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Kora tavasszal kiköthet a Millenniumi Úszóház a Stefániával szemben a Tiszán

TÉMÁINKBÓL
PARTOK, JELÖLTEK
A hét végén három parlamenti
párt tartotta országos gyűlését.
A Fidesz-MPR a Független
Kisgazdapárt és a Magyar Igazság
és Élet Pártja határozott arról,
hogy kiket indít majd az április
7-én tartandó parlamenti
választásokon.
2. oldal

Vajnával vagy nélküle: kaszinó

VESSZŐVÁGÁS
ÉS BORLOVAGAVATÁS
Vince-nap alkalmából
szőlővesszővágással egybekötött
borünnepet rendeztek az
Opusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban. Az ünnepség
során borlovaggá avatták
Trogmayer Ottó
múzeumigazgatót és Sztanó
János vállalkozót.
3. oldal

xtái

A majdani bálteremben egyelőre az építőké a terep építők.A számítógépes látványterv pedig a jövőt vetíti elő.
Új m ű s o r o k , m e g több
helyi hir és információ,
még jobb zenei választék...

FM 95.4 H RADIH88

SZETTEPETT FUTOMADARAK
Kóbor kutyák alig egy óra alatt
széttépték a bordányi Révész
család strucc- és
emutenyészetét. A madaraknak
esélye sem volt a védekezésre a
kis karám miatt. Szakértők
szerint a ragadozók nem éhség
miatt öltek.
3. oldal

Várhatóan kora tavasszal bevontatják a tápéi téli kikötőből Közép-Európa egyik legnagyobb folyami, úszó szórakoztató- és kereskedelmi központját a Stefánia sétánnyal szembeni Tisza-szakaszra. A szerkezetkész hajó „felöltöztetését" az M. R. P. Kft. végzi, amely közbeszerzési pályázaton nyerte el a munkát.
Az impozáns, mintegy kilencezer négyzetméter alaptcTÜletű, négyszintes, 80 méter hosszú és 3 3 méter széles úszómű kivitelezési munkájára a közelmúltban írt ki nyílt előminősítéses közbeszerzési pályázatot a Millennium-Úszó-

ház Kft. füstin Attila marketingigazgató lapunknak elmondta, hogy a pályázat részvéteh szakaszában két cég, a KÉSZ
Kft. és az M. R. P. Kft. érdeklődött a munka iránt. A bírálóbizottság mindkét céget alkalmasnak találta ajánlattételre, így átadta számukra a több mint 5 0 0 millió forintos beruházás dokumentációját, amelyben a műszaki tartalomtól a szerződési feltételekig minden fontos információ szerepelt. A Millenniumi-Úszóház Kft -nek azért kellett közbeszerzési eljárás keretében meghirdetni a munjkát, mert
a monumentáhs úszóház megvalósítására 7 5 millió forintos állami segítséget kapott a Széchenyi-terv beruházások-

Fotó: Miskolczi Róbert
ra fordítható keretéből. Justin Attilától megtudtuk, hogy a
négyemeletes szórakoztatócentrum banki hitelből épül
meg. A marketingigazgató elmondta: csalódott volt, hogy
csak két cég jelentkezett a nem mindennapi projektre, ráadásul a KESZ Kft. a végén n e m is tett ajánlatot a munkára. Ezek után az M. R. P. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vei megkötötték a szerződést, s
évvégén szerkezetkészen átadták a gádorosi székhelyű cégnek a katamarán elrendezésű úszóművet.
Folytatás a 4. oldalon

Női és férfi kosarasaink is győztek!

Szurkolók verekedtek Békéscsabán

FÉLNEK
A HAGYMAPUCOLÓK
A makói hagymapucolók attól
tartanak, hogy kevesebb
munkájuk lesz, ha a
státustörvény értelmében román
állampolgárok is hazánkban
dolgozhatnak. A kemény munka
sokuk számára az egyetlen
megélhetési lehetőség.
5. oldal

MUNKATÁRSUNKTÓL
Mindenki sejtette, hogy történni
fog valami Békéscsabán. A LissHNKC NB l-es kézilabdacsapata
is úgy döntött, személykocsikkal
utazik a meccsre. A szegedi és a
vásárhelyi szurkolók elkísérték kedvenceiket. Először a 37. percben lógott a levegőben a balhé, a botrány
lehetősége, ráadásul ekkor még kétezer)!) ember tartózkodott a csarnokban. A vásárhelyi kézilabdásoknak köszönhetően n e m történt
semmi baj. A mérkőzés után azonban elszabadultak az indulatok, repültek a székek, csattantak a pofonok, állt a bál. A rendőrség vetett véget a botránynak. A lényeg, hogy
31-22-re nyert a Liss-HNKC.

