott bizalmat a tagságtól. A
Munkáspárt elnöke hat idegen
nyelvet beszél, közgazdász végzettségű. Kádár János közvetlen munkatársaként dolgozott, felkészült
és tapasztalt politikus.
- Kik érdeldódnek a párt által
képviselt értékek és elvek iránt1
- A Munkáspárt összetételében
tükrözi, hogy valóban a dolgozó
emberek pártja. Mivel a párttagjaink és szimpatizánsaik között olyanok is vannak, akik elveszítették
munkájukat, így a Munkáspárt a

A MUNKÁSPÁRT MEGYEI JELÖLTJEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

körzet
körzet
körzet
körzet
körzet
körzet
körzet

(Szeged I.): Zsivity Demeter
(Szeged II.): Rácz Béla
(Szeged III.): Nagyvári László
(Csongrád és térsége): Kőhalminé Forrai Julianna
(Szentes és térsége): Pap Imre
(Hódmezővásárhely és térsége): Havranek Ferenc
(Makó és térsége): Szabó Jenőné

2002-ES TAVASZI
BEISKOLÁZÁSOK
OKJ-s képzésekre:
- Minőségbiztosítási
felülvizsgáló
és tanúsító
- Személyügyi
ügyintéző
- Pénzügyi és
számviteli ügyintéző
- Intenzív mérlegképes
könyvelő
(előképzettséggel)
- Mérlegképes
könyvelő 2 év
(megszerezhető
előképzettséggel)
V

perfekt
V

Csongrád Megyei
Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/B
£
Tel.: 62/420-652, 481-060 5

Fotó: Veréb Simon

munkanélJcüliek pártja is. A tagság
harmincegy százalélta új belépőként még nem volt tagja az
MSZMP-nek. A Munkáspártot
messze elkerülik a pohtikai kaméleonok és a nemzeti vagyont áruba bocsátók.
- Mi volt a legfontosabb szempont a jelöltek kiválasztásánál 7
- Megyei képviselőjelöltjeinkből
négy először indul parlamenti választáson. Jelöltjeink - akik között van szakmunkás, mezőgazdasági őstermelő és tanárember -

- Melyek a Munkáspárt választási programjának legfontosabb
elemei1
- A fiataloknak ígérjük az első
munkahelyhez való jogot, a megfizethető bérlakás-építési programot. Munkát biztosítunk a 45-50
évesek nemzedékének is. Megszüntetjük a multinacionális cégek
aránytalan kedvezményeit. A közműveket visszaállamosítjuk, nem
engedjük az árampiac liberalizálását. A GDP minimum 10 százalékát az oktatásra költjük. Az
egészségügy privatizációját leálbtjuk, a dolgozók keresetét egy ciklus alatt háromszorosára növeljük. A mezőgazdaságnak új piacokat szerzünk, és értékesítési biztonságot teremtünk. A nyugdíjasoknak visszajuttatjuk azt az 52
milliárdot, amit az Orbán-kormány az 1998-as törvénymódosítással elvett tőlük. Megszüntetjük
az állami pazarlást, flancot.

EGY KIS
TÖRTÉNELEM
A Munkáspártnak megalakulása óta Thürmer Gyula az
elnöke, valamint a választásokon miniszterelnök-jelöltje. 1989 őszén az MSZMP
utolsó kongresszusán úgy döntenek a kommunisták, hogy
újjászervezik a pártot. Az
1989. december 17-i kongresszuson elfogadják az új szervezeti és működési szabályzatot és megválasztják a párt elnökének Thürmer Gyulát. Az
1990-es országgyűlési választásokon az MSZMP 3,68 százalékot ér el. Az akkor még 4
százalékos bekerülési küszöb
mellett az MSZMP-nek alig
több mint tízezer voks hiányzott a parlamentbe jutáshoz.
1993-ban az MSZMP nevet
változtat. A Munkáspárt
1994-ben 171 ezer szavazattal,
3,18 százalékos eredménnyel
nem jut be a parlamentbe.
1998-ban az országgyűlési választások első fordulójában
Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyében nem
érvényes a választás, ezért a
párthstákra leadott voksok aránya még nem végleges. A
Munkáspárt listájára több
mint 181 ezren szavaznak,
ami ideiglenesen 4,07 százalékot jelent. A Munkáspárt a
második fordulóban 3500 voksot veszít a két megyében, az
összes szavazók száma azonban csaknem 60 ezerrel nő,
így a Munkáspárt 3,95 százalékot ér el a választásokon.
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Ingatlanfedezet mellett nyú|tott
- lakáscélú hitel kamata 13,99%
- egyéb célú hitel kamata 17,00 %
THM: 19,32 - 23,36%, 1 - 1 0 éves futamidőre
CIB Ú| Otthon hitel

2,99%
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(ágiink egy külföldi tulajdonú, nemzetkori
építőipari vállalatcsoport magyarországi
vállalata, amely termékrendszereivel piacvezető
pozícióban van Magyarországon
További növekedésünkhöz 2 lő

S k .

ítöI

termékmenedzser
munkatársat keretünk dél-magyarországi
(Péti vogy Szeged) területekre.

Feladatúi az lesz, hogy a
vólhhl mély- és magasépítési, illetve
épületgépészeti
lermékrendszereivel
kapcsolatos műszaki
szaktanácsadást
nyújtsanak, a meglévő
ügyfélkapcsolatokat
ápolják és uj ügyfeleket kutassanak fel.

Qualifications

Ideális jelöltünk felsőfokú építőmérnöki vagy
épületgépészeti végzettséggel es ftosonJó
területen szerzett tapasztalatokkal,
továbbá
jogosítvánnyal
rendelkezik,
kreatív és nagy teherbírású.

A- LEG BIZTOSA B B • H ATTE R
A biztonság eletünk minden pillanataban, mindannyiunk számára egyaránt fontos Céljainkat is csak úgy
valósíthatjuk meg, ha olyan hátteret tudhatunk magunk mögött, amely biztonságunkat mindenkor
garantálja: Magyar Állampapír
a legbiztosabb háttér, a legbiztonságosabb befektetési forma.

" .ÜIM.IMMM'""iiiiiiitimii'""
Fényképes szakmai pályázataikat jövedelmi
igény megjelölésével az alábbi címre várjuk:

Nyelvtanfolyamok és nyelvvizsga ILS Szeged Nyelviskola
6720 Szeged, Victor Hugó u. 6. Telefon/fax: 62/420-595 ;

III ACO Magyarország Bt.
1106 Bp„ Jászberényi út 38-72. A ép. II. em.
Mályinká József részére

i VII AMI t.ARANC IAV VI •

www.allainpapir.hu
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Színházi próbák
a világhálón

A mai naptól elindul az „input lavina effektus", a világhálón dokumentált próbafolyamathoz bárki hozzászólhat. Az adatbázis az előadás
bemutatásáig folyamatosan bővül, amit a szervezők CD-re rögzítenek.
- Eleinte nagyon féltettem a próbán folyó színházi munka intimitását,
attól tartottam, hogy a kamerák és az idegenek zavarni fognak bennünket - fogalmazott Szalma Tamás, a darab rendezője. Elmondta, az eddigi tapasztalatok szerint a NagyTeSó-program munkatársai nemcsak
a saját feladataikra figyelve rögzítik a próbafolyamatot, hanem a színházi alkotómunka törvényszerűségeit is figyelembe veszik, ezért nem
zavariák jelenlétükkel a próbát.
Mostantól a színház honlapjáról - www.nemzetiszinhaz.szeged.hu érhető el a NagyTeSó nevű program.
LÉVAY GIZELLA

Képviselők apróban
Ki gondolta volna, hogy a pártépítés rendkívül eredeti formáját találja meg az egyik, a rendszerváltás idején önmagát és programját
már népszerűsíteni próbáló, ám aztán magáról egyáltalán nem hallató párt? Mostanában országos hirdetőújságban tették közzé apróhirdetéseiket: országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölteket keresnek, így, nemes egyszerűséggel.
Már látom magam előtt, amint emberek százai rohannak, nehogy lemaradjanak a honatyai jelölésről. A tét nagy, hiszen aki előbb
ér, az szerez előkelőbb helyet a párt listáján. Márpedig ha a jelenlegi politikai csoportosulásoktól eltávolodott szavazók rájuk voksolnak, akkor a szerencsésekből akár még miniszterek is lehetnek.
És nem csak a miniszteri fizetés a vonzó, már egy honatyai jövedelemből is jól meg lehet élni! S ez ma sem mellékes szempont.
Az önkormányzati képviselő-jelöltséggel már egy kis gond van.
A testületekben kisebbet lehet aratni, meg aztán a városatyák is
jobban fülön foghatók a polgárok által. Akár szó szerint is.
Igaz, aki apróhirdetés alapján akar képviselő lenni, az valószínűleg nem jut el addig, hogy mindezt végiggondolja.
A párt ötlete egyébként nagyszerű. Ezzel a módszerrel aztán valóban alulról építkezik. S nem számít, ki kinek a barátja, sógora,
komája vagy jó barátja. Vagy mégis...?
KOROM ANDRÁS

TÉLI A(U)KCIÓ AZ FHB-NÁLÜ!
Magánszemélyek, jogi személyek és egyéb szervezetek
2 0 0 2 . j a n u á r 2 1 - é n 1 5 ó r á i g tehetnek vételi
ajánlatot az F H B korábban kibocsátott, fix és változó
kamatozású j e l z á l o g l e v e l e i r e .
A hatéves fix kamatozású jelzáloglevél kamata évi 9 , 5 % ,
a nyolcéves változóé (2002.09.12.-ig) 1 1 , 1 % .
Az FHB a u k c i ó s l i m i t á r a t n e m h a t á r o z m e g .
K a m a t o t az FHB é v e n t e k é t s z e r fizet, t ő k e t ö r l e s z t é s
a fixnél a futamidő végén e g y ö s s z e g b e n , változónál a
7. és 8. évben 5 0 - 5 0 % - b a n .
A jelzáloglevelek n é v é r t é k e 1 0 0 0 0 , - f o r i n t , a
tőzsdén szabadon adhatók-vehetők.
A jelzáloglevél a kockázatot kerülők biztonságos
értékpapírja, a h a s o n l ó
állampapírokénál magasabb hozammal.
A magánszemélyeknek a d ó h i t e l k e d v e z m é n y t
is biztosít, az árfolyamnyereség után
n e m kell a d ó t fizetni.
V é t e l i a j á n l a t t e h e t ő : a CIB Értékpapír Rt., az
MKB Ép.Rt., a Raiffeisen Ép.Rt., az Aegon Ép.Rt., a
CA IB Ép.Rt., a Concorde Ép.Rt. és a Takarék Bróker Rt.
kijelölt fiókjaiban.
T o v á b b i i n f o r m á c i ó : aukciós értékesítési helyek, FHB
06-40-200-115-ös hitelvonala. Internet: www.fhb.hu

Földhitel- é l Jelzálogbank Rt.
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Tanya a halom alatt

Mostantól a szó szoros értelmében bepillanthatunk a színház kulisszái
mögé, megfigyelhetjük a színészeket próba közben, láthatjuk a szereplőket instruáló rendezőt, vagyis végigkísérhetjük a Szegedi Nemzeti Színházban Arthur Miller A salemi boszorkányok című darabja négy jelenetének próbafolyamatát. A dolog egyik különlegessége, hogy mindezt
nem a színház nézőteréről szemlélve, hanem egyszerűen a számítógép
előtt ülve tehetjük meg. A televíziós interaktív showműsorok ötlete nyomán Rózsa Péter marketingszakember megtervezte a Nagy TeSó névre keresztelt multimédiás adatbázist, ami a színház történetében eddig
először az interneten engedi látni és láttatni a teátrum színpadán zajló eseményeket, bemutatja a produkcióban részt vevő színészeket, az
előadás jelmezeit és díszletterveit. - A darab első próbanapjától kezdve, december 27-től webkamerával és fényképekkel rögzítjük a színházi munkát - magyarázta az ötletgazda. A programba bekapcsolódott a
Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete is, melynek oktatói és hallgatói a darabhoz kapcsolódó kultúr- és színháztörténeti vonatkozásokat, érdekességeket, korábbi színházi előadások szövegkönyveit gyűjtötték össze. Röviden: a honlapra látogató egy klikkeléssel
hozzájuthat a szerzőhöz és a darabhoz kapcsolódó információkhoz. A
honlap az információközvetítés interaktív lehetőségein túl multimédiás oktatási segédeszközként is hasznosítható. Az egyetemisták februártól drámapedagógiai kutatásokat végeznek, kurzusként is felvehetik
a programot, ahol elemzik és maguk is eljátsszák a darabot.

©FHB
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Távcsővel látnak idegent
Kunhalomnak mondja ma is a
köznyelv azokat a dombokat,
amelyekkel a messzi évszázadokban telerakták a népvándorlás
emberei a nagyon sima Alföldet.
Föltehetően a kunokhoz semmi
közük nincsen, jóval régebbiek,
de biztos, hogy temetkezési helyül szolgáltak. Valamilyen vezéri sarzsi kellett ahhoz, hogy a
katonák - a mendemondák szerint talán sisakjukban - összehordják föléjük a földet. Ahogy a
fáraók piramisokat emeltek, a
pusztai népek így adóztak koruk
kegyeletének.
Mindszent határában is van belőlük néhány, az egyiknek a tövében - Józsepi-halomként hallottuk a városban - tanya áll. Mintha ránőtt volna a tanyára, pedig
tudhatja a józan elme, legföljebb
fordítva történhetett. Tovább fűzve a gondolatot: mintha társbérletben lakna valaki az eltemetett vitézzel.
Meg kell néznünk közelebbről.
Könnyű kimondani, nehéz oda
eljutni. Rideg József családja lakott benne, és szerencsénk van,
férjet és feleséget most is itt találtuk. Mostanában költöztek be a
városba, de a szívük ide húzza
vissza őket.
- Süllyed a ház, a víz szennyezett
és villany sincsen. A gyerekek miatt is vállaltuk az áldozatot, bár a
város segítsége nélkül reményünk
se lett volna rá, hogy beköltözhetünk.
Valóban nem a ma emberének
való ez a rozoga tanya, de azért
megkérdeztük:
- Miért nem fúrták mélyebbre a
kutat?
- Ötvenkét méter mélyről jön a
víz, annál mélyebbet már ne tessék kívánni. Az is lehet, Attila koporsójáról jön.
- Mit tudnak róla, miféle ember
lehet odalent?
- Az égadta világon semmit, de
az biztos, hogy pince is van ott. A
domb egyik oldala egyre jobban
horpad. Amikor karókat vertem
le, megkopogtattam egy kicsit, de
senki nem szólt vissza. Pedig megkínáltam volna bablevessel.
Szellemes beszéd, nem hiába temető mellett hangzik. Egyszemélyes temető.
Szőlő volt valamikor a partol-

A kunhalom társbérlője az öreg tanya.
dalban, és gyümölcsös, a ház meg
présháznak épült. Hogy mikor,
senki nem tudja. A varázsos száz
év azonnal elhangzik, és hozzá is
teszik: vagy annál is több. Ahol a
szőlőt préselték, ott most konyha
van, a szobában pedig hordók sorakoztak azelőtt. A mestergerendába elfelejtették belevésni az évszámot.
A gazdag vitéz tőszomszédságában nagyon szegény emberek lakták eddig. Pankotáról jött a férfi,
1962-ben még, gyerekként. Most
éjjeliőr a termelőszövetkezet maradékában. Azt nem lehet mondani, hogy haragba lenne a szomszédokkal, mert a legközelebbi is

Fotó: Veréb Simon

olyan messze van, nincsen az a
harag, ami odáig elérne. A jószág
se rúgja szét mások falát. Hét kecskéjük volt egyszer, kikötötték őket
a halom tetejére, de jöttek a természetvédelmisek, és leparancsolták
mindet. Árvalányhaj terem ott, az
pedig védett növény akkor is, ha a
kecske ezt nem tudja.
Ebből már akárki kitalálhatja, a
kunhalom természetvédelmi terület, arra tehát a törvény vigyáz. Fölmásztunk a tetejére, ott mondta az
éjjeliőr, amikor fenyegetett a Tisza, ők féltek legkevésbé. Ha kijön
a víz, följönnek a dombra. Talán
nem jár addig a természetvédelem,
amíg a víz vissza nem kotródik.

Petróleumlámpa a falon, de kiderül, azt is lehet korszerűsíteni.
Drága a petróleum, olcsóbb a gázolaj. Azt töltenek bele. Állítólag
ugyanúgy világít.
Távcsövet is láttunk az asztalon.
- Amikor maguk bekanyarodtak, már láttam, hogy valaki mindenáron ide akar jönni. Csak azt
nem tudtam, kinek van baja velünk. Az az egy biztos, amióta itt
lakunk, újságíró még nem járt nálunk.
Búcsúzáskor halljuk még:
- Talán majd megszokjuk az új
helyet is!
HORVÁTH DEZSŐ

„Tanítónő bármilyen munkát elvállal"

Átképzés a Balaton partján...
Éva asszonyt nem biztos, hogy Évának hívják,
de nem szeretné közzétenni a nevét, mert mint mondja - önhibáján kívül hozzá méltatlan helyzetbe került, s így megbeszéltük: az
Évánál maradunk. Az ötvenhét éves hódmezővásárhelyi pedagógust, aki egyedül neveli harmadik gyermekét - az első kettő már családot
alapított - kényszernyugdíjazták, és kevéske
pénzét kiegészítendő, hirdetést adott föl: „Tanítónő nyugdíj-kiegészítésként bármilyen munkát elvállal".

Jött egy átszervezés
Ezerkilencszázhatvannégy óta pedagógus. A bajai tanítóképzőben védett, 1965. szeptember 1jétől a tavalyi őszig folyamatosan az egyik vásárhelyi iskolában dolgozott. Mint mondja, senkivel semmi baja nem volt, szerette a munkáját,
és értett is hozzá. Aztán jött egy átszervezés, s
az új intézmény igazgatója „fölajánlotta: közös
megegyezéssel távozhatok, ha nem teszem, alkalmatlanná nyilvánít. Nem volt váratlan a dolog, tanév eleje óta egymást érték a kifogások a
munkámmal szemben, fölkészültem mindenre. Elfogadtam afölajánlottlehetőséget, mert nem
tudtam, így sok pénztől esek el. Ha fölmondanak nekem, meg kellett volna kapnom nyolc hónapi fizetésemet, vagy még négy hónapot maradhatok, és négy hónapi bért kapok", így Éva
asszony. Hozzátéve: nem akar ő „ügyet" csinálni ebből, nem is nevezi meg az intézményt,
csak valamilyen, eddigi tevékenységéhez hason-

ló, gyermekneveléssel, tanítással összefüggő
munkához szeretne jutni. A bruttó 98 ezer forintos (valójában a családi pótlékkal együtt 71
ezres) havi keresete helyett csak a 40 ezer párszáz forintos nyugdíját kapja.

Nagyon megfizetnék...
„Ha egyedül lennék és egy szobát fűtenék,
akkor még ki lehetne jönni ennyiből, de harmadik gyermekemről is gondoskodnom kell. Gimnazista, cipő kell neki, ruha kell, fizetni a menzát, osztálykirándulást. Két nagy gyermekemre nem számíthatok, mindkettejüknek nagy
családja van - nekem pedig így nyolc unokám
-, volt férjemnek új családja, s már ő is nyugdíjas. Csak magamra számíthatok. Végigjártam a vásárhelyi iskolákat, mindenütt azzal fogadtak az a baj, hogy már nyugdíjas vagyok", mondja Éva asszony, részletezve,
miként vezetett útja a tömör kétségbeesést sugárzó hirdetés föladásáig: „Tanítónő nyugdíjkiegészítésként bármilyen munkát elvállal."
„Olyan szépen elgondoltam: majd gyerekekre vigyázok, korrepetálom őket, foglalkozom
velük, amíg a szülő dolgozik, valamilyen pótnagymamaszerű feladatot képzeltem el, és ez a
pótnagymama ráadásul pedagógus is", részletezi Éva asszony, mit várt a hirdetéstől. De nem
ilyen értelmű válaszok érkeztek, hanem például egy rokkant emberé, akinél takarítani kellett
volna, és túlságosan hangoztatta, hogy Éva
asszony „nagyon meg lesz fizetve". Nyüt aján-

latokat is kapott a tanítónő, de ahol tényleg
munkáról lett volna szó, abban sem igen volt
köszönet. Egy nagy cég „tanácsadót" keresett:
be kell fizetni huszonnyolcezer forintot, abból
„átképzik" (utazni is kell, szintén saját pénzből,
mert a képzés a Balaton partján lesz, meg a hegyekben), aztán vagy fog keresni, vagy nem.
Egy biztosító ügynöki munkát ajánlott, „az ember házal, s rávágják az ajtót", így Éva asszony.

Tényleg másolás
Aki nem csak adott föl hirdetést, válaszolt is
munkalehetőséget ígérőkre, többek közt „otthon
végezhető másolási munkát" ajánlóakra. Az
egyikről kiderült: piramisjáték, aki jelentkezik
rá, kap egy választ: nagyon örülnek nelti, fizessen be rózsaszín csekken ennyit meg ennyit,
majd küldenek számára „anyagot". Ha ez megtörtént, megjön az „anyag", amely azt tartalmazza: ő is adjon föl hirdetést „otthon végezhető másolási munká"-ra, és amennyiben érkeznek rá
válaszok, s a kért összeget is elküldik csekken a
munkában reménykedők, akkor ő is hozzájuthat pénzhez. „Másolásnak tényleg másolás: le
kell másolni az eredeti szöveget, és hirdetésként föladni", mondja keserűen a tanítónő. Jelenleg itt tart. Ennyi történt, amióta nyugdíjba
küldték.
Amikor megkérdjük tőle, ha újrakezdhetné az
életét, mit tenne, így válaszol: „Újra pedagógus
lennék".
FARKAS CSABA
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SZERKESZTI: KECZER

Titok vagy bölcsesség?

Boldogan élnek, amíg meg nem halnak ?

A házasélet buktatói

VAN-E RECEPTJE A JÓ HÁZASSÁGNAK? MITŐL FÜGG, HOGY EGY HÁZASTÁRSI
KAPCSOLAT KIÁLUA-E AZ IDŐ PRÓBÁJÁT, AVAGY SEM? SZERENCSÉNK VOLT
A MEGKÉRDEZETT URAK KÖZÜL VOLT, AKI VŐLEGÉNYKÉNT MONDTA EL
A VÉLEMÉNYÉT, MÁS BOLDOG CSALÁDFŐKÉNT MESÉLT A „TITOKRÓL",
ÉS VOLT, AKI A KÖZELMÚLTBAN VÁLT EL, EGÉSZEN MÁS NÉZŐPONTBÓL
SUMMÁZTA A TAPASZTALATAIT.

A MESEK ALTALABAN UGY VÉGZŐDNÉK. HOGY A HETEDHÉT ORSZÁGRA
SZÓLÓ LAKODALOM UTÁN MINDENKI BOLDOGAN ÉL, AMÍG MEG NEM
HAL A VALÓSÁGBAN AZONBAN ÉPPEN ITT KEZDŐDIK A KALAND: VAJON HOGYAN LEHET ÉVEKIG. ÉVTIZEDEKIG EGYÜTT ÉLNI ÚGY HOGY A
HÁZASSÁG NE VÁLJON TEHERRÉ?
Egy házasságban akkor alakulnak
ki krízishelyzetek, amikor a párok
nem figyelnek oda egymásra, és
ezzel egyenesen arányosan a szeretet is csökkenni kezd. Ha egy párkapcsolat „szereplőinek" szülei
nem éltek jó házasságban, elképzelhető, hogy az együttélés készsége
nem fejlődik ki az illetőben. Előfordulhat, hogy éppen a gyermek születése miatt jut kevesebb idő a másikra. Dr. Fedor István pszichiáter,
egyetemi adjunktus szerint a házasság olyan, mint egy élőlény: ápolni kell, foglalkozni kell vele, különben elsorvad.
Arra nincsen recept, hogy az
együttélést hogyan lehet harmonikussá tenni, hiszen minden eset
más és más, de meg lehet fogalmazni néhány alapelvet, amit azonban
gyakorlatban már elég nehéz megvalósítani. Mindenképpen tiszteletben kell tartani a másik fél magánéletét, biztosítani kell, hogy találkozhasson a barátaival, egyedül
is elmehessen szórakozni. Mivel a
házaspár tagjai más és más környezetből jönnek, a súrlódás alapjai lehetnek olyan kérdések, mint
például hogyan főzzenek vagy mire költsék a megtakarított pénzt.
Fontos, hogy egyik fél se nyomja el
a másikat. Dr. Fedor István szerint a gyakorlat azt igazolja, hogy
a közhiedelemmel ellentétben a

nők hajlamosak arra, hogy a „másik fejére nőjenek".
Nagy kihívásokkal kell szembenézni az első gyermek születéseken;
hiszen ez az örömteli esemény egyben életmódváltozást is jelent. A
terhesség során sokaknál szexuális
tabuérzés is kialakulhat, a szülés
után pedig az anya van nagyon leterhelve, hiszen el kell látnia egy
kisbabát. Ebben az időszakban még
a jövedelemkiesés is gondok forrása lehet, az apukák pedig esetleg
második munkát vállalnak. Mindenképpen fontos, hogy aktív törődést tanúsítsunk a másik iránt.
Azok a párok vészelik át jól ezt az
időszakot, akik mindennap időt
szakítanak arra, hogy csak egymással foglalkozzanak. A közös tévéné-

KÜLCSÍN

smink
Ahhoz, hogy egész nap tartós és szép legyen az arcunkra felvitt festék, fontos a megfelelő alapozás. Első lépésben a ruhát válasszuk
ki, mert a smink színének harmonizálnia kell a ruhánk színeivel!
Tisztítsuk meg arcunkat tonikkal, lcmosóval vagy bőrradírral. Ezt
tegyük meg este lefekvés előtt is, így pórusaink levegőhöz jutnak,
nem tömődnek, zsírosodnak cl. Vigyünk fel arcunkra egy kevés a bőrünk színénél világosabb - alapozót. Szivaccsal ütögessük be a
hajtövektől a fültőig és a nyakig, hogy alaposan elfedje a bőr kisebbnagyobb hibáit, alapszínt, fedettséget adjon a bőrnek. Ezután következik a korrektor. A szem sötét karikáinak eltüntetésére, kisebb bőrhibák korrigálására szolgál. Világosbézs, vagy majdnem fehér színt
használjunk. A korrektor nem alapozó. A fixáláshoz majdnem fehér fixfrpúdert használjunk. Ezt a sminkanyagot nem sokan ismerik és használják (ez teljesen száraz állagú szépítőszer). Jó bőven ütögessük szét bőrünkön. A művelet során liszteszsáklioz válunk hasonlóvá, a por lepergése után azonban tartós lesz sminkünk alapja.
Ha úgy döntünk, hogy a szemhéjunkat is kifestjük, legalább két
színt alkalmazzunk. Fehér vagy világos színt tegyünk a szemhéj belső részéhez, sötétet a külső széléhez - így nagyíthatjuk szemeinket.
Fültisztító pálcika segítségével satírozzuk össze, hogy ne legyen a
színek között erős a kontúr. Mindig belülről kifelé satírozzunk. A
szemhéj festése után következik az alsó és a felső kontúr megrajzolása. Itt is satírozzunk, így a felesleges festék nem kenődik el a
szem alatti apróbb ráncokban, hanem a pálcikán marad. A szempillákat alulról felfelé spirállal húzzuk át.
T vonalban - a homlokot és az orrot is - enyhén pirosítsuk. Ezzel árnyékolhatjuk arcunk előnytelen formáját, illetve kiemelhetjük előnyős vonásait. A műveletet púderecsettel végezzük. Természetesen minden arcformánál mást és mást kell hangsúlyozni illetve palástolni.
Válasszunk megfelelő színű nizst és hozzá tartozó kontúrceruzát.
Mindig ecsettel dolgozzunk, így az ajkak apróbb mélyedéseit, repedéseit is fedhetjük. Ajkunk festésével, a kontúr rajzolásával kicsinyíthetjük és nagyobbíthatjuk is szánkat. Mindig legfeljebb 1-2
milliméterrel vastagítsuk a száj eredeti vonalait, de ne használjunk
kontúrceruzát, ha kicsinyíteni akarjuk ajkunkat. Azoknak a hölgyeknek, akik ennek az eszköznek a használatában gyakorlatlanok,
ajánljuk a fehér illetve bézs színű gyakorlóccrka használatát.

zésen kívül bármit csinálhatnak, lehet ez hangulatos teázás, séta vagy
éppen csak egy beszélgetés.
A gyermek születése utáni első év
nagyon veszélyes, ezután egy
könnyebb korszak következik, és az
apukában is jobban kialakulnak a
gyerekkel kapcsolatos érzések. Az
a közhiedelem, hogy a hetedik, tizennegyedik év krízist hoz, dr. Fedor István szerint nem bizonyítható. A tizennegyedik év nehezebb,
mert a gyermekek akkor kezdenek
serdülni. A legtöbb szülő ilyenkor
már negyven körül jár, és nehezíti
a helyzetet az cletközcp krízis is.
Ennél sokkal rosszabb időszak az,
amikor a gyerekek elköltöznek. Sok
ember kezeli ezt a problémát úgy,
hogy élénk közösségi életet kezd

cini, új munkahelyet keres. A legnagyobb zavarokat egy házasságban
mégis a félrelépés jelenti. Az emberek különféle módon reagálnak
a harmadik személy megjelenésérc, vannak akik egy alkalnu, egyszeri kapcsolatot is megbocsáihatatlannak tartanak, és teljesen elhidegülnek a másiktól, máshol a két fél
nyilvánosan kezd kapcsolatot másokkal. Ha egy harmadik belép a
házasságba, akkor mindenképpen
végig kell gondolni, hegy megéri-e.
Az emberek ugyanolyan féltékenyek, mint a világtörténelem során
bármikor, de fel is pezsdíthet egy
házasságot, ha a férj vagy felesig rájön, hogy párját más is kívánatosnak tartja.

Ausztriában idén február 2-ára,
20-ára és 22-ére különösen nagy a
tolongás az ifjú párok körében: vélhetően azért akarják nagyon sokan c napon kimondani a boldogító igent, mert ezt még a legrosszabb memóriával megáldottak sem egykönnyen felejtik el. így
volt az 1999. IX. hó 9-én is, ám
most az a bökkenő, hogy az anyakönyvi hivatalok február 2-án, lévén ez szombati nap, túlnyomórészt zárva tartanak.
Bécsben például egyetlen belvá-

PERGER CSABA
üzletkötő
A legfontosabb a kölcsönös bizalom és a megértés. Nemrég volt
az eljegyzésem, és jövőre tartjuk
a menyasszonyommal az esküvőnket. Egy kapcsolat elején talán
a szerelmen múlik minden, ha
elég erős és mély, akkor a házasság is sok mindent kibír. E nélkül
nem is érdemes belevágni. Előfordulhat, hogy a hosszú évek
alatt a lángoló szerelem szeretetté szelídül, ennek is megvan a
szépsége és értéke. Bár ezt most
csak feltételezem. A gyerekeknek
természetesen mindig is példakép marad a szülők házassága,
hogy ők hogyan éltek, hogyan oldották meg a felmerülő gondo-

kat. A minta alapján óhatatlanul
is sokféle technikát és módszert
átvesznek a szülőktől, és valószínűleg a saját kapcsolatukban
is előfordulnak hasonló szituációk.

NAGY ZOLTÁN
villanyszerelő
A mai zűrzavaros világunkban elsőként az anyagi biztonságot említem, fontos, hogy a házastársaknak legyen biztos megélhetést
biztosító munkahelyük. Ez nélkülözhetetlen, tudniillik ha hiányzik, mindenre negatív hatással lehet. Szerencsés még, ha a
párok a jó és kellemes családi légkör megteremtésére folyamatosan törekednek. Sok esetben megbomlik a harmónia, ha bizonyos
kérdésekben a házastársak nem
tudnak és nem akarnak dűlőre
jutni: a megoldás helyett a vita során ellenszenvessé válik a másik
álláspontja, és ezt nem tudják
kulturáltan lerendezni. A tolerancia az élet más területén is nagyon

fontos, e nélkül nem működik
semmi. Több mint tíz éve élek
boldog házasságban, az eltérő szórakozási igényektől kezdve a nagyobb kérdésekig mindent megbeszélünk. Úgy tűnik, eddig bevált
ez a módszer.

TATAR ATTILA
tanár
Nemrég váltam el, értelemszerűen kicsit másként látom a kérdést.
Nem szabad fiatalon, vagyis harminc év alatt házasodni. Előtte
még sokat változhat az ember személyisége, ami módosíthatja a kapcsolat minőségét. Ilyenkor még hiányzik a tapasztalat is, pedig a házasság és a gyermekvállalás az ember egyik legnagyobb és legfontosabb döntése. A házasságnak akkor van értelme, ha az ember gyerekeket akar. A gyereknevelésnek
pedig a családon kívül nincs jobb
intézménye. A jó házasság érdekében azt javasolom minden érintettnek, hogy az esküvő előtt leg-

alább fél évig éljenek együtt, alaposan ismerjék meg egymást a hétköznapokban. Ellenkező esetben
komoly meglepetések érhetik őket,
amit jobb megelőzni.

BUARICZAKATA

sküvői tolongás
MTI PANORAMA

GABRIELLA

rosi anyakönyvi hivatal tart nyitva, s ott reggel 8-tól 13.15-ig éppen
csak húsz párt tudnak összeadni.
Ehhez is több anyakönyvvezető
lesz munkában, mert egy nem bírná a tempót.
Február 22-e péntek, s ekkor
csak délig működnek az anyakönyvi hivatalok, bár akadt, ahol a szokásos 11.20-ig tartó esketést meghosszabbították 14.00-ig, de már
így sincs hely. Február 20. viszont
szerda, s így még talán foglalhat
időpontot magának, aki igyekszik
és ragaszkodik a bűvös dátumokhoz.

Szöveg: Lévay Gizella, fotó: Miskolczi Róbert

Néhány fortély - férj neveléshez
1. Ne osszuk fel a házimunkákat a hagyományos szerepek szerint. Ha mi magunk is ki
tudjuk cserélni az autógumit vagy a konnektort, akkor neki sem lehet semmi kifogása a lepedőmosás vagy a kádsúrolás ellen.
2. Ha nem szívesen csinálunk valamit, akkor ne hagyjuk, hogy a nyakunkba szakadjon.
Például ha szombaton reggelente nem akar elmenni bevásárolni, mert akkor szokott focizni, vegyük rá, hogy a nekünk intézendő dolgokat egy másik nap is elintézheti. Ha egymás
után kétszer megcsinálunk helyette valamit, akkor már rajtunk is fog maradni.
3. Ha neki veszünk egy új ruhát, mert a
munkájához jó megjelenésűnek kell lennie,
magunknak is kijár valami. Ne elégedjünk
meg a régi cuccukkal. A férj sikeréhez a feleségnek is jól öltözöttnek kell lennie.

4. Ne rakodjunk el automatikusan utána.
Ha összeszedjük az eldobott zoknijait és visszavisszük a könyvtárba az elfelejtett könyveit,
akkor ez szolgai szokásokat alakít ki bennünk.
Hagyjuk, hogy nézzen csak szembe lustasága
következményeivel.
5. Tárgyaljuk meg, hogyan is osszuk be jövedelmet, ha a terhesség miatt fel kell adnunk
a munkánkat. Legyen egy olyan kis rész, amit
a saját szükségleteinkre fordítunk. Ne hagyjuk,
hogy szűkölködnünk kelljen.
6. Ha előléptetik, s erre hivatkozva már nem
marad ideje, hogy kivegye részét a házimunkából, ne mi csináljuk meg helyette, hanem vegyünk fel egy háztartási alkalmazottat.
7. Mert kevesebbet keresünk, ne hagyjuk, hogy
ne kezeljen egyenlő partnerként. Az emberi kapcsolatokban egyébként sem a pénz számít.

8. Egyezzünk meg mindjárt az elején, hogy
a munka és a magánélet, az üzlet és a szórakozás milyen arányban legyen jelen a mindennapokban. Ez a megegyezés terjedjen ki a
túlórára és a hazahozott munkára is, és tartassuk is be.
9. Ha gyereket tervezünk, biztosítsuk azt,
hogy legyen időnk saját magunkra is. Hetente legalább egy este ő vigyázzon a gyerekre, mi
pedig tegyünk valami olyat, amiben kedvünket leljük, legyen az nyelvtanulás vagy találkozás a barátnőkkel.
10. Ha megígérte, hogy ő fog vacsorát
főzni, de nem tudott elszabadulni a munkahelyéről, ne főzzünk mi helyette. Majd
csak talál valamit a hűtőben, de javasolhatjuk kedvenc éttermünk azonnali felkeresését
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Varga T. Zsuzsa a színház új prózai színésznője
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a Simpson családban
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A The Sun című lap értesülése
szerint hamarosan Mick fagger
is csatlakozik a népszerű ame-

rikai rajzfilmsorozathoz, és egy
epizód erejéig a Simpson család
tagja lesz; a hangfelvételt már el
is készítették a rajzfilmhez. Az
59 éves brit rockénekes, szövegíró
és filmszínész nem az első zenész, aki részt vesz a rajzfilmben;
korábban Paul McCartney, az
REM és a U2 is kölcsönözte hangját a sorozathoz. Mick Jaggerre
minden bizonnyal ráfér némi változatosság, mivel az elmúlt időszak szakmai szempontból nem
mondható túl szerencsésnek számára: 2001. november 19-én jelent meg az énekes negyedik szólóalbuma, Goddes In The Doorway' címmel, de a várt siker sajnos elmaradt, az album a brit lemezlistán a megjelenés első hetében csupán a 85. helyre került.

Botrány a norvég
A norvég királyi házban nagy a
feszültség, amióta a norvég
TV2 műsorra tűzte Martha
Luisa hercegnő jegyesének, Ari
Behnnek Afganisztánban készített dokumentumfilmjét,
melyben a tálibok iránt érzett
szimpátiáját és az Egyesült Államokról és Bush elnökről alkotott negatív véleményét fejtette ki részletesen.
Ari Behn nem vette figyelembe, hogy a norvég királyi ház
szigorú törvényei szerint, ő,
mint Harald király leendő veje,
semmiféle politikai állásfoglalást nem tehet, főképp nem
nyilvánosság előtt. A dokumentumfilm lejátszása után a miniszterelnök azonnal hívta Harald királyt az események megvitatására.
A norvég uralkodó késlekedés
nélkül hivatalos közleményt
adott ki, amit eljuttatott a tvtársasághoz is. „Martha Luisa

hercegnő jegyese, leendő férje nem
képviseli, és nem is fogja képviselni a királyi házat, és nem fog részt
venni a monarchia alkotmányos
szerepével összefüggő eseményeken.
Jövőbeni feladata, hogy elkísérje a hercegnőt bizonyos hivatalos
rendezvényekre.
Családunk nem felel véleményéért, sem tetteiért" - írta szigorú hangvételű közleményében a
65 éves uralkodó. Ari Behnnek
már nem ez az első dokumentumfilmje, ami éles vitákat vált ki
a királyi családban. Decemberben Las Vegasban forgatott, ahol
félmeztelen, kábítószert szívó
prostituáltakkal állt a kamerák
elé.
Harald király és felesége Sonja
hercegnő nem támogatják lányuk
és Ari Behn házasságának ötletét. A leendő házaspár decemberben tartotta a hivatalos eljegyzést.
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áruházi szarka?
A 30 éves amerikai színésznőt,
Winona Rydert azzal vádolják,
hogy lopni próbált a Beverly
Hills-i Saks Fith Avenue üzletből 2001. december 12-én. A
színésznőnél olyan gyógyszerek
is voltak, amelyeket recept nélkül nem lehet kiváltani.
Az első tárgyalás 2002. január 10-én volt. A perben a színésznőt Mark Geregos úgyvéd
(képünkön) védte.

Egy tündéri álboszorkány
WRGAIZSUZSA A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ HUSZONNÉGY ÉVES
PRÓZAI SZÍNÉSZNŐJE AZ IDEI
ÉVADBAN SZERZŐDÖTT A TEÁTRUMBA. EZT MEGELŐZŐEN A FŐVÁROSI NEMZETI SZÍNHÁZ TAGJA
VOLT, AZONBAN ELLENÁLLHATATLAN MÓDON VÁGYOTT AZ ALFÖLDI
VÁROSBA. ENNEK OKA ROPPANT
EGYSZERŰ: A SZERELEM.
-A békéscsabai színiiskola elvégzése után rögtön Budapestre, az
akkori Nemzeti
Színházhoz
szerződtették.
Nem rossz kezdés egy pályakezdő
színésznőnek.
- Valóban, pedig nem kis dilemma elé állított, hogy elfogadjam-e az ajánlatot. A négyéves
békéscsabai képzés alatt nyaranta a nyíregyházi szabadtéri játékokon, az Evitában és a Jézus Krisztus Szupersztárban játszottam. A
szívem oda húzott, azonban minden ismerősöm azt mondta: Budapestet nem szabad kihagyni.
Mentem, és két gyönyörű évet
töltöttem ott. Örökre emlékezetes
marad számomra, hogy az Ifjúság
édes madarában Béres Ilonával
játszhattam egy színpadon és a
felejthetetlen Sinkovits Imre történeteit hallgathattam a büfében.
Szerencsém volt, Béres Ilona a
kezdetektől fogva a szívébe fogadott. Nagyon segítőkészen figyelte, hogyan próbálok, sokszor kaptam tőle tanácsot. A közvetlensége miatt annyira megilletődtem,
hogy premier után nem mertem
gratulálni neki. Végül ő keresett
meg és gratulált nekem.
- Ennyire visszahúzódó alkat 1
- Változó, vannak akik deviánsnak és őrültnek tartanak, mások pedig szerénynek ismernek.
Valamilyen szinten mindkettő
igaz, de ma már tudom kezelni ezt
a kettősséget.
- Mi kellett ehhez ?
- Talán a párom, Borovics Tamás.
- Úgy hallottam, még Békéscsabán ismerkedtek meg, és azóta tart a szerelem. Hogyan élték meg a négyéves távkapcsolatot?
- Valóban, Tamás végzős volt, én
pedig még csak másodéves, amikor egymásba szerettünk. Ő Sze-

Tavaly nyáron Károly walesi herceg, brit trónörökös egy napra egy
drogrehabilitációs klinikára vitte
kisebbik fiát, Harryt, hogy a most
17 éves herceg megismerkedjen a
kábítószerezés és az alkoholizmus veszélyeivel, mert Harry bevallotta, hogy részegeskedett és
marihuánás cigarettát szívott. A
herceg az apja highgrove-i vidéki
rezidenciájának közelében lévő
Rattlebone fogadóban szokott inni barátaival, majd a kastély parkjában szívtak vadkendert. Az eset
január 12-én egy londoni újság
jóvoltából került napvilágra, és
azt a trónörökös udvartartása
megerősítette.

gedre szerződött, így Békéscsaba-Szeged, majd Budapest-Szeged között ingáztunk, év köztien
nagyon ritkán találkoztunk.
-A rosszmájúak azt mondják,
a távolság megszépíti és konzerválja a szerelmet.
- Ez részigazság. Mi most is nagyon Jioldogok vagyunk. Amikor
elvégeztem az iskolát, Tamás után
Szegedre szerettem volna szerződni, de akkor nem sikerült. Pánikba estünk, hogy mi lesz velünk, ennek a távkapcsolatnak
így már nincs értelme, és szakítottunk másfél évre. Majd 2000 nyarán, amikor a Nemzeti Színház
egyik produkciójában léptem fel a
szabadtérin, ismét találkoztunk
és rájöttünk, nem vagyunk közömbösek egymásnak. Újra kezdődött minden, de úgy döntöttünk, hogy valamelyikünknek
színházat és várost kell váltania.
Én lettem az. Szerencsém volt,
Korognai igazgató űr szeretettel
fogadott, így az idei évadtól a szín-

ház tagja vagyok. Érdekes, hogy
bár végre együtt élünk, vannak
időszakok, amikor alig találkozunk - Tamásnak annyi feladata
van a színházban. Nekem sok pici, de annál érdekesebb szerepet
hozott ez az évad. A szabadidómben rengeteget főzök, ugyanis a
kétméteres páromat sokkal
könnyebb öltöztetni, mint etetni.
Pedig a ruházkodás sem egyszerű
feladat. Annyira szeretünk Szegeden élni, hogy ha a színházvezetés is úgy gondolja, idővel itt
szeretnénk családot alapítani.
- Kevés pályakezdő
színésznőről tudom elképzelni, hogy a
szerelmet és a családját előnybe
részesítse a karrierjével
szemben. A szakmában nem farcsállották a döntését ?
- Nem törődtem ezzel. Berettyóújfalun születtem és ott is nőttem
fel, nem tudtam megszokni a fővárosi tempót, az állandó rohangálást. Bár Pesten több lehetőség
van, és ott kerülhet címlapra egy

Hasfelmetsző Jack
festőművész lett volna?
MTI PANORAMA

Harry herceg

Fotó: Schmidt Andrea

London utcáinak gázlámpái közt a
félhomályban feltűnő cilinderes,
köpenyeges, fantomszerű alakja
még ma is - több mint száz év elteltével - megrettenti az embereket.
A világ egyetlen más bűnözőjéről
sem jelent meg olyan sok könyv,
mint a soha rendőrkézre nem került Hasfelmetsző fackről, Jack the
Ripperről. Gyanúba keveredtek már
ügyvédek, orvosok, kereskedők,
költők, hentesek, szabadkőművesek, buddhisták, Viktória királynő
egyik unokája, egy miniszterelnök
is. A legújabb gyanúsított egy német születésű festő.
Feljelentője - vagy vádlója - egy
amerikai krimiírónő, Patrícia Comwell. Szerinte Hasfelmetsző fack
valójában WalterSickert, aki 1860
és 1942 között élt.
- Száz százalékig meg vagyok róla győződve, hogy az eset lezártnak tekinthető - mondta a 45 éves
írónő a brit sajtónak. - Sickert félelmetesen kettős életet élt. Nappal
festett, éjszaka pedig gyilkolt - állította. Patrícia Cornwell az elmúlt
két esztendőben csaknem ötmillió eurónak megfelelő pénzt költött arra, hogy elégtételt szerezzen
annak az öt asszonynak, akiket

1888 őszén egy londoni nyomornegyedben meggyilkoltak és feldaraboltak. A dúsgazdag amerikai írónő patológusokat és régészeket szerződtetett. Vizsgálódásai során rövid
idő alatt rábukkant Sickert nevére,
mivel a müncheni születésű festő,
aki Degas tanítványa volt, három
műteremmel is rendelkezett a gyilkosságok színhelyének közvetlen
közelében. Ezt követően az írónő
beszerzett több tárgyat, amely egykor a festőé volt, köztük palettákat,
ecseteket. Hiába kutattak azonban
vérnyomok vagy ujjlenyomatok
után. Erre Cornwell megvásárolta
Sickert 32 festményét és ekkor már
- szerinte - jó úton járt.
Sickert impresszionista stílusban alkotott képei - köztük varietéjelenetek és épületvázlatok - ott
láthatók ma is jó nevű múzeumokban, például a londoni Taté Galleryben. A hobbidetektív hölgy a festmények egyikét még fel is darabolta és ennek segítségével próbált eljutni a rejtély megoldásához, eredményt azonban ez sem hozott.
Ekkor ébredt rá, hogy nem felmetszeni kell a festményeket Jack
módjára, hanem a kortárs Sherlock Holmes fantáziájával kell
szemügyre venni azokat. 1908-ban
- vagyis kerek húsz évvel az 1888.

őszi londoni gyilkosságok után Sickert több képet is festett meggyilkolt asszonyokról. A festő azt álh'totta, hogy akkori észak-londoni
lakóhelyén egy prostituált meggyilkolása ihlette ót a képek megalkotására. Patrícia Cornwell azonban
nem ad hitelt ennek az állításnak
és megdöbbentő hasonlóságot vél
felfedezni a szóban forgó festmények és a Scotiand Yard által röviddel a gyilkosságok után készített rajzok között Az egyik Sickert-képen
pékiiul a meggyilkolt asszony csaknem ugyanabban a testhelyzetben
fekszik, mint ahogyan a Hasfelmetsző utolsó áldozatára, Mary
Kellyre rátaláltak. Egy másik festményen a halott nő arcvonásai nagyon hasonlítanak negyetlik áldozatához, Catherine Eddoweshez.
Cáfolhatatlan bizonyítékkal előállni 113 év elteltével persze igen
nehéz. Patrícia Cornwellnek feltehetően még többet kell találnia és
tálalnia, ha el akarja érni, hogy Sickert „elíszhelyct" kapjon Madame
71issaud panoptikumának horrorfigurái között. Ellenkező esetben
ugyanis Nagy-Britannia Hasfelmetsző Jack-szakértóínek ítélete így
hangzik majd: bizonyítékok hiányában... - vélekedik a dpa tudósítása.

színésznő, a vidéki színjátszás
sokkal jobb és igényesebb, mivel
a próbák után is leülünk és mindent átbeszélünk.
- A Szentivánéji álom egyik
tündérét alakítja. Mivel kellett
megküzdenie
a
próbaidőszakban?
- Alföldi Róbert rendezésében
ezek a tündérek cigányok, és bizony az autentikus romatáncok
nagyon nehezek voltak, különleges ízük és hangulatuk van. Ha
ezt nem kapja el az ember, óhatatlanul elkezd balettozni.
- Mi lesz a következő feladat ?
- Épp most próbáljuk A salemi
boszorkányokat, amiben Martha
Corey-t alakítom. Kicsit félek a
szereptől, hiszen egy olyan nőről
van szó, akit ártatlanul boszorkánysággal vádolnak és börtönbe
zárnak. Ezt a szerepet mindig idősebb színésznők szokták játszani,
kíváncsi vagyok, mit tudok kihozni a figurából.
LÉVAY GIZELLA

ELC

Hollywoodi
fullánkok

Tony Curtis Marilyn Monroeról: „Úgy csókolózott, mint Hitler."
Ottó Preminger rendező Marilyn Monroe-tól: „Nagy, légüres
tér, rajta két szép mell."
Isabella Rosselini Martin Scorsese-ről: „Egyetlen nép sem ért
úgy a tíz percig tartó szerelmekhez, mint az amerikai."
Madonna Mel Gibsonról:
„Nagyjából annyira vonzó, mint
egy kerti törpe."
Minnie Driver volt barátja,
Matt Dámon szexuális étvágyáról: „Már réges-régen lejárt a
tárcájában levő gumióvszer szavatossági ideje."
Lisa Marié Presley, az erősen
plasztikázott Michael Jackson
volt felesége: „Meg tíz centiről is
alig ismertem fel."
Clyde Klotz exnejéről, Gillian Andersonról: „Magam sem
hittem, de simán meg lehet gyűlölni valakit annyira, hogy egy
csomó, kiadós gyökérkezelést
kívánj neki."
Linda Hamihon Suzy Amisről,
aki elvette tőle férjét, James Cameront: „Több ölben megfordult, mint a leghasználtabb szalvéta."
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Milyen a szegedi pályaudvar \

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.
CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával 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.
VILÁGÍTÁS
R. Istvánná Újszegedről, a Derkovits fasor és Hargitai utcai HoltMaros átkelő jegességére panaszkodott. Ezt a területet három lámpa világítaná meg, de ebből általában csak kettő üzemel. A Démász végzett javításokat, de az
eredmény nem volt tartós.
Kecse Nagy Sándor, a Démász
Rt. kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta: rövid időn
belül orvosolják a hibát, addig is
kérik a lakosság türelmét.

SZABÓ JÓZSEF
kőműves (Szeged)
- Most nem szép, az biztos. Ha jól
tudom, ez az épület műemlék, ráférne a felújítás. Igaz, a nyers téglával nem lehet mit kezdeni, csak
letisztítani, de talán ugyanígy a díszeket is meg lehetne tisztítani. A
buszokat vagy a személygépkocsikat mindenképpen cl kellene tenni a térről, de a taxikra azért szükség van.

MEGJÖTTÜNK
VÁSÁRHELY
KOVÁCS GERGŐ

Január 16., 4 óra 20 perc, 3870 g. Sz. : Bíró Éva
és Kovács Attila (Maroslele).
SZENTES

GUGOLYA SÁRA SAROLTA

Január 15., 16 óra 25 perc, 3500 g. Sz.: Juhász
Andrea és Gugolya Péter (Csongrád).
BARTÓK MÓNIKA

Január 15., 17 óra 30 perc, 3130 g Sz.:
Mészáros Mária és Bartók,Tibor (Csongrád)
Gratulálunk!

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-3Ü218-11-1 l-es számra az SMSuzeneteketis! Észrevételeiket, véleményeiket
köszönjük!
SZIRBIK-ÜGY

Tisztelt szerkesztőség! Nem védeni kívánom a
szentesi polgármestert, de etikátlannak tartom
a keddi számukban megjelent „megkérdeztük
az olvasót" - írta egy olvasónk a 32572887es mobiltelefonról
„SPORTROVAT"

.Szégyen lenne a tanulás?"- az okait kellene
keresni, és dr, Mezeyt megkérdezni. A
302853581 számú mobiltelefonról érkezett
az sms.

ülesiel
a Kapcsolat

ORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN GYÓGYSZERTÁR

A Kígyó Gyógyszertár. Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Csak sürgés esetben!
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL

Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészet (nem baleset!!) felvételi ügyeletet a
sebészet klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleset sebészet osztályán, az egyéb sebészet gyermekbetegeket a sebészet klinikán látják el
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Rendelési idő: hétköznap 16 érától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap
és munkaszünet napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 éráig Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17.
szám alatt épületében (a Szilágyi utca felöl).
Ügyelet kihívás telefonszáma: 474-374 vagy
104.

GULYÁS FERENC
nyugdíjas vasutas (Szeged)
- A város kapujának hívják a
vasútállomás környékét, akkor
nézzen is ki úgy. Ezt a teret is méltó módon fel kellene újítani, nem
csak a Belvárost. Itt lakom nem
messze, gyakran nem lehet közlekedni, mert a taxik még a járdára
is felállnak. Parkolóhely sincs a
környéken, a takarítás sem megfelelő.

HEROLD ÁGNES
eladó (Szeged)
- Ahogy most van, az biztos nem
jó. Gyakran hoznak autóval dolgozni, reggelente nem lehet parkolni. Fönt a váróban nincs elég szék
és asztal a várakozó utasoknak,
ami van, az is majd szétesik. Mostohák a körülmények: a festés nagyon régi, a falakat összefirkálják
a fiatalok, és persze a vécék is koszosak.

• POSTABONTÁS

Újévi jókívánságok - az egészségügyért
Komoly veszélyben van mindannyiunk egészsége!
Országunkban az elmúlt tíz-tizenkét évben jelentős
változások történtek. Ebből nem sok ágazat maradt
ki. Sajnos a kimaradt, elfelejtett ágazatok között van
az egészségügy, illetve minden, ami az egészségünk
megtartásával és betegségeink gyógyításával függ
össze.
lelentős lépéseket kellene tenni környezetünk védelméért, a levegő tisztaságáért, a folyók vízminőségének javításáért. Sokat tudnánk tenni azért, hogy
egészségesebb életmódot alakítsunk ki, élelmeink
összetételét megváltoztassuk, káros szenvedélyeinken
változtassunk. Példa lehet előttünk, amit Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az elmúlt években megvalósítottak. Egészségmegőrzési programjaikkal jelentősen javítottak megbetegedési és halálozási mutatóikon, így kb. 10 évvel tovább él egy nyugat-európai polgár, mint mi. Ott jelentősen javult az
aktív, dolgozó réteg életminősége is, ami a gazdaságra is pozitívan visszahatott.
De fenti nehézségeink mellett a legsanyarúbb helyzetben az egészségügyi ellátó rendszerünk van. A
részben megreformált alapellátás mellett a rendelőintézetek, a kórházak, a klinikák nyomorognak. A háziorvosi rendszer átalakításának megkezdése után ennek reformlépései megtorpantak - így a várt jelentős
javulás a háziorvosi szakmai munkában csak részben és csak egyes területeken valósult meg. A gyógyszerárak a lakosság anyagi lehetőségeihez képest ir-

reálisan magasak. A kórházakban a reform elmaradt. Ezek az intézmények folyamatosan súlyos gazdasági és egyre több helyen szakmai válságban is
vannak. A kórházi vezetők egyfolytában válságmenedzselési feladatokkal vannak elfoglalva. Erőfeszítéseik ellenére sokszor nincs megfelelő mennyiségű gyógyszer, ágynemű és szakmai anyag. A szükséges diétát
sem mindig sikerül az intézményekben biztosítani a
betegeknek. Ténylegesen csak az ott dolgozók szakmaszeretete és lelkiismeretessége tartja össze az
ágazat ezen részét.
Úgy gondolom, eljött az idö arra, hogy határozott
lépéseket tegyünk egészségünk megvédése és esetleges betegségeink magas szintű gyógyítása érdekében.
Ez évben csak olyan parlament alakulhasson, illetve
olyan kormány kerülhessen hatalomra, amelynek
tagjai elsődleges céljuknak érzik egészségünk megőrzését és javítását, illetve egészségügyünk reformjának
megvalósítását.
Akinek fontos saját és családja egészsége, munkaképességének megőrzése, csak az ilyen tiszta, világos,
megvalósítható egészségügyi programot felmutatni tudó pártra adja le szavazatát!
A következő években pedig folyamatosan kérjük számon a tervek megvalósulását és az eredményeket.
Ez az egyetlen mód arra, hogy egészségesen, sokáig éljünk. Boldog, sikeres új évet kívánok !

Meddig tűrjünk még?
írásommal a január 4-i Postabontás című rovatban megjelent gondolatsort szeretném folytatni, melynek szerzője az új vásárhelyi állattartási rendelet visszásságait helyezi górcső alá. Hódmezővásárhely,
úgynevezett II. övezetének polgára
vagyok, környékünkön sokan szenvedő alanyai vagyunk a helyi önkormányzat túlzottan engedékeny disznótartási előírásainak. A jelenlegi
szabályozás szerint akár száz sertést
is tarthatnak magánháznál a I I .
övezetben. Egyik utcabeli gazdálkodó kb. 70-80 jószágot hizlal, melyek bűze sokszor szinte elviselhetetlen.
Az új rendelet „bekeményít", egy
év múlva már „csak" 50-et lehet tartani. Ötven sertésnek szinte ugyanakkora a szaghatása mint 70-80nak, bármilyen tisztán is próbálják tartani azokat. Ezzel a bűzterrorral kapcsolatos panaszomra az
egyik városházi illetékes azt válaszolta:
„Nekik is élniük kell valamiből."
Ez igaz, de mások életének megkeserítése árán? Hogy az ember saját
házában, kertjében disznóólban
érezze magát? Álh'tólag alapvető
emberi jogunk van a tiszta le-

vegőhöz, légy- és patkánymentes
lakókörnyezethez.
Hol a demokrácia alapszabálya,
miszerint az egyén joga addig terjed, ameddig a másik ember jogait
nem sérti? A szeptemberi susáni
lakossági fórumon polgármesterünk látszólag egyetértve régóta
hangoztatott jogos panaszunkkal,
határozott ígéretet tett a városi disznótartás drasztikus korlátozására.
Hát ezt nem egészen így képzeltük!
Az új rendelet szerint a I I . övezetben 15 ló, illetve szarvasmarha tartható, ezek tartásához a szomszédok
írásbeli beleegyezése szükséges.
Hogy lehet az, hogy 50 disznó hizlalásához nem kell hozzájárulás,
noha a disznótartás sokkal környezetszennyezőbb?
A minap olvashattuk a Délvilágban, hogy a szegedi önkormányzat
meg merte lépni azt, amit a vásárhelyi nem, miszerint még a külső
szegedi kerületekben is csak saját
szükségletre tarthatnak sertést.
Mi, I I . övezetbéli, másodrendű
vásárhelyi polgárok mikor fogjuk
ezt megérni?
Meddig tűrjük még?
Név és cím a szerkesztőségben

GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig
szombaton és munkaszünet napokon pedig
reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig Ambuláns rendelés a teljes ügyelet időszak alatt:
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17., (a Szilágyi
utca felöl). Elérhetőségi telefonszám. 474374, vagy 104

KIRÁLY ZSUZSANNA
főiskolai hallgató (Lajosmizse)
- Egész Magyarország területén
eléggé lepusztultak mind a vasútállomások, mind pedig a vasúti kocsik. Mindkettőre ráférne a felújítás. Jártam Németországban, Angliában, ahol az állomások környéke sokkal rendezettebb, tisztább.
Az Indóház téri épület stílusa tetszik, csak újra megfelelő állapotba
kellene hozni.

TISZTELT OLVASÓINK! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen
is fogadjuk: kapcsolatoké delmagyar.hu, mivel szeretnénk színesebbé, az
Önök számára még kedveltebbé tenni ezt az oldalt. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve,
szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

ÁREMELÉS
Kiss János olvasónk a megújult
Sportuszoda rendszeres látogatója tíz éve. Nagyon várta már, hogy
újra élvezhesse a sportolás örömeit. Elképedve hallotta, hogy a
tavalyi 18 ezer forintos éves bérletet az idén 11 hónapra 25 ezer
forintért vásárolhatja meg.
GYENGE A GÁZ
Felsővárosról telefonált Sz. G.-né,
hogy már két hónapja folyamatosan reklamál a Dégáznál a gáz
rossz minősége miatt, és nem történt azóta semmi. Balla Zsolttól,
a Dégáz Rt. ügyfélszolgálati kirendeltségvezetőjétől megtudtuk:
megengedett a fűtőérték plusz,
mínusz 5 százalékos ingadozása.
A változást azonban a számlázásnál figyelembe veszik. A szakember úgy véli, hogy a nagy hideg,
esetleg a készülék műszaki állapota is szerepet játszik a fogyasztó
panaszában.
CSÚSZÓS ÁTKELŐ
Újszegeden a Szőreg felől jövő
úton a kijelölt átkelő hely nagyon
veszélyes, mert a kanyar miatt
nem belátható, ha két autó megáll, a harmadik már csak bravú-

rosan tud megállni vagy az áthaladó gyalogosok veszélyeztetésével
kerülni.
Ráadásul erre járnak nagymamák, gyerekek és szüleik, hívja
fel az arra közlekedők figyelmét
Puskásné.
„ DIRE KT"-MARKETING
Nyugdíjas olvasónk amiatt panaszkodott, hogy az egyik szegedi nyelviskolát reklámozó ügyintéző egy este ötször is felhívta
őket nyelvtanulási lehetőségek ismertetése miatt. Ők hiába bizonygat tik, hogy már nem akarnak
nyelveket tanulni, a telefonáló ezt
nem vette tudomásul.
A hölgy véleménye szerint az
ilyen erőszakos rámenősség nem
tesz népszerűvé egyetlen vállalkozást sem.
KÁBEL TV
Szét egi olvasónk elégedetlen a
M iv-Kábel TV Kft. szolgáltatásáv: 11 Az extra csomag ára 22 százalékkal nőtt, és ahhoz, hogy a
magyar ember magyar nyelvű csatornákat nézhessen, meg kell vásárolnia ezt a csomagot. Szerinte
az alapcsomagnak tartalmaznia
kellene az összes magyar nyelvű
csatornát és a 21 darab idegen
nyelvű csatornát tartalmazó extra csomagot csak az venné meg,
akinek szüksége van rá.
Harcsa-Pintér Sándor kirendeltség vezető elmondta: felmérésük
alapján a szolgáltatásukat igénybe vevők többsége inkább a megszokott csatornákat kérte az alapcsomagba. Emiatt kerültek a drágább, magyar nyelvű csatornák
az extra csomagba.

PANNON
" " »

Ai élvonal.

G S M
1

H0R0SZK0P
r v > j KOS: Kiváló ötletei támadnak, amiA
: vei sikerül hatékonyabbá tennie
munkáját. Próbálja közelebbről megismerni
az embereket, hátha talál valakit.

.... ; MÉRLEG: Biztos fellépésével és
W W } megfontoltságával elén a kívánt hatást. Kedvesen és határozottan ráveszi kedvesét, hogy azt tegye, amit ön szeretne.

i BIKA: A reggeli kávé mellé egy ki3 sebb vita nem a legjobb hangulatot
kelti. Ne is törődjön vele, inkább hallgassa
meg legkedvesebb CD-jét.

c j i SKORPIÓ: Ma mutassa meg hogy
W> I mennyire másként gondolkodik, mint
pár hónappal ezelőtt tette. Legyen abszolút
laza és fölényes, sőt kihívó!

| IKREK: Be kell váltania egy nemrég
I tett ígéretét. Ezenkívül ismét időzavarral küzd, jelenleg képtelen jól beosztani a
napjait. Sokat lézeng céltalanul.

t ] NYILAS: Lezárt minden vitás ügyet,
T V J így az új évet nem kellett a felszámolatlan ügyek intézésével kezdeni. Délután
nézzen körül a városban.

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ

| RÁK: Bár pontosan nem tudja, hogy
W I mit vár ettől az évtől, de majdnem
mindegy is. Abban ugyanis bizonyos, hogy
idén sem váltja meg a világot.

^
i BAK: Lassanként elkezdhet gondolo k I kodni azon, hogy mihez kezd ebben
az esztendőben. Legjobb, ha áttekint a változatokat és lehetőségeket.

A SZEGEDI BARTÓK BÉLA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A . 1 OROSZLÁN: Igazán jókedvűen ébW
| red, s addig nem nyugszik, amíg
partnerének is hasonlóan kuncogós hangulatot nem varázsol az ábrázatára.

| VÍZÖNTŐ: Kitűnően alkalmas a nap
*
| arra, hogy a külvilágnak hátat fordítva saját, élvezetes hobbijának hódoljon, és
remek hangulatban kezdje az évet.

I SZŰZ: Mostanában a legnagyobb
I egyetértésben van környezetével.
Tervei kedvező megvilágításba kerülnek. Lendületesen oldja meg feladatait.

w I HALAK: Űzze el messzire azokat a
* * I gondolatokat, amelyek a rossz hangulatát erősítik és a kellemesebb oldalát
szemlélje az életének.

DR. TAKÁTS ISTVÁN
MAKÓ

AJANL0
Szegeden a Royal Szállóban 18 órakor: a bírósági eljárások pszichológiája. Dr. Grád András jogász-pszichológussal dr. Kovács György
tanácsvezető bíró beszélget.
17 órakor a madarász klubban: ősmadarak,
Barkóczi Csaba és a madarak rendszertani
kérdéseiről Lovászi Péter tart előadást; 18
órakor: tudat és ami alatta van. Bornemisza
Gergely előadása; a B galérián megnyílt Szűcs
Árpád festőművész kiállítása. Megtekinthető
munkanapokon 10-től 18 óráig

• A JOG ASZTALA

Családi ház elővásárlásának jogi feltételei
Cz. I. szegedi olvasónk kérdésére válaszolva:
Az öcsémmel közös tulajdonunkat képezi egy családi ház. Úgy alakítottuk ki, hogy mindkettőnk családja egymás zavarása nélkül tudja azt lakni, külön bejárat és külön udvar is tartozik a fél-fél részhez. Lényegében tehát megosztottuk. Az én családom azonban
„kinőtte" a fél házat és egy picit nagyobbat szeretnénk venni. Kaptunk is egy kedvező ajánlatot, de az
öcsém azt mondta, ő is igényt tartana a tulajdonomban lévő fél házra, de ő kevesebbet ígért érte, és azt
mondta, az elővásárlási joga folytán úgyis csak ő veheti meg. Igazságtalannak érzem, mert ha ez tényleg
így lenne, engem kár érne, annak ellenére, hogy nem
akarok az öcsémnek rosszat, de a pénz mindenkinek
számít. Mi a jogi helyzet a mi esetünkben?

zás természetesen nem engedi, hogy a tulajdonostársat kár érje az elővásárlási jog gyakorlásából kifolyólag. Abban az öccsének igaza van, hogy őt elővásárlási jog illeti meg az ön fél házára. Abban azonban téved, hogy csak ő vásárolhatja azt meg. Önnek a következőképpen kell eljárnia: a kedvező vételi ajánlatot amelyet kívülálló harmadik személytől kapott - teljes
egészében ismertetnie kell az öccsével, és amennyiben
az öccse a vételi ajánlatban meghatározott feltételekkel hajlandó megvásárolni az ön fél házát, úgy ebben
az esetben valóban ő vásárolhatja csak meg. Amennyiben viszont a vételi ajánlatban szereplő áron alul ígér
az öccse, akkor ön minden további nélkül eladhatja a
tulajdonát képező fél házat a kedvezőbb ajánlatot
tevőnek, vagyis a kívülálló harmadik személynek.

Tisztelt Olvasó!
Arendelkezésemrebocsátott információk alapján kérdésére az alábbi választ tudom adni: Aggodalomra
nincsen oka, hiszen az erre vonatkozó jogi szabályo-

Leveleket: „A jog asztala" Délmagyarország Szerkesztősége 6740 Szeged, Stefánia 10. címre kérjük
küldeni.

IFJ. DR. KÖNCZÖL LÁSZLÓ

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.
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A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG b e m u t a t j a :

Csárdáskirálynő '
Január 25-én (pénteken) 19 órai kezdettel a Szegedi Nemzeti Színházban zártkörű előadáson,
csak a Délmagyarország, ill. A Délvilág napilapok előfizetői előtt játsszák a Csárdáskirálynő
című darabot. Jegyeket azon előfizetőink között sorsoltunk, akik a korábbiakban megjelent
pályázati szelvényünket helyesen kitöltve visszaküldték részünkre. A nyertesek névsorát
ábécé-sorrendben itt láthatják, ők mindannyian 2-2 db jegyet kapnak az előadásra. A jegyeket szegedi ügyfélszolgálati irodánkban vehetik át január 21-től. A jegyek még az előadás
napján is átvehetők, így vidéki nyerteseinknek sem kell kétszer Szegedre utazniuk. Kérjük,
személyi igazolványukat hozzák magukkal. Címünk: Szeged, Stefánia 10. Nyitva tartás:
8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 óra.
Gratulálunk nyerteseinknek és kellemes szórakozást kívánunk e máig méltán népszerű
darab megtekintéséhez.
• Ács Gábor Szeged, Melinda u. 2. 6726 • Ács Sánta Imre Zsombó, Temető u. 4.6792 • Ácsai Mihály Szeged, Öthalom u. 28/a. 6724
• Agócs Mihály Szeged, Pásztor u. 7 3 . 6 7 2 5 • Almási Sándor Szeged, Egressy B. u. 1 0 . 6 7 2 6 - Ambrus Andrásné Szeged, Füge sor
з. 6727 • Ambrus Csilla Szeged, Vadász u. 3. 6721 • Ambrus Ferencné Szeged, Asztalos u. 33/a. 6726 • Arany Lászlóné Hódmezővásárhely, Nyár u. 11.6800 • Árendás Istvánná Szeged, Páltfy
и. 91/b. 6725 • Asztalos Sándorné Hódmezővásárhely, Hódtó u. 6.
3/16. 6800
• Bába János Domaszék, Petőfi u. 3.6781 • Bali Nándor Kübekháza, Felszabadulás u. 51.6755 • Bálint Imre Bordány, Seregélyes dűlő
Pf. 342. 6795 • Balla János Domaszék, Kertész u. 22.6781 • Balogh Antalné Szeged, Boldogasszony sgt. 5 9 . 6 7 2 5 • Balogh Gyuláné Csongrád, Széchenyi u. 1 9 . 6 6 4 0 • Balogh Lászlóné Szeged,
Szántó K. J . u. 11.6727 • Barabás Jánosné Szeged, Kossuth L. sgt.
9 - 1 3 . 6 7 2 2 • Bárányi Elemér Szeged, Gyöngytyúk u. 25. III. 8.6724
• Barna Gábor Szeged, Garam u. 1/b. • Barna lllésné Szeged, Kisteleki Ede u. 5.6724 • Barna István Szeged, Bécsi krt. 8-16. C/A 6725
• Barráné Szűcs Éva Szeged, Petneházy u. 14/a. 6791 • Becsei
György Szeged, Röszkei u. 18. 6725 • Békéi Lászlóné Szeged, Tisza Lajos u. 28. 6725 • Bereczki Jánosné Székkutas, Kun B. u. 3.
6821 • Berényi Imréné Szentes, Brusznyai stny. 3.4/12.6600 • Bereznai István Szentes, Köztársaság u. 9/4.6600 • Berta Gyöngyi Szeged, Gyertyámos u. 6. II. 3 1 . 6 7 2 2 • Berta István Szeged, Fél u. 12.
6791 • Berzeviczy István, Sándortalva, Rigó u. 3 . 6 7 6 2 • Biacsi Mihályné Szeged. Kereszttöltés u. 15.1/5.6723 • Blaskó Jánosné Mindszent, Szabadság tér 15. 6630 • Bobka Tiborné Szentes, Pacsirta
u. 2. 6600 • Boda Gyuláné Szeged, Hársfa u. 6/10.672 • Bódi Józsetné Tiszasziget, Rákóczi u. 5/b. 6756 • Bodó Ferencné, Szeged,
Csuka u. 25/a. 6723 • Bodoni Károlyné, Szeged, Mars tér 1-3.
6724 • Borsi István, Szeged, Egressy B. u. 23.6726 • Bózsóné Gulyás Margit. Szeged, Szentháromság u. 75/b. 6725 • Börcsök László, Szeged, Hosszú u. 49. 6728 • Böröczné N. Erzsébet, Szeged,
Kisfaludy u. 4 6 . 6 7 2 5 • Buda Károlyné, Szeged, Római krt. 13/15.
II. 2 7 . 6 7 2 3 • Busa Ferenc, Szeged, Kamilla u. 48.6791
• Csábi Ferencné, Szeged, Mályva u. 6 • Csák István, Szeged, Budapesti krt. 16/b. 6723 • Csamangó Imre, Szeged, Ipoly sor 5/b. 6724
• Csanádi Mihály, Rúzsa Pusztamérgesi u. 9. 6786 • Cseh Tiborné, Szeged, Szllléri sgt. 16.6723 • Cslge Istvánné, Szentes, Bocskai u. 6, IV/10.6600 • Csonka János, Makó, Bajcsy-Zs. a/2.1.5.6900
• Csontos Jánoséi, Szegőd. József A. sgt. 69/a. 6723 • Czakó József, Szeged, Lomnici u. 25/a. 6723* Czékus Istvánné, Szeged, Vak
Bottyán u. 3/a. 6729 • Czirok János, Szeged, Dobogó u. 7 . 6 7 2 7
• Dajka Imre, Hódmezővásárhely, Jókai u. 80.6800 • Dajka Józsefné, Szeged, Pusztaszeri u. 21.6721 • Daraki József, Székkutas, Németh L. u. 54.6821 • Dékány János, Szeged, Űrhajós U. 13. B. I.
2 . 6 7 2 3 • Dékány Mihályné, Szatymaz, Hámán Kató u. 70. 6763 •
Dobákné Almási, Magdolna Ásotthalom, Móra F. u. 4 . 6 7 8 3 • Dohány Mária. Szeged, Szántó K. J . u. 5 1 . 6 7 2 7 * Dobó Istvánné, Szeged, Zágor u. 58. • Domokosné dr. Kelemen Ágnes, Szeged, Nádas u. 8 II. 8 6724 • Dósa Lászlóné, Szentes, Csongrádi út 40.6600
• Dr. Imre Rozália, Szeged, Népkert sor 9 . 6 7 2 6 • • Dr. Szabó István, Szentes, Mentő u. 2 8 . 6 6 0 0 • Dr. Timár Mátyás, Szeged, Alföldi u. 4/b. 6722 • Dr. Tiszlavicz László, Makó, Szegedi ü. 43 6900
• Dr. Tóth Ágostonná, Szeged, Petőfi S. sgt. 21.6722 • Dr. Tóth László, Szeged, Fő fasor 120.6726 • Dr. Winkler László, Szeged, Zárda u. 6. • Dudás Gyöngyi, Szeged, Budapesti krt. 4/b. 6723 • Dudás Kálmán. Üllés Vásártér u. 12/a. 6794
• Elekes Mihályné. Szeged. Selyem u. 4/a. 5/15.6723 • Erdei László, Domaszék, Harang u. 15.6781
• Faragó Laura, Szeged, Réce u. 3.6726 • Faragó Zsuzsanna, Szeged. Alsókikötő sor 8/E. 672 • Farkas Andrásné, Szeged, Boldogasszony sgt. 42. 6725 • Farkas Ferenc, Makó, Szent István tér
29.6900 • Fehér László, Szeged, Agyagos u. 24/b. III. 9.6723 • Fiala Tibor, Szeged, Zsák köz 4 . 6 7 1 0 ' F o d o r János, Csongrád, István u. 13. 6640 • Fodor László, Szeged, Pille u. 18. III. em. 6723
• Forgó Istvánné, Szentes, Somogyi B. u. 41/a. 6600 • Földvári N.
Ferenc, Szentes, Fekete Márton u. 2 7 . 6 6 0 0 • Füzesi László, Szentes, Alkotmány u. 2 2 . 6 6 0 0
• Gaál Tivadarné, Szentes, Petőfi u. 1 . 1 . 7 . 6 6 0 0 • Gábor László,
Szeged, Sipos Iván u. 7 . 6 7 2 9 • Gál János, Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 9. 6800 • Galamb Sándorné, Ferencszállás Szegedi u.
138.6774 • Gárgyán Miklósné, Szeged, Subasa u. 46. 6791 • Garéczné Jakus Erzsébet, Szeged, Jósika u. 7 . 6 7 2 2 • Gáspár János,
Szentes, Baross u. 9. 6600 • Gera Antalné, Szatymaz, I. k e r . 25.
6 7 6 3 • Gercsó István, Szeged, Légió u. 2/b. 6771 • Germann Miklósné. Szeged, Magyar u. 5. 6771 • Gila Antal, Szegvár, Petőfi u.
9. 6635 • Goda Józset, Üllés, Arany János u. 34. 6794 • Góg Mihályné, Csongrád, Muskátli u. 26. 6640 • Gulyás Zoltán, Szeged,
Hegedű u. 16.6791 • Gyuris Ferenc, Szeged, Vedres u. 8/b. 6726
• Hajdúné Dobó Edit, Szeged, Budapesti krt. 15/b. II. em. 2. 6723
• Halász Dezső, Szeged. Juharfás u. 6.A 3/9.6723 • Halász Lajosné, Szeged Csongrádi sgt. 90/b. 6724 • Hegedűs Sándor, Sándorfalva, Kolozsvári u. 35. 6762 • Helényi Béláné, Szeged, Gera S. u.
50. 6729 • Hódi Mihályné, Szeged, Szél u. 13/b. 6725 • Horváth
Antal, Szentes, Fekete Márton u. 4 6600 • Horváth Istvánné Mártély, Széchenyi u. 17.6636 • Horváth Jánosné, Földeák, Petőfi S. u.
9.6922 • Horváthné Janó Julianna, Szeged, Pusztaszeri u. 8.6721
• Huszka Antalné, Szeged. Tigér u. 43.
•Jánosi Imréné, Szeged, Buzogány u. 6.6791 «Jenei László, Szeged, Barátság u. 7. II. 8.6791 • Juhász Mátyásné, Szeged, Bence
u. 47. 6791
• Kádár N. Antal, Üllés Hámán Kató u. 1.6794 • Karácsonyi Józsefné Szeged, Vadas Márton u. 50 6727 • Karai János Szeged, Déva
u. 2 1 . 6 7 5 3 • Katona Jánosné Szeged, Erdei F. u. 1 6 . 6 7 1 0 • Katona Mihály Szeged Zombori u. 39. 6729 • Kis Ferenc Királyhegyes
Felszabadulás u. 50.6911 • Kispál Mátyás Hódmezővásárhely, Királyszék u. 22. 6800 • Kiss Sándor Sándorfalva, Sövényházi út
97.6762 • Kocsis Attila Szeged, Alkotmány u 88 6728 • Kónya András Szatymaz, Rózsa u. 13. 6763 • Kónya Antal Sándorfalva. Dózsa Gy. u. 34/a. 6762 • Kószó István Mórahalom István király u. 1.
6782 • Kószó Lászlóné Szeged. Vitorla u. 28. • Kovács András Szeged. Korondi u. 4/b. 6726 • Kovács Istvánné Szeged, Űrhajós u. 7/a.
X. 29. 6723 • Kovács László Szeged, Fogarasi u. 2 3 . 6 7 2 6 • Kozák
Julianna Szeged, Kereszttöltés u. 17.6723 • Kökény Jánosné Szeged. Máramarosi u. 4. 6723 • Körösi Imréné Makó, Vásárhelyi u.
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57.6900 • Krauser Gyuláné Szeged, Becsei u. 1.6723 • Kriván Pál
Makó, Deák F. u. 21 b. 6900 • Kuzmán Józset Szeged, Zászló u. 2/a.
6722
• Laczkó Ferenc Szeged, Csaba u. 45/b. • Lajkó László Bordány, József A.u. 8.6795 • Lakatos Imréné Szeged, Hajnal u. 3 . 6 7 2 5 • Lengyel Demeter Szeged, Kálvária tér 4. Ili/2.6724 • Lovászi Sándorné Szeged, Csongrádi sgt. 2/b. 6721 • Lörincz Lajos Szeged Palánk
u. 9 . 6 7 2 0 • Ludányi István Makó, Körösi u. 24/a. 6900
• Madarászná Szász Éva Szeged, Alsó kikötő sor 7le. 672 • Magony
Tiöor Csongrád, Attila u. 11. 6640 • Makra Istvánné Szeged, Sziliért sgt. 49/a. 6723- Masa Lászlóné Szatymaz, Hámán K. u. 27.6763
• Megyaszay Sándorné Hódmezővásárhely, Kisfaludy u. 96. 6800
• Mészáros Istvánné Szeged, Csongrádi sgt. 63.1. 4. 6729 • Mészáros János Szeged, Tábornok u. 20.6791 • Mészáros Józset Szentes. Csaba u. 6.6600 • Mihály Andrea Sándorfalva, Aradi u. 80.6762
• Mikula Julianna Szeged, Török u. 7 . 6 7 2 2 • Miskolczi Imre Eperjes, Szabadság u. 1 . 6 6 2 4 • Mócza József Szeged, Kandó K. u. 30.
6729 • Molnár Imréné Szeged, Alföldi u. 10.6722 • Molnár János
Szeged, Madarász u. 20 6753 • Molnár Zoltán Kiszombor Petőfi u.
8.6775 • Molnárné Eiserte Katalin Szeged, Kecskeméti u. 4/a. 6723
• Monori Jenő Szentes, Bocskai u. 27. 6600 • Murányi Lászlö
Szentes, Brusznyai Á. stny. 12/b. 4/13.6600 • Muller Lajosné Szeged, Csongrádi sgt. 8 1 . 1 . 6 . 6723
• Nacsa Lajos Szeged, Csaba u. 23/a. 111/6.6723 • Nagy Józsefné
Szeged. Bihari u. 20/b. 6723 • Nagy Katalin Szeged, Gábor Á . u.
1.B. 6727 • Nagy Zsuzsanna Szeged, Budapesti krt. 21/a. • Nagyné Berényi Beáta Mórahalom, Alkotmány u. 42.6782 • Nagyné Domonkos Julianna Szeged. Régi posta u. 27.6728 • Nánai Attila Hódmezővásárhely, Vasvári u, 9.6800 • Németh Lászlóné Szeged, Ostrom u. 3 3 . 6 7 5 3 • Németh Olivérné Szeged, Hajnóczy u. 3 3 . 6 7 2 2
• Némethné Pető Gabriella Szeged, Szőregi u. 31/a. 6726 • Nyári
László Balástya Lenin tér 5/3.
• Ócsai Mihály Szeged, Tarnóczi u. 2 6728 • Oláh Mihályné Szentes, Klauzál tér 3. II. 6 . 6 6 0 0 • Olasz Sándorné Hódmezővásárhely,
Kaszap u. 7 . 3 . em. 12.a. 6800 • Orbán Sándorné Szeged, Bor u. 9.
6728 • Ott Éva Szatymaz, Hámán K. u. 2 8 . 6 7 6 3 • Ördög István Domaszék, Móra F. u. 9.6781 • Özv. Ollai Istvánné Szentes, Mentő u.
32.6600
• Panker Szabolcs Szeged, Tisza L. krt. 5 8 . 6 7 2 0 • Papp István Domászék Vasút u.' 26. 6781 • Papp Lászlö Szeged. Makkbsházi krt.
19.6723 • Pappné Nagypál Judit Sándorfalva Dózsa Gy. u. 77.6762
• Pintér Lajosné Mórahalom, VII. körzet 120.6782 • Pleskó Andrea Szeged, Pillich K. u. 6.6726 • Polcsán Mátyásné Makó, Révész
u. 48. 6900 • Posta István Szatymaz, Hámán Kató u. 42/b. 6763 •
Póth Elemérné Kübekháza Erzsébet u. 194. 6755 • Prágainé Tóth
Erika Szeged, Gáspár 2. u. 10/a. 6723 • Puticz Miklósné Szeged,
Csongrádi sgt. 104.6724 • Rácz István Sándorfalva, Dr. Bod Árpád
u. 3 7 . 6 7 6 2
• Rácz László Szeged, Csallóközi u. 6/b. 6728 • Ráhainé Németh
Julianna. Székkutas, Béke u. 18. 6821 • Renké Lászlóné Szeged,
Hont F. u. 5/a. I/6.6723 • Róbert Gábor Mindszent, Iskola u. 70.6630
• Rósa József Szeged, Nefelejcs u. 79. 6771 • Rostás Lajos Hódmezővásárhely, Agyag u. 27.6800 • Rozsos Pál Hódmezővásárhely,
Szent L. u. 38. 6800
• Sajtos Tiborné Szeged, Tabán u. 20. 6723 • Sánta Józset Szeged, Röszkei u. 24. 6725 • Simon Józset Szeged, Nefelejcs u. 95.
6771 • Simon Lajosné Szeged, Pille u. 14. 6723 • Soés István
Deszk, Zója u. 51.6772 • Stenchné Ballai Rozália Szeged, Liszt u.
13.6723
• Szabó Ferenc Szeged, Csörlő u. 6/a. 6723 • Szabó Lászlóné Szeged, Derkovits fasor 59/a. 672 • Szabó Sándorné Szeged, Alsó
nyomás sor. 18/b. 6725 • Szabó Szilveszter Rúzsa. József A. u. 6.
6786 • Szalai Sándor Makó, Hold u. 18.6900 • Szász Béla Szeged,
Budapesti krt. 16/a. I. 5 . 6 7 2 3 • Szecské Ferencné Szeged, Szilágyi u. 6/a. 6721 • Székely Lajosné Szeged, Fésűu. 2/a. 6726 • Szekere Iván Szeged, Újvárosi u. 41.6791 • Szél Imre Mórahalom, Felszabadulás u. 24. 6782 • Szélpál Ibolya Szeged, Rókusi krt. 31.1.
4. 6724 • Szélpálné Lengyel Klára Szeged, Közép fasor 7/h. 6726
• Szenti Józset, Árpádhalom Petőfi u. 2 2 . 6 6 2 3 • Szentirmai Gyuláné Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 3. II. Lh.l. 4 . 6 8 0 0 • Szepesiné Fazekas Éva Szeged, Tápai u. 2 5 . 6 7 2 3 • Szerencsés Ferenc
Szeged, Kormányos u. 19/a. 6725 • Szögi András Szeged, Szalmáskert u. 20.6791 • Szögi Attila Szeged, Vasutas sor 13.6728 • Szögi Béla Szeged, Kossuth L. sgt. 4 9 - 51. II. 17.6724 • Szölősiné Bárkányi Mária Szeged, Mérey u. 6/b. • Szörényi Ferenc Szeged, Klauzál tér 3. 6720 • Szupera Enikő Szeged, Szamos u. 7/6. VIII. 30.
6723 • Szűcs Gyula Szentes, Klauzál u. 3 2 . 6 6 0 0 • Szűcsné Halász
Ildikó Szeged, 33. út 37222 hrsz. 6728
• Táboriné Palkó Ágnes, Szeged, Cső u. 4/b. III/8. 6724 • Takács
Imre Szeged, Liget sor. 3.6729 • Tanács Andrásné Mórahalom Szántó u. 17.6782 • Tari Ferencné Szeged, Budai N. Antal u. 3 1 . 6 7 5 3
• Tariné Dobos Dóra Szeged, Halas u. 12.6753 • Terhes András Szeged, Délceg u. 19.6727 • Terhes László Szeged, Szerb u. 51.6771
• Térjék István Csongrád. Szemere B. u. 5 6640 • Tilli Józsefné Szeged, Cső u. 2/a, 6724 • Tombácz Imre Szeged, Földmíves u. 20.6725
• Tornyi M. Sándor Szentes, Rákóczi u. 88.6600 • Tóth Béla Algyő,
Bartók B. u. 25. 6750 • Tóth Ernő Szeged, 48-as u. 58. 6791 • Tóth
Gulyás Zoltán Szeged, Hegedű u. 16.6791 • Tóth Imre Szeged, Cinke u. 1/6.6726 • Tóth István Szeged, Füredi u. 9/a. 6721 • Tóth István Szentes, Cseuz B. u, 7.1.1, a. 6600 • Tóth József Szeged, Tölgyfa u. 43.6728 • Tóth Sándorné Szentes. Bem u. 6.6600 • Tóth Zoltán Szeged, Rózsa u. 14/b. 6723 * Túri Ferenc Hódmezővásárhely,
Rárósi u. 59. 6800
• Varga Antal Röszke Felszabadulás u. 51.6758 • Varga Ferenc Szatymaz, Petőfi u. 12. 6763 • Varga Ibolya Szeged, Magyar u. 49. 6771 •
Varga Imre Szeged, Csongrádi sgt. 108.3. Em. 15.6724 • Varga Jenő
Makó, Hunyadi u. 24. II. ém. 6900 • Varga Miklós Domaszék, Dózsa
Gy. u. 26. 6781 • Vass Antal Szeged, Jerney u. 52.6791 • Vass Sándor Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 10.1.3.6800 • Vassné Zádori Olga Üllés, Radnai u. 15.6794 • Veréb Gyula Csongrád, Justh Gyu.
44.6640 • Veres Imre Szeged, Vitorla u. 50.6791 • Vincze Tamás Csongrád, Halpiac u. 16. 6640
• Zakar Mária Szeged. Rókusi krt. 80. 6724 • Zánthó István Szeged,
Űrhajós u. 11/a III. 6.6723 • Zsemberi János Üllés Rúzsai u. 8.6794
• Zsóri Lajosné Mindszent Iskola u. 75

TELEVIZIOMUSOR

0.50 Aktív
2.20 Ml, magyarok
2.40 V e r s éjfél után

RTL Klub
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6.00 Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 9 1 . 9 . 0 5 - 1 1 . 0 0 Naprakész magazin 11.05 Derült égből egy család Német tévéfilmsorozat, 6 Az újságáruslány 12.00 Déli
harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 12.55 Téli
olimpia előtt... 13.00 Slovenski utrinki Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 14.05 Szeretni kell Német
tévéfilmsorozat, 23. A csábító 15.00 Sarastro
hűsége Portré Tréfás Györgyről 15.30 Váratlan
utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 14. Sarah hazatérése 1 6 . 2 0 1 0 0 kép a XX. századból
16.30 Segítőtárs Sérült emberek magazinja
17.00 Gaia Ökológiai filmújság
17.30 Az utódok reménysége
18.00
18.15
18.35
19.21
19.30
19.53
20.05
21.50
22.10
22.20
22.25
23.40
0.10
0.15

A zsidó hitközségek műsora
Híradó hatkor
Esti m e s e
Chicago Hope Kórház
Szót kér a természet
Denevér
Híradó e s t e
Sporthírek, időjárás
Matiné
Aktuális
Híradó e s t e , időjárás
Téli olimpia előtt... (ism)
Théma
TS Műkorcsolya EB.
Közvetítés Lausanne-ból
Kárpáti krónika
Világhíradó

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Benne: Faluvilág
9.00-11.45 Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00
Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10
Szokatlan. Az élet sója Szily Nóra műsora 10.40
Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.45 Riviéra Európai koprodukciós sorozat 12.20 Csapodár csalogány Amerikai vígjátéksorozat 12.45 A
dadus Amerikai vígjátéksorozat 13.10 Észak és
Dél Amerikai kalandfilmsorozat, 10 15.00 Gazdag ember, szegény ember Amerikai filmsorozat,
8. 15.55 Kapcsoltam 16.15 Sebzett szívek
Mexikói filmsorozat 16.45 Lucecita Argentin filmsorozat
17.10 Barátok ó s szerelmek
Mexikói filmsorozat
17.35 Szeretni beindulásig
Spanyol-argentin filmsorozat
18.00 Aktív
18.30 Tények
19.00 Fort Boyard - Az erőd
19.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Turbo, a négylábú zsaru
22.05 A hálózat csapdájában
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autóexpó 2002
0.15 A Holcroft-egyezmény
Brit krimi

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEOEOI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este fél 8 óra: Filharmóniai koncert. A Filharmónia
Kht.rendezvénye.
KAMARASZÍNHÁZ
Este 7 óra: Portugál - tragikomédia. Bérletszünet.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Búbos vitéz. Hapci-bérlet: du. fél 3 óra:
Egy kis Mozart bohócokkal. Gulliver-bérlet.

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. 4 és este negyed 8 óra: A Gyűrűk Ura - A
Gyűrű szövetsége. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Üvegtigris. Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Dalok a második
emeletről. Színes svéd film.
QRAND CAFÉ
Este 7 óra: Hetedik pecsét. Svéd film. R. : Ingmar
Bergman; este 9 óra: Táncos a sötétben. Dán film.
R.: Lars von Trier.
PLAZA CINEMA CITY
Amerika kedvencei: 14,16, 18, 20 óra. Atlantis:
13.45 óra. Csocsó: 18, 20 óra. A Gyűrűk Ura: 14.
17.15,20.30 óra. Lovagregény: 17.30,20 óra. Kutyák és macskák: 14,16 óra. Harry Potter: 14,17,
20 óra. Csajok a csúcson: 16,18,20 óra. Dr. Szöszi : 18,20 óra. Ne szólj száj: 13.15,15.30,17.45,
20 óra. Jay és Néma Bob: 13.30,15.45 óra. Zoolander: 13.30,15.30 óra. Amerikai Pite 2.: 13.30,
15.45,18,20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. 4 és este 7 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége. Színes, m. b. amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Kutyák és macskák. Színes, m. b.
amerikai családi vígjáték; este 8 óra: Tök állat. Színes, m. b. amerikai vígjáték.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4.2S Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport

6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Topshop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat.
224. 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop
11.35 Delelő Vidám show. Benne: 11.35 Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli kiadás 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és
a fiúk Francia filmsorozat, 7 6 . 1 4 . 2 5 Jack és Jill
Amerikai filmsorozat, 2 6 15.15 Milagros Perui
filmsorozat, 158.15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 5 . 4 5 Receptklub
15.55 Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat,
350 16.20 Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 16.25 Maria Mercedes Mexikói filmsorozat.
17.15
17.20
18.05
18.30
18.55
19.25
19.55
20.25

22.10
23.00
23.20
23.45
0.15
0.45

Üstökös Sztárkereső
Mónika A kibeszélőshow
Találkozások Sztármagazin
Híradó-Esti kiadás
Legyen ön is milliomos!
Fókusz Közszolgálati magazin
Barátok közt
Esti showder
Fábry Sándorral
- Best of
Az elnök emberei
Híradó - Késő esti kiadás
Bull van! Amerikai rajzfilmsorozat
.hu Multimédia-magazin
Fókusz,
időjárás-jelentés (ism.)
Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul
a nap Reggeli hírmagazin 8.30 Műsorismertetés
8.40 Tér-erő (ism.) 9.05 Afekete föld hord engem 9.15 Szerelem első hallásra Magyar dokumentumfilm 10.10 Örökké énekelnék Amerikai játékfilm 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.05 Isten kezében Vallási magazin 12.35 Csalódás Magyar játékfilm 13.50
Nagy László: Medvezsoltár 14.00 Heuréka diákkör Oktatási magazin 14.30 Lyukasóra 15.15
Hungaria Litterata Fejezetek a régi magyar irodalom
történetéből 16.00 Klipzóna 16.15 Aki másnak
vermet ás... Francia ifjúsági tévéfilmsorozat 16.40
A füzén várrom Magyar ismeretterjesztő film 16.55
Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó, sport 18.30
Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00
Összkép Kulturális híradó 19.30 Pumukli kalandjai 2 0 . 0 0 A mesztic lány Francia filmvígjáték
21.35 Művészetek randevúja Gyurkovícs Tibor
új korszaka 2 1 . 4 5 Híradó, sport 22.00 Miért?
Kérdések a közéletről 22.30 Találkozás Andrzej
Wajdával Lengyel dokumentumfilm 23.15 A zeneszerző: Wojciech Kilar 23.55 Hírek 0.00 Műsorismertetés 0 . 0 5 Vers

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 MMM - Mi? Mennyi? Miért? Tisz-

5.00 Reggeli krónika. Közben: 5.30 Hírek, Közlekedés. Időjárás 5 . 3 9 Falurádió 6.00 Krónika.
Sport 6.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Gazdaság
7.00 Krónika. Sport Kb. 7.19 Körzeti időjárás-jelentés 7.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 8.00 Krónika. Sport 8.19 Mindennapi tudomány 8.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 9.00 Hírek. Közlekedés.
Időjárás 9.04 Napközben. Közben: 10.00 Hírek.
Közlekedés. Időjárás 11.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 11.05 A Szabó család 11.35 Az elmés
nemes 12.00 Déli harangszó 12.02 Déli krónika 1 2 . 4 0 Ki nyer ma' 1 2 . 5 0 Törvénykönyv
13.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 13.05 Vendég
a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek.
Közlekedés. Időjárás 14.04 Társalgó 15.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 16.53 Hasznos tudnivalók 17.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 17.05 Vállalkozásklinika
18.00 Esti krónika 19.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.49 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 20.04Aranyemberek. Sebestyén
János 20.35 Madách Imréről - elfogultan 21.00
Hírek. Közlekedés. Időjárás 21.04 Műsorajánló
21.10 Detektív 22.00 Késő esb krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Kenő 23.04 Vendégségben Kroó Györgynél 23.52
Reggeli egy dán kocsmában. Nemes Ágnes versei
0.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 0.10 Himnusz
PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Időjárás 4.32
Hajnali dallamok 5.00 Hírek. Időjárás 5.30 Hírek.
Időjárás 5.55 Állomáskereső 6.00 Hírek. Időjárás
6.03 Kívánságreggel 6.30 Hírek. Időjárás. Sport
6.33 Közlekedés 7.00 Hírek. Időjárás 7.03 Közlekedés 7.30 Hírek. Időjárás. Sport 7.33 Közlekedés 8.00 Hírek. Időjárás 8.03 Közlekedés 8.45
Sportreggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.01
Hírpercek 9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiuszplusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.04 Közlekedés
11.05 Sporthírek 11.38 Zöld jelzés 11.48 Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 14.00 Kabarécsütörtök 15.00 Hírek. Körzeti időjárás 1 5 . 0 5 Közlekedés 1 6 . 0 0 Közlekedés
17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30
Gordiusz-játék-tér 19.00 Hírek. Időjárás 19.04
Sportpercek 19.15 Unikum 20.00 Váltóhang
21.00 Hírek. Időjárás 21.04 A Magyar Rádió
Karinthy Színpada 22.00 Modemidők 22.30 Drogér(i)a 2 3 . 0 0 Hírpercek. Benne: Sporthíradó
23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után.. 3.03 Csak
egy kis emlék 4.03 Cigánynóták
RÁDIÓ S Z E G E D
Szeged 9 3 . 1 MHz 5 . 5 5 - 2 2 . 3 0 , Szentes
6 6 2 9 MHz 5.55 9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.:
Marik István. Műsorismertetés, időjárás-jelentés,
úbnform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth) 6.20
Vince-napi ünnepségek. 6 9 0 Hírek, tudósítások
a Dél-Alföldről, programajánlat és szegedi lap-

taság 9.00 Ausztrál Open teniszverseny Közvetítés Melbourne-ből 13.00 Híradó délben 13.55
Zenebutik Juhász Előd műsora 14.45 Háló Riport-dokumentumfilm 15.15 Naprakész magazin
17.05 Iskola utca 18.00 TS Kométa Kaposvár-Lutry Lavaux. Élcsapatok Európa-kupája férfi
röplabdamérkőzés. Közvetítés Kaposvárról 19.35
Esti mese Rémusz bácsi meséi 19.55 Théma
20.10 Híradó este 20.35 Sporthírek, időjárás
20.40 In memóriám Sinkovits Imre l-ll 21.45
Ausztrál Open teniszverseny A napi események
összefoglalója 2 2 . 3 5 Záróra 2 3 . 3 5 Éjszakai
telefon - Zelki Jánossal 1.10 Aktuális 1.35 Parasztok 2.35 Világhíradó 2 . 5 5 Gaia Ökológiai
filmújság 3.20 Iskola utca (ism.) 4.15 Mesélő
cégtáblák A Kelet kincses műhelyei 4.45 Farkas
Ferenc zenés játékaiból (ism.)

Szeged TV
6 . 0 0 Estelő - szórakoztató és információs
műsor (ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező
(ism.). 7.30 Lélektől lélekig (ism.). 8.00 Zenevonal. 10.00 Ellopták Jupiter fenekét. Francia
filmvígjáték. 11.40 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 17.45 Közéleti Kávéház - vendég: dr. Bartha László polgármester. 18.30 Mese. 18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató
20.30
21.00
22.15
22.45

és információs műsor.
Esti zóna.
Janika. Magyar film.
Híradó (ism)
Képújság.

Telin TV
22.00 19.00 Hangos képújság 19.30 Kábel tv ajánló. 20.00 SÍ-ISI I. rész 20.30 Sajtóklub 21.00 Törzsasztal

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
http/toww.tktv.hu
15.00-től 19.00 óráig. TKTV Képújság.

VTV Makó
7.00 A szerdai adás ismétlése. 9.55 Képújság. 1 8 . 0 0 Műsorajánló. 1 8 . 0 5 Akarj élni!
1 8 . 3 0 Fogadóóra a képernyőn: a mai napon
hívható telefonszám: 6 2 2 1 3 - 0 2 1 Kérdésekkel, panaszokkal fordulhatnak dr. Dán János országgyűlési képviselőhöz. 1 9 . 0 0 Híradó.
19.10 Vanessa. Francia film. 20.36 Híradó
(ism.). 20.46 Képújság

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 A sebesség bűvöletében 1 6 . 4 0 A
szeszélyes természet 17.30 Híradó. 17.45 A
nap kérdése 1 8 . 0 0 Vásárhelyi Fakanál.
18.30 Mozidélután 20.00 Híradó. 20.15 A
nap kérdése. 2 0 . 2 0 Vanessa, a kis álomszuszék. Francia játékfilm. 2 2 . 0 0 A sebesség
bűvöletében (ism.). 2 2 . 3 0 Híradó. 2 2 . 5 5 A
szeszélyes természet. O.OO-tól Képújság

szemle. 6 4 5 Reggeli párbeszéd: agrár környezetvédelem. 7 . 0 0 Reggeli Krónika (Kossuth). 7 . 2 0
Aktuális beszélgetés: cigányfiatalok esélyei. 7 9 0
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, körzeti időjárásjelentés. 7 . 4 5 Országos lapszemle és programajánlat. 8 . 0 0 BBC világhíradó Londonból 8 . 1 5
Egyébként Zanati Zsófiával 9 . 0 5 - 1 1 . 5 7
Hétfőtől péntekig Kossuth - Napközben. 1 0 . 0 0
Hírek időjárás-jelentés, útinform. 1 1 . 0 0 Hírek,
időjárás-jelentés, úbnform. 1 1 . 0 5 A körzeti stúdiók közös műsora. 1 1 . 4 5 Hírvonal. 1 2 . 0 0 Déli
Krónika (Kossuth). 1 2 . 4 5 Hírek, tudósítások a
Dél-Alföldről. meteor, útinform. 1 3 . 0 5 Hétfőtől
péntekig: Kossuth. 1 4 . 0 0 Hírek, meteor, útinform. 1 4 . 0 5 Zenés délutáni randevú, Varga
György szerkesztővel, e-mail: zdr@freemail.hu
1 5 . 0 0 Hírek, időjárás-jelentés, útinform.
1 5 . 0 5 Délutáni magazin. Szerkesztő: Forgách
Ilona. 15.10 Filmlevél. 16.00 Hírek, meteor.
útinform. 1 5 . 1 5 Beszélgetések. 1 7 . 0 0 Hírek
időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 1 7 . 1 5
Sporthírek, esb mese gyermekeknek. 1 7 . 4 5 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, úbnform.
1 8 . 0 0 Esti Krónika. (Kossuth) 1 8 . 3 0 - t ó l
2 2 9 0 - ig Országos nemzebségi műsorok Kossuth
URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 88
FM 9 5 . 4 Tel.: 6 2 4 4 4 0 6 8 www.radio88.hu
5 . 5 5 - t ő l 8 . 5 5 g félóránként. 9 . 5 5 - t ő l és
1 8 . 5 5 - i g óránként hírek, időjárás. 6 . 4 0 ,
7 4 0 . 8 4 0 . 1 1 4 0 és 1 5 4 0 - k o r sporthírek
6 . 0 0 Ébresztő (GenschecSövény Tibor). 1 0 . 0 0
Napközi (Bende Gábor). 1 4 . 0 0 Délutáni show
(Száraz Ferenc). 1 9 . 0 0 Közélet (Zoltán Csaba).
2 1 . 0 0 Repertoár (László István). 2 2 . 0 0 Éjszakai Zenemix.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 2 4 óráig szerkesztett műsorok
a 9 7 . 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel. 5 3 3 6 7 7
telefax: 5 3 3 - 6 7 8 Az adás ideje alatt hívható telefonszám 5 3 3 - 7 7 7 és 5 3 3 7 7 8 SMS:
3 0 - 2 6 7 7 7 7 7 Címünk: Hódmezővásárhely,
Szabadság tér 7 1 (piaccal szemben) 5 . 0 0 Jó
reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a sorkötelesek gépjárműoktatása. Vendég: Bartos Pál, a szegedi Victoria Autósiskola
igazgatója.12.00 Hírösszefoglaló 1 3 . 0 0 A nap
kérdése. 1 3 9 0 Humorpercek. 1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Full extra. 2 0 . 0 0 Észbontó
- kvízműsor, 2 3 . 3 0 Dél-alföldi hírmondó (ism.).
RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható a 1 0 6 . 0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 6 3 3 1 5 4 7 2 és 3 1 5 - 4 8 2
E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó
műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 3 0
percében Tisza Menti Krónika - hétköznap
1 7 . 1 5 - t ő l 1 7 . 4 5 ig
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Üzlethelyiség

• FORD ESCORT 1,3-as (piros). ötajtós, vonóhorgos, megkímélt, szép állapotban eladó.
63/313-793, 06-30/340-6878.
Szentes.
• OPEL Astra 1.6 16V, 1998as metálkék, sok extrával, kifogástalan állapotban, szervizkönyvvel eladó Tel.: 62/590060. Ár: 1,8 M Ft.
• OPEL Kadett 1,3 kombi
(1988) megkímélten, extrákkal eladó 695 OOO Ft. 0620/9285-548. Makó.
• OPEL Kadett 1.3 (1987)
megkímélten, extrákkal eladó
485.000 Ft. 06-20/9285-548.
Makó.
• TÖRÖTT, totálkáros autót
veszek legmagasabb áron. Érdeklődni telefon: 06-30/9510557 (Szeged).
• VW Goll 1,6 GTD 88-as évjárat, grafit métái, rádiós magnóval. tolótetővel, vonóhoroggal. jó állapotban eladó. Iá.:
830 E Ft. Érd.: 20/321-4409,
egész nap. Kiszombor.

0

Állást k e r e s

• FAIPARI szakképesítéssel.
C kategóriás jogosítvánnyal.
45 éves, munka nélküli térti
munkát keres. Tel.: 62/254-081,
egész nap.
• GYÓGYTORNÁSZ állást
keres. Szeged, 62/478-820.

H

Állást kínál

• SZEMÉLY-, vagyonőrtanlolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált
munkalehetőséggel. Részletre.
62/472-028.
• 0-24 óráig nyitva tartó élelmiszerüzlet szakképzett pénztárost
és eladót keres Érd: Szeged:
30/200-19-35 reggel 9 órától.
• A MERCATOR Ktt. keres
élelmiszer gyakorlattal rendelkező 4 és 6 órás áru-összekészítő mukatársat, targoncavizsga előny. Jelentkezni lehet
személyesen Szeged, Kenyérgyári út 2. sz. alatt hétfőtől
péntekig 9.00-16.00 óráig a
megjelenéstől számított egy

héten belül.
• A SZEGED M. J. V. Önkormányzat Kórháza (Szeged,
Kálvária sgt. 57.) urológiai
osztályára szakképzett ápolónőket keres (elvételre. Jelentkezés az osztály főnővórónél 8-15 óráig.
• ASZTALOST keresünk!
Szeged. 06-30/219-23-96.
• BABABOLT fiatal, részmunkaidős. érettségizett eladót keres. Jelentkezés: csütörtökön
az üzletvezetőnél Baby Bell bababolt. Szeged, Tisza L. krt. 53.
• BELVÁROSI kávéházba
szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk.
Szeged, 06-30/9382-182, 0630/2620-483.
• GYAKORLOTT virágkötót
felveszek. Tel.: 06-30/9837804 (Szeged).
• HITELMENTES házépítés-linanszlrozási módszer
megyei alkalmazásra eladó.
06-70/220-91-84. Szeged

• FIATAL, szegedi, pályakezdő mérlegképes könyvelőt
keres cégünk. Felhasználói
szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel) szükséges.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 62/553-333.
• MOST nyíló szupermarketbe szakképzett, gyakorlott eladókat, pénztárosokat, műszakvezetőt, üzletvezetőt keresünk. Szeged. 06/30-9554-315.
• PÉNZÜGYI területre minimum érettségizett intelligens
munkatársakat keresünk. Szeged.06-20/492-98-79, csütörtökön 62/409-039 is.
• PÉNZÜGYI szférába felveszünk érettségizett, stabil
anyagi háttérrel rendelkező,
vezetőnek alkalmas munkatársat. Szeged, 06-30/9675550 megjelenés napján.
• SZENTESI középvállalkozás bérszámfejtésben, tb-ügyintézésben jártas gazdasági
és pénzügyi ügyintézőt keres.
Jelentkezéseket, szakmai ónéletrajz formájában várjuk, a
megjelenéstől
számított
két hétig a szentesi szerkesztőségbe.
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt hirdet érettségivel rendelkező rádó-,tv-műszerész végzettséggel. A, B jogosítvánnyal,
25-35 év közötti rugalmas,
ambiciós, pontos, megbízható,
káros szenvedélytől mentes
munkatársat keresünk azonnali belépéssel Szeged, 06/309256-68-35.
• TERÜLETI képviselők jelentkezését várjuk. Szakmai
átképzés, kezdési támogatás,
kimagasló jövedelem. Időpontegyeztetés: 06-20-4141-162,
Szeged.
• VAGYONVÉDELMI kft
szegedi objektumba vállalkozói
formában vagyonőröket keres.
Jelentkezni: 62/426-844.
• Y. P. Kft., 1133 Bp . Pozsonyi út 48. Keres megbízója - a
világ legnagyobb vegyipari termékeket gyártó vállalata - számára, 18-25 év közötti, csinos, jó beszédkészségű szegedi lányokat. Jelentkezzenek
egész alakos, fényképes önéletrajzzal, telefonszámmal,
megcímzett és felbélyegzett
válaszborítékkal azok, akik hétvégenként szívesen dolgoznának hostessként a cég
rendezvényein.
Fizetés
4.500-10.000 Ft + áfa/nap
• ÁLLANDÓ üzemelésű pékség 8 órás váltott műszakban
dolgozó, szakképzett ós gyakorlattal rendelkező pékeket,
cukrászokat keres. Jelentkezni hétköznap 10-15 óráig a
62/542-055-ös telefonszámon
Szeged
• SZEGEDI Tömegcikk Készítő Rt. gyakorlott szerszámkészítőt keres. Jelentkezni lehet személyesen Bognár Ferenc üzemvitel-vezetőnél a délelőtti órákban. Cím: Szeged.
Zákány u. 44.
A Hansa-Kontakt
Élelmiszer- Vegyiáru
nagykereskedelmi
cég állást hirdet

az alábbi munkakörbe:
- RAKTÁROS,
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ
Elvárásaink:
- áruismeret, precíz,
megbízható
munkavégzés,
nagy munkabírás.
Az érdeklődők fényképes
önéletrajzát
a 62/558-323-as
„
faxszámra, vagy
*
a Hansa-Kontakt Kit.
o
címére: Szeged,
Huszár u. 1 -re várjuk.

NONSTOP

TELEFONOS
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H I R D E T É S "

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

Apróbörze
• ROMAJOR 313-as, tűzőgéppel eladó. Szeged,
62/478-820.

vagy technikusi
minősítéssel
rendelkező

villanyszerelöket
műhelyben végzendő
munkákra.
Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal

^

humánpolitikai vezetőnél,

°

Gáspár Józsefné

Szeged, Kómái krt. 23.

23 S z a k k é p z é s

y Gép, s z e r s z á m

villanyszerelő
szakmunkásokat,

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

'

szám alatt.

• UTB 550-es, fülkés, jó állapotú traktor eladó. Irányár: 650
E Ft. Telefon: 06-30-2299-089,
Szeged.

15 J á r m ű a l k a t r é s z
• JAPÁN autóbontó Madarason. 79/458-197, 06-20/3224145.

Pénzügyi
és Számviteli
ügyintéző

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számithat
010337947 mindennap
Tel.: 62/251-559
62/277-332.
Rádiótel.: 70/311-7906

24 S z o l g á l t a t á s

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

j

Talált

• DOLGOZÓI összvonalas
buszbérletet találtam F. Gábor
névre kiállított. Érdeklődni
62/495-816.

{
|
8

Kereskedelmi és gyártó
nyomdaipari cég
Szeged és környéke
területre,
nyomtatványainak
értékesítésére
területi
képviselőket keres.
Fényképes önéletrajzokat
a pigge@matavnet.hu
e-mail dmre, vagy
a Pigge Hungária Kft.
I026 Budapest. Pázsit u. 3.
dmre kérjük.

Könyvkiadó keres
azonnali belépéssel
ADMINISZTRÁTORT
teljes munkaidőben.
Feltételek:
többeves gyakorlat,
középfokú végzettség,
számítógép-ismeret,
nemdohányzás.
§
Vállalkozöi igazolvánnyal S
rendelkezők előnyben!
Érdeklődni a 62/451-511-es
telefonszámon lehet.

• viszonteladók, gazdaboilok ikszdre
kedvezmény
• utánvéttel szállítás,
• elófendeies lelvétei.
• vetőmag minOsílö és származási
bizonyítvány (földalapú támogatás).
• Igény szerint nemzetközi zárás

2002 márciusi tanfolyamok:

Eladási ár: 5.000 7.000 Ft/kg
Információ:
06-30/3915-754 06-30/9359-894.

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

30 T ü z e l ő a n y a g
• AKÁCFAAKCIÓ 1150/mázsa díjtalan szállítással, mindenfajta szén megrendelhető.
70/259-1039,
72/267-101
(Pécs).

27 T á r s k ö z v e t í t é s
• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.

Üdülés

• NEMESNÉPEN 7/ÉJ, 2
• AKCIÓS KÉPKERETLÉfőre 20-tól. 06-30-9554-790.
CEK A SZILÁNK-nál! Egyes
j Tanfolyam
3 Kert
keretlécek 5-40%-os kedvez28 T é g l a é p í t . l a k á s
• BÚTOROK (70 évnél réménnyel (Szeged, Csemegi u. • A TIT 2002. jauár 12-én
32
gebbi), tollnemű, teljes hagya• SZEGED-GYÁLARÉT, má- 20/b, 425-343) SZILÁNK több, 100 órás cigány nyelvtanfolya- • FELSŐVÁROS, Róna utcai
ték felvásárlásai 06-62/216sodik utcai, balról a második mint üveg.
mot indított. A tanfolyamra még háromlakásos társasházban, • A DUGONICS tér közelé324,06-30/383-7116, Szeged.
telek gázzal, villannyal, vízzel, • DUGULÁSELHÁRÍTÁS néhány fő jelentkezését vár- II. emeleti 100 nm-es, pad- ben 70 nm üzlet iroda céljára
szerszámossal eladó. 62/480- garanciával. (Szeged és juk. Érdeklődni lehet: Szeged, iófűtéses, garázsos, két
kiadó. Szeged, 06-70/315-38450.
Csongrád megye). 06-30/ Kárász u. 11 Tel.: 62/426-429. fürdőszobás lakás, 600 nm-es 46, 62/421-168, 62/442-728.
:
9457-577, 06-62/533-999, 426-733.
telken, 16.500 000 Ft-ért el• BELVÁROS118 nm-es ga• FOGÁSZATI praxisjog SzeSzász Péter.
• BIZTONSÁGSZERVEZÖ adó. Szeged. 62/466-994,
j i Magánház
lériás üzlethelyiség kiadó. Szegedtől 30 km-re eladó. Tel.:
• HOMOKSZÓRÁS korró- felsőfokú, OKJ-tanfolyam in- 06/20-97-28-591.
20/423-4269.
• MAGÁNHÁZAT keresünk zióvédelemmel, festéssel. 06- dul. Kezdés: február 2. Novil • ELADÓ háromszobás össz- ged, 30/9558-979.
•
VÉRNYOMÁSMÉRŐK 7.000.000 Ft-ig Szeged kör- 62/267-557, 06-30/9550-537. Bt. Szeged, 62/315-461,20/9- komfortos lakás kerttel, udvar- • HENTES, vegyes élelmi(témbarométeresek, stethos- zetében. Minden érdekel! • KUTYAKOZMETIKA Sze- 66-42-79.
szer-üzlethelyiséget keresek
ral. Szeged, 62/478-820.
coppal, használati utasítással 62/478-820.
ged, Retek u. 12/B. 06-30/234- • INGYENES is lehet! Angol, • VIDRA utcában 85 nm-es lakással együtt. Szeged,
folyamatosan kaphatók 6500 • ÚJSZENTIVÁN központ- 9799.
számítógép-kezelő, gépírás- lakás sürgősen eladó. Irányár: 62/478-820.
Ft, utánvéttel is. 06-30/905- jában 1600 nm-es, közműve- • LAKSPED. Költöztetés, ne- képzés gyeseseknek, munka- 9,6 M Ft. 62/322-208. (Sze• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren
2005.
héz
tárgyak
szállítása,
belső
sített telek, 20 méteres utcanélkülieknek a munkaügyi köz- ged).
üzlethelyiségek kiadók. Érd.:
rakodás,
lomtalanítás
hétvépont támogatásával! HUNIT- • VIDRA utcában 85 nm-es
fronttal, régi építésű házzal,
06-20-961-3713. (Szeged).
11 ezer db Uniform 30-as és gén is. Dobozokat, rekeszeket Magyarország (62) 424 484.
lakás sürgősen eladó. Irányár:
• SZEGED, Kálvária sgt. 24.
biztosítok!
62/497-358,
0613 ezer db kisméretű téglával
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 9,6 M Ft. 62/322-208. (Szealatti egy 163 nm-es, egy 125
• KÜLFÖLDI befektetők ré- eladó. Irányár: 5 M Ft. Tel.: 60/304-690.
felülvizsgáló és tanúsító, OKJ- ged).
szére eladó ingatlanokat ke- 62/277-259.
• REDŐNY, reluxa, szalag- tanfolyam indul. Kezdés: febru- • SZEGED, József A. sgt. és nm-es irodahelyiség kiadó. Érfüggöny, harmonikaajtó Ége- ár 2. Novit Bt. Szeged, 62/315- Tó utca 11/b társasházi laká- deklődni: Polygon Kft., 62/558resünk. 06-1/210-49-04.
tőnél árengedménnyel. 498- 461.
sok leköthetők! 06-20/980- 558, Tóth Éva ügyintézőnél.
19 O k t a t á s t vállal
130,489-603, 06-60/381 -147. • TIZENÖT % kedvez- 5441 62/461-954 este.
•VÁLLALKOZÓK, figyelem!
Elektronika
• REDŐNY, reluxa, szúnyog• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo- háló akció! 30-40 %.401-318, ménnyel iratkozhat be a Ster- • SZENTHÁROMSÁG utcai, Hódmezővásárhelyen főútvoling House februárban induló 2 szoba, hallos lakás eladó. nalon, irodaháznak, zálogház• RÁDIÓTELEFON (Pana- lyam indul Szegeden, Hód06-30/9457-201, Szeged.
angol nyelvtanfolyamaira a 62/313-615.
nak, telephelynek teljesen besonic GD-52, Pannonos ki- mezővásárhelyen garantált
Hajós utcában, novemberben induló,
hangosítható, hangfelvevő, be- munkalehetőséggel, részletre. • ROMÁN nyelvtudással, üz- Ságvári Gimnázium 207-es
rendezett ingatlan eladó.
leti kapcsolatokkal ügyveze- szobájában, csak január 216
lakásos
társasházban
III.
emeleti,
65
épített animációk) dobozában, 62/472-028.
70/249-25-08.
tést, tolmácsolást vállalok. Sze- én és 22-én, 15-18 óráig. Szenm-es, 3 szobás és III. emeleti, 45 nmhasználati utasítással, karces, 2 szobás lakások leköthetők 112 000
ged,06-302/195-701.
ged, 62/424-766; 62/544mentes állapotban eladó.Tel.:
Ft/nm szerkezetkész áron. Átadás 2002
000/33-63.
P
a
n
e
l
l
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•
TAKARÍTÁST,
szőnyeg
20
aug.
HIRDETÉSFELVÉTEL
30-915-6253, Szeged.
tisztítást fuvarozást vállalok. • TÁRSASTÁNC! Lányfor- Móra utcában induló társasházban
SÁNDORFALVÁN:
75, 65 és 38 nttHis lakások leköthetők
• 2+2-ES kihelyezett előteres, 62/478-820,(Szeged)..
mációhoz partner nélküli tár130 000 Ft/nm áron
Ambrus József,
parkettás, klimatizált, Debre8
sastáncos 9-16 éves lányokat
Bárka utcában 144 nm-es, 1-3 szobás
Alkotmány krt. 24.
ceni u. 5. szám alatti II. emelevár a GM Alapfokú Táncművé- lakás szoc. pol.- és kedvezményes hitelle• ELVESZETT autó-indító- ti. Ár: 6,5 M Ft. Szeged,06hetőséggel 105 000 Ft/nm áron etodó
szeti Iskola. Ingyenes képzés.
Telefon: 62/252-515
kulcs a Boldogasszony sgt.- 20/448-39-77.
Érd.: 06-62 4 2 0 828
„ . „ ^
MAROSDCKfOMPER
Szeged, 06-30/9387-617.
on. Érd.: 20/9-266-520 telefonszámon lehet.
• SZEMÉLYES irataimat va- 21 R é g i s é g , é k s z e r
Gratulálunk
6772 DESZK,
sárnap reggel elvesztettem
•
KORREKT
áron
készpén339
Széchenyi térnél. Megtalálót
Alkotmány u. 43.
TOVÁBBKÉPZŐ KFT
jutalmazom. 06-30/249-8939. zért vásárolok, régi bútorokat,
CSONGRÁD MIOTII KÍZVISIIITI
festményeket, porcelánokat,
BÁNYAHOMOK,
G ö r ö g Péternek
régiségeket. Hagyatékok felA KIT Kft. tavaszi
számolása. Szeged, 62/494BARNAHOMOK,
9
szakmai tanfolyamai:
18.
születésnapjára
141,06-30/9252-945.
kereskedő-boltvezető,
szállítása.
• SÓDERDEPÓ. Sóder, ma- • RÉGISÉGEK vétele, Szegratulál é s
kereskedelmi
rosi, bánya- és termőhomok ged, József Attila sgt. 29.
Megrendelhető telefonon:
menedzser,
szállítása 3 köbmétertől, va- 62/310-614, 10-17 óráig.
az életben minden
ABCeladó,
lamint kohósalak, osztályozott • RÉGISÉGKERESKEDÉS
62/271-407
jót kíván a család
kavics szállítása nagy tétel- vásárol antik bútorokat, festruházati eladó,
ben. Törmelék-, földelszállítás, ményeket, vitrintárgyakat, minpénztdrgépkezelő.
apraja-nagyja
földmunkák. Héttonnás IFA au- denféle órát, tollneműt, teljes
mixer,
tódaru
bérelhető. Érd.: hagyatékot is! Vidékre is díjtaHIBDiTÉSFILVÉTH
vendéglátó
(62)484-133, (62)467-724, lan kiszállás, azonnali készKISTELEKEN:
üzletvezető.
munkanapokon. Szeged.
pénzfizetés! 06-62/216-324,
MAIVANY Kft.
Szeged, Deák F. u. 22.
06-30/383-7116, Szeged.
Székkutasra,
Tel.: 425-805
leeeti tor 1. 61/159-058.

s E22SEMÍ

•I

SVÉD F A A R U

;

ELADÓ:
• 78-95 % közötti
cstraképcsséQŰ.
I oszttlyú. lémzüott
csávázott VETÖMAB,
• igény szarini csiraszámra,
vagy kg mannyiságra kiszareMs.

• ktjlónhözü maratre kalihiitís

tanfolyamot indítunk.

H O R U K K - S P E E D BT.

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
FORGALMI ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés indul épületbejárási gyakorlattal Szegeden.
Vizsgáztatás ugyanitt; részletfizetés. Tel.: 06-30/358-6664,
62/544-179, Kovácsné.

PIROSKÁT VET,
SIKERT A R A T !

Munkaügyi Központ
100 %-os támogatásával

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu
Felvételre keresünk

SZOFISZTIKA
oktatásszervezés
Szeged, Szent István tér 6.
Tel.: 62/421-260

QUINT GALÉRIA
FOLYAMATOSAN
KIS- ÉS
VÁSÁROL
NAGYKERESKEDÉS
T E L J E S HAGYATÉKOT,
Asztalos minőségű luc és
FESTMÉNYEKET,
borovi szelezetlen
fenyőpallók, lambéria és
MŰTÁRGYAKAT,
hajópadló különböző
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
méretekben,
KÖNYVEKET,
svéd importból!
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
SZEGED, NAPOS ÚT 7.
1.4 Ihinafrrrrl „mlvn. i Hil'nnflu6720 SZEGED,
krmWiv oionwl.' Krmn Ivnnunkrl'
KÖLCSEY U. 4.
62/422-726
Nyitva tartás: h.-p.: 8-16, sz.: 8-13.
Tel.: 70/312-7627.62/547-565, fax: 547-566
06-30-309-431-411.

• 1 ha föld eladó. Érd.: Királyhegyes. Béke 4. Tel.: 62/287715.

• CSABA utca 41. szám alatt
garázs 1.500.000 Ft-ért eladó.
Szeged, 06-20/9331-700.

12 G é p j á r m ü v e z . - k .
• A T E L J E S oktatásra 20%
kedvezmény. Kovács Autósiskola. Szeged. Bihari 29.
62/492-682
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.

26 Tanfolyam
DIPLOMÁSOK,

Közgazdasági szakokleveles mérnök
Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől:
z ^ - j r ™ 8 0 0 0 Székesfehérvár, Móri út 16.
Kfl

22/501-665 mn.: 9-15 óráig

www.minerva90.hu • E-mail: minerva90@axelero.hu

Szőrmebunda
végkiárusítás
40-50% árengedménnyel
a teljes árukészlet!!!
Női nemesszőrme bundák.
Elegáns modellek, rövid, 7/8-os
ós hosszú változat. Női szőrmeg
sapkák,
férfi irhasapkák.
Amí 3 k é s z l e t tart
£
®
'

Szőrmeüzlet
Szeged, Maros u. 15.
(Pick Húsáruházzal
szemben) Nyitva:
H.-P. 9-17-ig
Szo. 9-12-ig

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
Libor Antalné, Üllés, Mező Imre u. 29.

oldog síuletesnapot

KOMÁROMI
ISTVÁNNÉT
születésnapja
alkalmából szeretettel
köszönti:
keresztanyja,
„keresztapja és a
Juhász család

KEZBESITESERE
r

Szegedre és Petőfitelepre
munkatársakat keresünk.

A DÉMASZ Fit. Makói Uzemettetésvezetösége
értesíti a Tisztelt Fogyasztóit, hogy Kiszomboron
közvilágítási lámpahelyek létesítése miatt 2002. január 28-án,
„
g

közben áramszünet lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük, g

LÁTÁSJAVÍTÁS
azoknak, akiket zavar a szemüveg,
és nem tudnak vagy nem akarnak
kontaktlencsét viselni.

NAPILAP
r

K L I N Szemészet
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
hétköznap 8.30-16.00 óráig
Tájékoztatót
postázunk,
telefonos bejelentkezés:
62/545 092

SZEXSHOP

Jelentkezni lehet:
délelőtt 9 - 1 2 óráig a z 567-865-ös telefonszámon.
Vállalkozói

igazolvánnyal

rendelkezők

Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

LEZERES

A DELMAGYARORSZAG

17 K ö z l e m é n y

8.00 órától 16.00 óráig a Petőfi utcában, az Á c h i m András
utcában, a Szegedi utcában, a Kilencházaknál éa a Rokkant-

- Jel,

Farkas Zsuzsa Tel.: 20/9770-237,62/249-271

Ruházat

f bíw

FIGYELEM!

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara
az alábbi másoddiplomás képzést indítja Szegeden:

E ™ * ® ^

f H I Földterület

KRAJNYÁK
KINGÁCSKÁNAK
boldog születésnapot
kíván
Apa,
Szabika,
Misiké

előnyben.
.

Szeged, Szilién sgt 47/A. J
Tel.: (62)486-549
Sí
Nyitva tartás H-P 9-12, 13-18 óráig
Szo. 9-12 órájg.
^
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CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.
ALBASTART Felsőoktatás

MEGHÍVÓ

Akkreditált felsőfokú képzések nappali és levelező tagozaton
2002. február l-jétől székesfehérvári helyszínnel:
- LOGISZTIKAI MENEDZSERASSZISZTENS
(Budapesti Műszaki Egyetem)
- PÉNZÜGYI SZAKMENEDZSER
(Nyugat-Magyarországi Egyetem, Soproni Közgazdasági Kar)
- IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER
(Budapesti Gazdasági Főiskola)
Jelentkezés:
Székesfehérvár, Várkörút 52.Telefon: 22/348-095, 320-669.

A T i s z a - M a r o s S z ö g Mezőgazdasági Szövetkezet
Igazgatósága

összehívja a szövetkezet évi rendes közgyűlését.
Közgyűlés helye:
Két Dudás Étterem (Szőreg, Szerb u. 106.)
Időpontja: 2002. február 1. (péntek) 9.30 óra

' ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium •

nyolcadik osztályosok és szüleik részére
2002. január 21-én, 17.00 órakor tájékoztatót tartunk
újonnan induló gimnáziumunkról és a felvételről
a Táltos Iskolában (Szeged, Pósz Jenő u. 2.)
Kiemelt angol nyelvi és informatikai képzés;
média, dráma és politológia fakultáció.
Minden é r d e k l ő d ő t s z e r e t e t t e l v á r u n k !

ol14It1M

• ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium • ÚJ gimnázium •

w
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Napirendje:
1.) A jelölőbizottság elnökének jelentése; a szavazatszedő
bizottság megválasztása
2.) Alapszabály módosítása
3.) Tisztségviselők megválasztása
4.) Egyéb előterjesztések
A közgyűlésen a tagok szavazati, a kívülálló üzletrésztulajdonosok tanácskozási joggal vesznek részt.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az
ismételt közgyűlést változatlan helyszínnel és napirenddel
2002. február 1., 10.00 órára újból összehívja, amely az ott
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Igazgatóság

CSAK A DÉLVILÁG
OLVASÓINAK!
AZ APROHIRDETESEK ÁRÁT MOST

A TAVALYI ÁRRA
CSÖKKENTETTÜK.
MOST AKÁR 50
FT/SZÓÉRT
ADHAT FEL APRÓHIRDETÉST!

• ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!
Akcióink

2002. február

1-től

•

érvényesek.

w

H i r d e t é s é t már 7 0 p o s t a h i v a t a l b a n is f e l a d h a t j a !

Gyászközlemények

—

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZEGED

SÜLI TIBORNÉ
temetésén megjelentek, és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
oi 1570615
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

SALLAI JENŐ
szegedi lakos, nyugalmazott megyei városi főtanácsos, életének 71. évében elhunyt.
Temetése január 22-én, 14 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család
011671555

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, após, nagyapa, testvér

SZÉKELY ANTAL
életének 57. évében váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása január
21-én, 13 órakor lesz a református temetőben.
Gyászoló család

011671552

„Nélküled üres a ház. Lelkem
nyugtot nem talál."
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik

BAFFIA FERENC
temetésén megjelentek, és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
köszönetet kell, hogy mondjak
a belklinika adjunktusának lelkiismeretes miXikájáért. Köszönet a háziorvosának és
asszisztensének
áldozatos
munkájukért.
o 11570409

Gyászoló élettársa

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

PATAKI SÁNDORT
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

DR. KUCZIK
ISTVÁNNÉ
JANNISTIN
BORBÁLA

SZALAI ELEK

71 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Urnafeltől való búcsúztatása január 21-én, 10 órakor lesz a
"'BéMrosi temetőben.
Gyászoló család

Tüdatjuk, hogy

OLTVÁNYI LÁSZLÓ
volt Forráskút, Atokháza d.
60. sz. alatti lakos 41 éves
korában elhunyt, temetése
2002. január 21 -én, 10 órakor
lesz a Forráskúti temetőben.
Forráskút Község
Önkormányzata

utolsó útjára elkísértek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

88 éves korában elhunyt, temetése január 18-án, 11 órakor
lesz a Forráskúti temetőben.
Gyászmise 10 órakor.
oi 1671441

Gyászoló család

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

N É M E T H ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
0M671.124
Sándorfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon testvéreknek,
rokonoknak, barátoknak, és
a SZOTE onkoterápiás részleg
orvosainak és ápolóinak, akik
szeretett halottunk,

GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk

TÓTH ISTVÁN

TÖRÖK FERENC

(volt ZÖLDÉRT-dolgozó]
Makó, Rudnay l/a sz. alatti
lakos 71 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 19-én, szombaton, 10 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család

(darálós], volt kiszombori lakos 81 éves korában elhunyt,
temetése január 18-án, pénteken, 14 órakor lesz a Kiszombori temetőben.

MIKSI JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0115703*7

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

ID. MAG ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
011671565
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Ezúton tudatjuk, hogy szerettünk,

SIPOS-SZABÓ
ISTVÁN

BUJÁKI ERNŐ,

SZENTES

Fájó szívvel emlékezünk

DR. RÁCZ ATTILA

GYÁSZHÍR

halálának 2. évfordulójára.
Gyászoló család

KÁNTOR LAJOS

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i
Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/259-058 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L krt. 55. Tel.: 62/423869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A.
Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kit., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. Tl/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő,
Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

„Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt egész
életed. A fájdalmat leírni
nem lehet, csak letörölni
a könnyeket."
Soha el nem múló fejdalommal emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

ZSURKA SÁNDOR
halálának 10. évfordulóján.
„,<„.„,

testvérei

SZÖGI ANDRÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

GALBÁCS LAJOS

VÍGH JÓZSEFNÉ

2002. január 15-én hosszan
tartó betegsége következtében 70 éves korában elhunyt. temetése 2002. január 17-én, csütörtökön, 13
órakor lesz a Kálvária temető
kápolnájából.
„,,„«,
A gyászoló család

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család, Szegvár

halálának 5. évfordulójára.
Felesége, fiai,
menyei és unokái
Ól I C7(1Í14

'

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
I

011671118

Gyászoló család

volt Hódmezővásárhely, Tanya 3221. szám alatti lakos
58 éves korában elhunyt, temetése hamvasztás után január 21-én, hétfőn 10.30-kor
lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló lánya és családja

agrármérnök, baromfiipari
szakmérnök, Hódmezővásárhely, Nagy András János
utcai lakos 75 éves korában,
súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése
2002. január 18-án, 14.30
órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család
mI+71+A+
'

Szerettünk, imádtunk, míg éltél,
Siratunk, míg élünk.

„te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig mellettünk álltál, te, aki sohasem
kértél, csak adtál, a szívem
szakad meg, hogy örökre elhagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesapánk,

77 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2002. január 17-én, 13
órakor lesz a Dugonics temetőben.

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Égbx "90 Temetkezési Kit,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tei.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő a. 17-19.
Tel.: 63/483-975

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyám,

ÖZV MÁCSAI
IMRÉNÉ
KUTI ZSÓFIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönjük a Kastélyotthon
dolgozóinak áldozatos munkáját, az esperes úr és a kántor úr szép
búcsúztatását és a temetkezési
vállalat önzetlen segítségét.
Gyászoló család, Szentes

011671341
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Berlin is?
ATLÉTIKA

Jugoszláviában edzőtáborozik a Pick Szeged

Győztes bemutatkozás

BERLIN (MTI)
Manfréd von Richthofen, a Német
Sportszövetség (DSB) elnöke szerint Berlinnek érdemes pályáznia a
2005-ös szabadtéri adétikai világbajnokság (erre pályázik Budapest is)
megrendezésére. A főváros vezetői
még nem döntöttek arról, hogy támogatják-e az elképzelést.
- Rengetegen bírálnak azért, mert
az a véleményem, hogy Berlin alkalmadan a 2012-es nyári olimpia lebonyolítására - mondta von Richthofen. - Ezt a véleményemet fenntartom, az adétikai vb azonban más
kategóriába tartozik. Egy-egy sportág világversenyét nem lehet a nyári játékokhoz hasonlítani. Ha Berlin sportváros szeretne lenni, akkor
igyekeznie kell minél több kontinensvetélkedőt rendezni.

KÉZILABDA
A Pick Szeged NB l-es férfi kézilabdacsapata hédőn délelőtt buszra
szállt - tizenhárom játékossal -, és
elutazott többnapos edzőtáborozásra a jugoszláviai Arandjelovacha. A helyeiek megadták a módját
a Tisza-partiak fogadásának, a népszokás szerint, kaláccsal és sóval
kínálták a gépjárműről leszálló
sportolókat, vezetőket. Teimel Zoltán, a Tisza Volán sportigazgatója
elmondta, hogy a három magyar
válogatott, Mezei Richárd, Berta
Róbert és Buday Dániel nem tartott a csapattal, mindannyian a
mai, belgák elleni világbajnoki selejtezőn szerepelnek. Vladan Ma-

tics is edzőtáborban van, igaz, ő a
jugoszláv nemzeti együttessel készül, míg Perger Zsolt továbbra is
műtétre vár.
Dragon Djukics vezetőedző nem
sok pihenőt hagyott a játékosainak,
már az első este alaposan meghajtotta tanítványait. Másnap délelőtt
is tréningeztek a pickesek, majd este a Napredak Krusevac ellen lejátszotta idei első mérkőzését a szegedi gárda. Az ellenfélről tudni
kell, hogy jelenleg az ottani NB
PB-ben szerepel, de itt hatalmas fölénnyel első, így nagyvalószínűséggel a következő idényben már a
legmagasabb osztályban játszik tovább.
Kemény riválissal találták magukat szemben a Djukics-fiúk, a krusevaciak végig nagy csatára kény-

szeríttették őket. A közel ötszáz
néző színvonalas jó összecsapást
láthatott, amelyen a Pick Szeged
hatgólos győzelmet aratott. Különösen, a Galdar elleni, idegenbeli
meccsen térdsérülést szenvedett
csapatkapitány, Bajusz Sándor volt
elemében, tízszer vette be a plávik
hálóját. Nikola Eklemovics is tartja jó formáját, a pazar átadások
mellett kilenc találattal terhelte
meg a házigazdák kapuját.
Pick Szeged-Napredak Krusevac 3 5 - 2 9
(18-14)
A szegedi gólszerzők: Bajusz 10, Eklemovics 9, Bécsi és Vadkerti 4-4, Németh
3, Doros és Laluska 2-2, Oszlánczi.
A Pick Szeged tegnap késő este
az első ligás Lazarevac ellen újabb
edzőmeccset játszott.
SÜLI RÓBERT
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Ali hatvanéves
OKOLVIVAS
BERRIEN SPRINGS (MTI)
Ma 60 éves Muhammad Ali. tsz
amerikai bokszlegenda, akit az elmúlt évszázadban sportága legnagyobb alakjának választottak, 21
évvel ezelőtt vonult vissza.
Pályafutása különösen kezdődött:
a Cassius Clay néven született
klasszisnak 12 éves korában ellopták a kerékpárját, ő pedig a
rendőrnek azt mondta, hogy szétveri az elkövető fejét.
- Előbb egy kicsit meg kellene
erősödnöd - mondta neki a rendfenntartó, és azt javasolta, hogy
menjen el bokszolni.
Hat évvel később, 18 évesen Rómában olimpiai bajnok lett félnehézsúlyban. A döntőben a lengyel
Zbigniew Pietrzykowskit győzte le
pontozással. Ez volt az utolsó
mérkőzése az amatőrök között,
ahol összesen 108 meccset vívott,
s ebból 100-at nyert meg.
Hazatérése után a bőrszíne miatt kigúnyolták, elkeseredettségében az olimpiai aranyérmét az
Ohio folyóba hajította.
A profik között 1960. október
29-én mutatkozott be: hatmenetes
küzdelemben pontozással nyert
honfitársa, Tunney Eiunsaker ellen. Sikeréért kétezer dollárt kapott.
Első nehézsúlyú világbajnoki cí-

mét 1964. február 25-én nyerte,
amikor a 8. menetben kiütötte a
legyőzhetetlennek tartott Sonny
listont. A mérkőzés után „szerényen" kijelentette: - Én vagyok a
legnagyobb, én vagyok a legszebb.
Olyan könnyedén mozgok a ringben, mint egy lepke, olyan pontosan és kegyetlenül csapok le, mint
a méhek.
A találkozó másnapján áttért az
iszlám hitre és felvette a Muhammad Ah nevet. A Liston elleni derbi visszavágója 108 másodpercig
tartott, Ali ismét K. O.-val győzött.
A legemlékezetesebb párharcokat
/oe Erazierrel vívta: három
meccsükből kettőt megnyert,
1975. október l-jén minden idők
egyik legnagyobb csatájában, a
„manilai thrillerben" a 14. menetben technikai K. O.-val verte meg
riválisát.
- Joe a legnagyobb bokszoló, természetesen utánam - mondta Ali.
A bokszlegenda 61 profi összecsapásából 56-ot megnyert (37 K.
O.). Összesen 25 világbajnoki címmeccset vívott, a mérlege: 23 siker
(15 K. O.), 2 vereség. Visszavonulása után két évvel Parkinson-kórt
állapítottak meg nála.
- Régen én voltam a legnagyobb,
a legerősebb, most egy beteg öregember vagyok. Egyszer úgyis meg
kell halni, elégedetten és boldogan távozom, hogy a mennyországban hasonlóan éljek tovább...

Búcsúzó sztárok
Méq jó, hogy már szárázín%'vízen is elérhető vagy. Európa egyik
legdinamikusabban fejlődő hálózatával a Vodafone országszerte

kiváló hangminőséget és megbízható adatátvitelt biztosít. Hasznaid
ki a haiozat nyújtotta előnyöket, beszelj hihetetlenül alacsony

percdíjakkal, például a Vodafone Rock n Roll vagy a VitaMAX City
tíuiiacsomagokkal. Ügyfélszolgálatunkon naprakész és részletes

lefediíttségi információval állunk rendelkezésedre.
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TENISZ
BUDAPEST (MTI)
A világelső ausztrál Ueyton Hewitt és a brazil Gustavo Kuerten
(2.) után tegnap többek között az
orosz Jevgenyij Kafelnyikov (4.), a
francia Sebastien Grosjean (5.) és
a tavalyi wimbledoni győztes, Gorán Ivansevic (10.) számára is véget ért a melbourne-i ausztrál nyílt
teniszbajnokság.
Mivel az amerikai Andre Agassi
(3.) csuklósérülés miatt visszalépett, így most már a hatodikként
kiemelt brit 7Im Henman számít
a viadal legelőkelőbb helyen rangsorolt teniszezőjének...

A nőknél nincs szó csillaghullásról, az amerikai Venus Williams
(2.), a svájci Martina Hingis (3.)
és a szintén tengerentúli, magyar
származású Szeles Mónika (8.) is
könnyen jutott a legjobb 32 közé.
Párosban három magyar lépett pályára, s búcsúzott már az 1 körben:
Sávolt Attila, Mandula Petra és
Marosi-Aracama Katalin nélkül
folytatódik ez a verseny.
Csütörtökön is az egyéni torna
2. fordulójának mérkőzéseit
játsszák Melbourne-ben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon: pályára lép Sávolt Attila és Mandula
Petra is. A Hód TC-s Sávolt Attila a svájci Federerrrel (11. kiemelt),
míg Mandula Petra Tanasugarnnal
(thaiföldi, 25.) csap majd össze.

Totómonológ
évesen, az FC Szegedben mutatkozott be a „nagyok" közt. A Tisza-parti csapat után, kölcsönben
megfordult Hódmezővásárhelyen és az SZVSE-ben, 1999 óta
pedig a Makó játékosa. Előbb
harmadik, majd bajnok lett az
NB m-ban, így feljutott az NB Dbe, most pedig a Maros-partiakkal második a harmadik vonalban. Az európai labdarúgásban a
latinos focit szereti.

ILYWI

Magyar György.
fotó: Karnok Csaba

Magyar György még csak a huszonharmadik életévében jár, de
már hetedik esztendeje játszik a
felnőtt labdarúgó-bajnokságokban. Az F C Szeged neveltjeként,
Portörő Zoltánná] ismerkedett
meg a foci alapjaival, majd 17

- Az olasz bajnokságban
elsősorban hazai győzelmeket
várok - kezdte a monológot Magyar György. - Ez alól kivétel lehet a Roma, illetve a B osztályban a Pistoiese. Az angol Premier League-ben erre a hétre is jutott rangadó, amelyen a Fowler
vezette Lecds és az Arscnal csap
össze.

1X
1. Brescia (14.)-Tbrino (13.)
1X
2. Bologna (6.)-Chievo (4.)
I
3. Inter (2.)-Parma (15.)
1
4. Juvcntus (3.)-Atalanta (10.)
1
5. Lazio (7.)-Perugia (9.)
1X
6. Lccce (16.)-Piacenza (11.)
2
7. Udinese (12.)-Roma (1.)
1
8. Verona (8.)-Venezia (18.)
1X
9. Cagliari (17.)-Palermo (8.)
1 2
10. Genoa (1 l.)-Pistoiese (14.)
1
11. Salernitana [9.)-Cittadella (16.)
1
12. Viccnza (7.)-Siena (19.)
1X
13. Leeds (3.)-Arsenal (4.)
pluszmérkőzés:
2
14. Fiorentina (17.)-Milan (5.)
Az előző heti tippelőnk, Bársony fenő hét találatot ért el.
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Edzőképzés Major Ausztriában focizik, de vasárnaponként Szegeden edzősködik
Halason
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Csongrád és a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó-szövetség edzőbizottsága közösen szervezi meg az
UEFA B licences továbbképzését. A
tanfolyam célja, olyan trénerek oktatása, akik az iskolai és a sportegyesületi csoportok, csapatok - legyen
az gyermek-, serdülő-, ifjúsági vagy
felnőttegyüttes - játékosainak a felkészítését, versenyeztetését szakszerűen elvégzik a megszerzett ismeretek birtokában. A tanfolyam
március 11-én indul, öt hétig tart
heti három nap (hétfő, kedd és szerda) elfoglaltságot jelentve. A képzés
135 óra (61 óra szakismeret, 74
óra labdarúgással kapcsolatos egyéb
ismeretek), fontos azonban, hogy a
régióban idén ez lesz az egyetlen
ilyen képzés. Jelentkezni febmár
28-ig lehet a CSLSZ-ben (Szeged,
Victor Hugó utca 1., tel/fax.: 62/426940), érvényes sportorvosi igazolással. Feltétel, hogy az edzőjelölt a
18. életév betöltése után, minimum
középfokú edzői képesítéssel, vagy
D licenc birtokában vehet részt a
tanfolyamon.

Maier: nem!
_sí
K1TZBÜHEL (MTI)

Amint az a nyári motorbaleset
után, főleg az utóbbi hetekben bizonytalan volt, az szerdán véglegesen eldőlt: Hermann Maier, az
osztrákok világklasszis síelője nem
indul a téli olimpián. Az alpesi
szakág legutóbbi éveinek kiemelkedő csillaga ezt ltitzbüheli sajtótájékoztatóján jelentette be:
- Az edzéseken nem tudtam
olyan gyorsan menni, mint
amennyire szerettem volna és a
kanyarokban is gondjaim voltak.
Ezért úgy döntöttem, hogy nem
veszek részt a játékokon.

Arsenal a nagy kedvenc

VASAS-TABÁN TRAFIK
SZEGED 9 - 4
(1-1,3-2,2-0,3-1)
0B l-es férfi vízilabda-mérkőzés, rájátszás.
Budapest, Komjádi uszoda, 200 nézd. Vezette: Császár, Juhász.
Vasas: Kész - SZÉKELY 2, Wlndisch, Hesz,
Vári 1, VARGA ZS. 2, Steimetz Á. Csere:
MADARAS 2, Mátyás, Varga T. 2, Varga D.
Edző: Somossy József.
Szeged: T Ó T H I . - V a r g a R, M Ó D I , Várhegyi, Weszelovszky 1, Molnár 1, Nltsovits
1. Csere: Zsarkó, Ridzyk, dr. Török, Balla,
Éles. Edző: Horváth Viktor.
Gól - emberelőnyből: 83, ¡11.33. Négyméteresből: 33, III. - .

Szegény embert még az ág is húzza. Ez az örök igazságot tartalmazó mondás azért jutott az ember
eszébe, mert nem elég, hogy mostoha körülmények között készülnek hónapok óta a Szeged pólósai,
ráadásul a bajnoki rájátszás első
körének elején egymás után az ország, azaz a világ legjobb csapataival kell idegenben megküzdeniük.
A BVSC, a Vasas, legközelebb pedig a címvédő Honvéd vár(t) a
Tisza-partiakra.
Az angyalföldiek kérésére azért
hozták vasárnapról előre a mérkőzést, mert a Vasas a hét végén a német Cannstadt együttesével szemben, a KEK negyeddöntőjében érdekelt. Somossy az önbizalom növelő győzelemben, míg Horváth Viktor a tisztes helytállásban bízott.
Biztatóan kezdték a mérkőzést a
vendégek, előbb Várhegyi szerelte
bravúrosan Steimetzet, majd Mód

ÚJABB DÖNTETLEN
A hollandiai Wijk aan Zee-ben
zajló, hagyományos nemzetközi
sakktorna negyedik fordulójában
a szegedi nagymester, Lékó Péter
ismét remizett, ezúttal a holland
Timman ellen. Lékó 2,5 ponttal,
holtversenyben a harmadik.

LABDARÚGÁS
Major László - aki egykoron a Szeged, a Békéscsaba, a Kispest és a Tiszakécske színeiben az élvonalban
124-szer szerepelt - az ősszel még
a Hódmezővásárhelyi FC-t erősítette. Miután megvált a kék-sárgáktól, az átigazolási szabályzat
nem tette számára lehetővé, hogy
klubot váltson. Legalábbis Magyarországon. De mert 34 évesen sem
érzi öregnek magát a játékhoz, életében először külföldre szerződött.
Na, persze nem profinak, csak ide,
a szomszédba, a „sógorokhoz" igazolt.
- Egyik ismerősöm közbenjárásával Linz közelében akadtam az
osztrák ötödik ligás kiscsapatra,
az Union Naarnra - mondta a
technikás labdarúgó. - Néhány ezren laknak csak a településen, ennek ellenére két villanyvilágítású
pályával is rendelkezik a klub.
Nem költöztem ki, Szegeden készülök majd, és csak a meccsekre,
illetve az azt megelőző edzésre utazom ki.
A futballista elmondta, javarészt
szombaton zajlanak majd a
mérkőzések. Ennek azért örül
annyira, mert így a vasárnapi
meccseken is „gyermekei" között
lehet. Időközben ugyanis Major
László edző lett.
- Január l-jétől vezetem az FC
Szeged-Tisza Volán Focisuli '87-es
korosztályának foglalkozásait.
Emellett részt veszek a Bozsikprogramban is, itt a feladatom az,
hogy a szegedi alközpontban a tizennégy évesek egyéni képzését
irányítsam.
Jól átgondolt lépés ez részéről,
évek óta készül tudatosan a tréneri pályára.
- Az egész azzal kezdődött, hogy
a Testnevelési Főiskolán megszereztem a középfokú edzői minősí-

Helytállás a félidőig
VÍZILABDA

REFLEKTOR

tette ugyanezt Várival. A szegediek kapitánya azonban hiába úszott
egyedül kapura, rosszul sikerült ejtését Kósz könnyűszerrel lehúzta.
A hiba megbosszulta magát, mert
az ellentámadásból Varga Zs. megszerezte a vendéglátóknak a vezetést. A BVSC ellen 22 percet kellett
várni az első szegedi gólra, most viszont csak négyet: Molnár előnyből
egyenlített. Jól tartották magukat
a szegediek, elsősorban a kapus,
Tóth Iván bravúrjainak köszönhetően. A megilletődöttség legkisebb
jelét sem lehetett felfedezni a Tiszapartiakon. Vári ugyan jó kilenc méterről újra az angyalföldieket juttatta vezetéshez, de nem késett sokat
Mód szépségdíjas válasza sem. A
forgatókönyv ezután sem változott,
3-2 után menetrendszerűen érkezett Nitsovits egyenlítő találata. A
második negyedet Székely gólja
zárta, 4—3. Ha valaki a meccs előtt
azt jósolta volna, hogy forduláskor
mindössze egyetlen góllal vezet
majd a Vasas, az előzmények után
az illetőt valószínűleg kinevetik. A
fordulást követően Tóth kapus
ugyan továbbra is remekelt a háló
előtt, viszont az is szembetűnő
volt, hogy támadásban már nem
voltak veszélyesek a látogatók. Elfáradtak, a koncentrálás hiányából
hibák is adódtak. Mentségükre
szóljon, hogy a Vasas keménységért,
durvaságért nem ment a szomszédba, előbb Várhegyi orrából,
majd Mód szemöldökéből dőlt a
vér. Érdemes megjegyezni, hogy a
Vasas játékosai háromszor gyakorolhatták a büntető végrehajtását.
Somossy József: - Ezzel az eredménnyel vasárnap is kiegyeznék.
Horváth Viktor: - Fordulásig jól
játszottunk, utána elfáradtunk. A
játékvezetésre ugyanez mondható...
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

HORGÁSZHÍR
A Zsigmondy Vilmos HE január
20-án, 9 órától tartja az éves
közgyűlését az algyői horgásztanyán. Az egyesület a tagok mellett
minden érdeklődőt szeretettel vár.

w i m m m m
A futball körül zajlik Major élete.
tést, majd a D licenc után a B-t is
„begyűjtöttem". Nem szeretnék
itt megállni, a közeljövőben leteszem az A vizsgát. Eddig is a futball körül zajlott az életem, a
jövőmet is abban képzelem el. Célom, hogy egyszer egy első osztályú felnőttgárda szakmai munkájáért feleljek.
Emiatt aztán előszeretettel forgatja a szakirodalmat, amikor pedig leül a tévékészülék elé, szakmai
szemmel próbálja figyelni a mérkőzéseket/A napokban testközelből
tanulmányozhatta a világelit futballját. A labdarúgás őshazájában,
Angliában töltött néhány napot.
- Kiskorom óta dédelgetett vá-

Fotó: Miskolczi

gyam volt, hogy egyszer élőben láthassam az Arsenal csapatát. Mindössze háromesztendős voltam,
amikor édesapám megajándékozott egy arsenálos jelvénnyel, zászlóval, valamint a klubot szimbolizáló ágyúval. Onnantól kezdve
nem volt kérdéses, melyik gárdának szurkolók majd a jövőben.
Hosszú időn át spóroltam, míg azt
nem mondhattam: irány, Anglia!
A vasárnap lejátszott Arsenal-Liverpool rangadót „néztem" ki magamnak. Egy barátom ismerősén
keresztül sikerült belépőhöz jutnom - még augusztusban. Nem tévedés, öt hónappal a derbi előtt
kellett beszerezni a jegyet! A kép-

Róbert

ernyőn keresztül is elbűvölt a külföldi sztárok segítségével megújult
angol foci, de ott, a helyszínen
rnéginkább a hatása alá kerültem.
Hosszasan lehetne boncolgatni,
sorolni a két ország labdarúgásában
tapasztalható különbségeket, de
nem érdemes, úgyis mindenki előtt
ismertek ezek. Más világ az, mint
a mienk; döbbenetes kontraszt tárul a szem elé. Na, de nem keseregni, dolgozni kell. Most, az állami támogatás révén, végre nálunk
is megmozdult valami az utánpótlás-nevelésben, és a pályák korszerűsítése is elkezdődött. Van mit
pótolni...
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Hulmann: kérdéses jövő
RÖPLABDA
A DFRC-Szeged-NYVRC-Szabolcs Gabona extraligás férfi röplabda-mérkőzés második játszmájának elején (0: l-es vendégvezetésnél) Hulmann Zsolt a sérült
vállára esett, amely azonnal kiugrott. A meccs után sokan beszéltek arról: ezzel vége lehet az egykori válogatott játékos pályafutásának. Az érintettet kérdeztük:
jogosak-e az aggodalmak?
- Nem zárhatom ki: elképzelhető, hogy a sérülés sportpályafutásom befejezést jelenti - mondta Hulmann. - De a sportágtól
nem szeretnék elszakadni, eddig
a röplabda volt az életem, már
most is edzősködöm a lányoknál,
a Szegedi DRE-nél. Utánpótlásszinten, a fiúknál is szívesen
vállalnék ilyen feladatot.
A csapatorvos, dr. Császár József
parancsára most hat hétig feltétlenül pihentetnie kell sérült vállát, természetesen az edzések is
kimaradnak. Jó hír a sportág barátainak (is), hogy pillanatnyilag
nem fáj és mozgatni is tudja. Korábban az ütéseknél az volt a gond
- ezért kényszerült center pozícióba -, hogy úgy érezte, ki akar
esni, leginkább a nyújtott kezes
megoldásoknál szenvedett.
Most a 85 kilójával rázuhant,
ezt már nem bírta, nem bírhatta
ki a többszörösen meggyötört testrész. A búcsúról az előbbiekben
feltételes módban beszélt, ezek
szerint még mindig lehet visszaút a pályára?
- Sok függ attól, hogy az egyesületnél mennyire számítanak
rám. Ha a vezetőedzőnk, Nyári
Sándor megkér a folytatásra -

SZENTESI ÉREMHALMOZÓK
A szentesi Delfin ESC hat versenyzője vett részt Debrecenben a
negyedik országos szenior idénynyitó úszóversenyen. A Kurca-partiak
17 arany- és nyolc ezüstérmet szereztek. Cseuz László hat (VTI. korcsoport: 50 és 200 m gyors, 200
mell, pille, vegyes és hát), Becsák
Jánosné (IX. kcs.: 50 m gyors, 200
m mell és hát) és Bocskay Zsófia
három-három (VII. kcs.: 200 m
hát, mell és gyors) számban végzett
az élen. Debreczeni Beáta két első
(I. kcs.: 200 m hát és mell), valamint három második (200 m gyors
és vegyes, 50 m gyors), Pólyáné
Téli Éva két első (V kcs.: 50 m
gyors, 200 m mell) és két második
(200 m pille és hát), míg Melkhun
Dezső egy első (VIII. kcs.: 200 m
gyors) és három második (200 m
mell, hát és vegyes) hellyel térhetett haza.
TANFOLYAM
A Szeged Tigers SE kyokushin karateszakosztálya kezdő csoportnak
tanfolyamot indít január 21-től.
Az edzések helye a Széchenyi István Gimnázium tornaterme (Szeged, Felső Tisza-part 25.), ideje
hétfő, szerda és péntek 17.30-től 19
óráig. Az érdeklődőket Kószó Ildikó 2. dános mester várja.
ZÁKÁNYSZÉKI
GYEREKTORNÁK
A Bozsik-program keretében a zákányszéki sportcsarnokban, a helyi polgármesteri hivatal és Honti
Tamás testnevelő közreműködésével, két korosztályban is utánpótlás-teremfocitornát rendeztek. Az
1988. január 1. után születetteknél
mórahalmi, az 1990. január 1. utániaknál zsombói siker született.
Eredmények, '88-asok: Zákányszék-Üllés 5-0, Bordány-Ruzsa
2-3, Zákányszék-Zsombó 3-0,
Kistérségi FS Mórahalom-Ruzsa
6-0, Üllés-Zsombó 4-5, Bordány-Mórahalom 0-4. Az 5. helyért: Bordány-Üllés 2-1, a 3. helyért: Zsombó-Ruzsa 2-2, a
döntőben: Mórahalom-Zákányszék 2-0. A végeredmény: 1. Mórahalom (edző: Révész Gábor), 2.
Zákányszék, 3. Zsombó, 4. Rúzsa,
5. Bordány, 6. Üllés. A különdíjasok, a legjobb kapus: Daka Zsolt
(Zákányszék), a legjobb játékos:
Tandari Tamás (Mórahalom), a gólkirály: Németh Balázs. '90-esek:
Zákányszék-Bordány 4-1, Zákányszék-Ruzsa 4—1, Ruzsa-Bordány
1-2, Bordány-Zsombó 0-4, Kistérségi FS Mórahalom-Zsombó
3-4, Zákányszék-Mórahalom 5-1,
Zsombó-Ruzsa 4-1, Mórahalom-Bordány 2-0, Zsombó-Zákányszék .3-1, Mórahalom- Rúzsa
l - l . A végeredmény: 1. Zsombó
(edzők: Pozsár Mátyás, Huszár János), 2. Zákányszék, 3. Mórahalom, 4. Bordány, 5. Rnzsa. A különdíjasok, a legjobb kapus: Veres Márton (Zákányszék), a legjobb játékos:
Tanács Dániel (Zákányszék), a gólkirály: Túri Bálint (Zsombó).
EDZŐMECCS
Ma, 20 órától a szegedi Csonka
szakközépiskola tornatermében
edzőmérkőzést játszik áz NB l-es
futsalbajnokságban negyedik Első
Beton és az NB II-ben harmadik
Charlton-Gellért együttese.

Hulmann Zsolt sánca itt még sikeresen állította meg Csukin
támadását.

erről a Nyíregyháza elleni
mérkőzés óta még nem beszéltünk -, elgondolkozom rajta, és lehet, hogy vállalom, megpróbálom. De azt ő is tudja, már nem
vagyok a régi, nem azzal a Hul-

Fotó: Miskolczi

Róbert

mannal számolhat, aki bajnokságot, Magyar Kupát nyert a Szegeddel és a válogatottban is szerepelt. Eltelt az idő... Egyelőre pihenek, gyógyítgatom a vállam.
I.P.

A HETEDIK
A röszkei teremfoci-bajnokságban
a hetedik fordulót rendezték meg.
Eredmények: Sördögök-Fész '96
6-2, T-Boy-Dopping 0-5, Laczi és
fiai-Pajtás büfé 5-1, Kárcher Vitay-Lokomotív 9-2, Új Idők-TáTó
5-3, Minarik-Eurochicken 5-1.

16

•

M0Z A I K •

Tárgyalás a rokonnal

Antarktiszi
templom

BAKOS ANDRÁS

IRKUTSZK (MTI)

A repülőgép szárnyai inogtak. Legalábbis odabentről. az ablakon kinézve úgy tűnt. annak a régi ortxsz repülőgépnek a szárnyai inognak. Verdesett a madár, a három magyar pedig nagyon beijedt. E g y szót sem szóltak, mert igazi férfiak voltak,
viszont ezt mégsem lehetett így sokáig elviselni, tehát ittak, töményét, sokat, és halkan hörögtek, elfojtván az időnként felhangzó nyikorgóst is.
A gépmadár persze leszállt, teljesen biztonságosan, egy belső-oroszországi kisváros repülőterén.
Azt, hogy pontosan hol. abban a makói kiskocsmában, ahol ez a történet szárnyalni kezdett, nem volt
illendő elmondani. Embereink elindultak, hogy tárgyaljanak üzlettársaikkal, ám sejtették, ilyen állapotban nem lehet sikeres üzletet kötni. Elmentek
tehát a kisvánxs piacára, hogy egyenek valami helyi specialitást. Egyikük azt mondta, belugát kéne
enni, Ás viszonylag hosszú időbe telt, mire kiderült:
a beluga nem valami krumplis egytálétel, hanem
egy hal, egy borzasztó nagyra növő tokféle hal. Egyszer csak ott álltak egy büfé pultiánál, előttük egy
apró ember, hátán hosszú puska, s amint ők ott beszélnek, a kis ember hátrafordul, és rájuk néz, még
a puska agyát is megfogja, ami egyikük, a bennfentes tudomása szerint a koncentrált figyelem jele errefelé. Az apró emberről nem tudják eldönteni, férfi-e vagy nő. Ám ezen most valahogy mégsem aka-

ródzik nevetni, mert a kisember ujjai egyre erősebben szorítják az agyat. „Nono, haver, ne mán",
mondja az egyik magyar, fakó hangon, mire a kisember könnyezni kezd, és azt mondja, vü madzsari. Egyszerű, kijelentő mondat, orosz nyelven. Nem
is teljesen oroszul, hiszen azt, hogy magyar, az
orosz nem így mondja, magyarázza valaki, talán épp
a bennfentes a kocsma füstjében. A kicsi int a csaposnak, aki azonnal négy pohárba löttyint valamit, a kicsi mozdulatain végre látszik, nagyon örül,
páros lábbal ugrál, azt mondja oroszul, jól megnőttetek. fiaim. A nagyfiúk pedig benyesik az italt, ami
vodkára hasonlít, ám - ezt rögtön megtapasztalják
nyilván kispórolták belőle az ivóvizet. A kicsi elmondja, milyen nagy szerencse, hogy találkoztak,
egyszer az életben, ö havonta jön csak be a városba, hogy eladja a bőröket, és sót meg töltényt vegyen. A fiúk bólogatnak. A bennfentes azonban
még bírja, s amikor a többiek gagyognak valamit,
indulatosan csap egyet feléjük: „én itt egy rokonnal tárgyalok, b..meg ne szólj közbe". Aztán a hirtelen energiaveszteségtől nála is lezuhan a roló. És
most, a makói kocsmában ülve, mint mondja, nem
tudja, mi volt ebből az egészből a valóság, és mi az
álom, persze, a kelendő folyékony anyagon kívül,
ami a valóság legfontosabb alkotórésze volt akkoriban, úgy "91 tájékán.

Ortodox templom épül a Déli-sarkon, a Bellinszgauzen orosz kutatóállomáson. Az építkezés kezdeményezői maguk az orosz sarkkutatók voltak, akik ily módpn is
emléket kívánnak állítani azoknak a honfitársaiknak, akik életüket áldozták az Antarktisz felfedezéséért. A templom a dél-szibériai Altajból származó Szvetlana
Ribak tervei alapján készül el, szibériai cédrusból és vörösfenyőből.
Az ő pályázatát fogadta el mind a
templom felépítésére létrehozott
alapítvány, mind pedig II. Alekszij moszkvai pátriárka, az orosz
ortodox egyház feje. Alekszandr
Szurikov, az altaji terület adminisztrációjának feje kedden adta
át Pjotr Anyiszoforovnak, a területi építészeti szövetség elnökének
Altaj zászlaját, amelyet a majdani
templomra fognak kitűzni.

Szüzességi
prémium

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.

Több helyen havazás
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Miután az híres-neves Tholdi Miidós az farkinál fogva mészárszékhez voná az pokol-fene bikát, Ilosvai
Selymes Péter nyomán immár Arany János szava szerint elpihent tanyáján a hideg halottaknak. Az emberi
jámborság írathatta ki táhlára a mindszenti ótemető mellé is, hogy Bence, a hű szolga is megértse, ha
netán utána indulna: ZIMMER FRE1. Kicsit moihid az ödet, senki nem vitathatja, de idegenek is járnak
mostanában Mindszenten, a kegyeleti parkká változott liajdani temetőben. Jól jöhet neldk is az út szélére
k i t e t t Útbaigazítás.

Fotó: Veréb Simon, szöveg: Horváth Dezső

Pisztolyos nagyi
DÜSSELDORF (MTI)
Hetvcnév körüli bankrabló hölgyet köröz a német rendőrség. A
nagymama korú asszony eddig
már három bankot rabolt ki pisztollyal felfegyverkezve, összzsákmánya 55 ezer márka. Legutóbb
[Düsseldorfban csapott le. A bizton-

ISTEN ÉLTESSE!

Edzett orr
NÁPOLY (MTI)

sági kamerák felvételein jól látszik, ahogy pisztolyát magabiztosan markolja. Arca ugyanakkor
nehezen kivehető, mert napszemüveget viselt és egy gyapjúkalap is
sokat takart belőle. A nyugdíjas
éviben járó, feltehetően korelnök
bankrabló hölgyet a helyi sajtó
Pisztolyos nagyinak nevezte el.

Egy hónapon belül már másodszor törtek be, illetve fel a szennyvízcsatornából edzett orrú bankrablók egy nápolyi pénzintézetbe. Első
akciójuk sikeres volt, a második
azonban nem. Miután órák
hosszat lapultak a bank alatt a
bűzös csatornában, sikerült „feltörniük" a bankot a padlón át, ám az
egyik széf előtt felfedezte őket egy
biztonsági őr. Elfognia azonban
nem sikerült a bandát, a rablók
villámgyorsan elmenekültek a
szennycsatornán át - jelentette a
Reuter.

ANTAL, ANTÓNIA
A római Antonius nemzetségnév
rövidüléséből származik az Antal
férfinév. Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró. Női párja az Antónia,
amely szintén a latin Antoniusból ered, annak nőnemű alakja.
Egyéb névnapok: Aszter, Rozalinda, Oros.

A NAP VICCE
A gonosz kismalac betér a játékboltba.
- Csókolom! Kérek egy rózsaszín' párducot!
Elébe rakják.
- Más színben nincs?
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KAMPALA (MTI)
Az afrikai ország egészségügyi minisztere harcot indított az AIDS
megelőzésére. A siker a lányokon
múlik, mert őket jutalmazná.
Az AIDS megelőzésének sajátos
módszerével próbálkoznak Afrikában. Buganda egészségügyi minisztere külön jutalmat ígért azoknak
a lányoknak, akik a házasságkötésig tartózkodnak a nemi kapcsolattól. A négymillió lakosú Buganda
- Uganda része - különösen fertőzött e gyógyíthatatlan betegségtől. A szüzességi jutalom ahogy a miniszter nevezte - természetesen kellő ellenőrzés után vehető át. Először a menyasszony
leendő anyósa győződik meg a prémium előfeltételének teljesüléséről, majd a nászéjszaka után ezt
a vőlegénynek is meg kell erősíteni. Ha az ifjú asszony méltó a jutalomra, bizottság dönt, hogy ez mi
legyen. Itt a lányok a kecskének
örülnek legjobban, nyilatkozta a
miniszter.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 184 cm (hőíoka 0 C°1, Csongrádnál 61 cm,
Mindszentnél 135 em. A Maros Makónál 56 cm. A Nap
kel: 7.26, imigszik: 16.2.3. A Hold kel: 9.46, nyugszik: 20.18.

Ölt a szemétsajtoló
MOSZKVA (MTI)
Minden bizonnyal szemétsajtoló
zúzott halálra Moszkvában egy
erősen ittas fiatalembert, akit egy
átmulatott éjszaka után „barátai"
tréfából eszméletben állapotban
beraktak egy parkoló kukásautóba, majd sorsára hagyták. Amikor
a férfi magához tért a kábulatból,
a szemetes kocsi már megindult
begyűjtő körútjára, és a sofőr nem
hallotta meg döiömbölését. Az esetre úgy derült fény, hogy a fiatalember mobiltelefonján próbált segítséget kérni a mentőktől. Azok a
rendőrséghez fordultak, miután a
kétségbeesett hang hevenyészetten előadta a történteket, de a telefon már nem csörgött ki, amikor a rendőrök megpróbáltak kapcsolatba lépni a férfival. Az említett
telefonszám segítségével eljutottak
viszont az áldozat édesanyjához,

tőle tudják, hogy a hajnali riasztás
óta fia nyomtalanul eltűnt. Ha bekövetkezett a legrosszabb, akkor
maradványait szinte lehetetlen lesz
megtalálni, minden támpont híján ugyanis töménytelen hulladékot kellene átvizsgálni Moszkva
mintegy száz szeméttelepén, hogy
esetleg rábukkanjanak a valószínűleg teljesen összeroncsolódott
holttestre. Az ügy további furcsasága, hogy - a Komszomolszkaja
Pravda című bulvárlap beszámolója szerint - a rendőrség minden
felvilágosítástól elzárkózik az eset
kapcsán. Az újságírók szerint elképzelhető, hogy mégsem durva tréfát,
hanem szándékos bűncselekményt
gyanítanak a háttérben, és a nyomozás érdekében titkolódznak, de
azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy az áldozat valamelyik
ismert közéleti személyiség, vagy
rendőrségi vezető rokona.

ASER Enciklopédia
PSZICHOPATA: Lelki beteg lóláb.
IVAR: Párosodni vágyó falevelek halmaza.
CSAPATSZELLEM: Kísértetfut-

ballisták pályára lépő tizenegye.
REFRÉN: Visszajáró versmondó
szarvas.
FŐBENJÁRÓ: Koponyában
mászkáló rovar.

Álsághír
A Salt Laké City-i téb olimpia kihelyezett rendezvényeként, Szegeden tartják az utcai jégtáncbajnokság selejtezőit. A múlt heti ónos
eső után korcsolyapályává vált járdákon már lefutották az első kűrőket (a kiesett versenyzőket a baleseti ambulancián látták el). A legközelebbi fagyos esők után folytatódnak a közterületi jégtáncverseny
küzdelmei.
NY. P.

Lottószámok

Bush és a perec. Londonban, Madame lüssaud viaszfiguráidról
álló panoptikumában George Bush amerikai elnök arcán látható a SKANDINÁV LOTTÓ
horzsolás... Az elnök perecfalás közben félrenyelt, elájult, elesett s A: 1 , 6 , 7 , 8 , 1 4 , 2 2 , 2 9
megütötte magát...
MTI TeiefouVAMielci / Ionian B: 1 , 3 , 6 , 2 0 , 2 3 , 2 5 , 3 5

A képviselőjelölt.

Németh György karikatúrája