ELISMERÉS
AZ ÉLETMENTŐNEK
Az életmentőknek járó
érdemérmet veheti át a szegedi
Barna Zoltán, aki több mint egy
évvel ezelőtt a jéghideg Tiszából
húzott ki egy öngyilkosjelöltet.
Cikkünkben a bátor fiatalember
részletesen feleleveníti a
novemberi éjszaka eseményeit.
7. oldal

A békéscsabai sportcsarnokban a találkozó után következett a „rájátszás"

Nem csak
a bátor
építkezik
A kiegészítő kamattámogatással
felvehető lakásépítési és -vásárlási hitelek egyre népszerűbbek,
hiszen a 2 , 7 5 százalékos kamat,
valamint a maximális, 2 4 0 ezer
forintos szja-kedvezmény miatt
akár k a m a t m e n t e s n e k is lehet
tekinteni a kölcsönök új formáját. N é h á n y részletre azonban
érdemes odafigyelni.

Győzött a két kosárlabdacsapat is,
a Szeviép hazai pályán verte a Zala Volánt (78—66), míg a Naturtex
a MAFC vendégeként diadalmaskodott (86-82). A Pick Szeged férfi
kézisei a második helyen végeztek
a jugoszláviai tomán. Az FC Szeged
NB Il-es labdarúgócsapata lejátszotta első edzőmeccsét, 4-2-re verte a
Tiszaszigetet.

Azok, akik még csak ezután szeretnének új lakás, ház építésébe vagy
vásárlásába fogni, annyit már tudnak, hogy a rendszerváltás óta nem
lehetett hozzájutni ilyen olcsón
hitelhez. Á m nem árt alaposabban tájékozódni, milyen egyéb költségekkel kell számolni. Bánkuti
Istvánné, az OTP Bank szegedi
igazgatóságának lakáshitel-osztályvezetője segített eligazodni a részletekben. Sokakat érdekel, vajon a
kiegészítő kamattámogatással felvehető, az OTP-nél Forráshitelnek
nevezett kölcsönöket „piaci kamatozással" kell-e visszafizetni, ha a
szerzódő eladja a lakását.

Részletek A Dél Sportja mellékletünkben

Folytatás az 5. oldalon

2002. január 25., 19 óra

ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁS
ELŐFIZETŐINKNEK
a Szegedi Nemzeti Színházban.

Nyerteseink a jegyeket szegedi
ügyfélszolgálati irodánkban vehetik át.
(Sajtóház, Stefánia 10., 8-18 óráig)
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Tiszta lélekkel
döntöttek a jelöltekről
BUDAPEST (MTI)
- A Fidesz országos választmánya
szombati tanácskozásán jóváhagyta a párt és az MDF közös választási területi listáit, illetve az egyéni körzetben indulók névsorát.
A testület tanácskozása után Pokorni Zoltán úgy fogalmazott: a
választmányi jelöltekről jó szívvel, tiszta lélekkel tudott dönteni.
A pártelnök véleménye szerint a
listák összeállításánál és az egyéniben induló képviselők kiválasztásánál a Fidesz úgy tudott határozni, hogy az összes megkötött
együttműködési megállapodásban
szereplő feltételeket teljesítette.
A választmány döntött arról is,
hogy február 16-ára összehívja a
párt XIV. rendkívüli programadó
kongresszusát.
Pokorni Zoltán hangsúlyozta,
hogy a kongresszus megerősíti a
polgári erők összefogását, és végleges formát ad a Fidesz előző kongresszusán elfogadott vitairatnak,
amely a pártelnök reményei szerint
a következő kormány programja
lesz.

Kérdésre válaszolva Pokorni Zoltán viccesnek, de egyszersmind
•tragikusnak is nevezte az FKGP
elnökének a Fidesszel kapcsolatos
szombati kijelentéseit. Ügy ítélte
meg, hogy az FKGF) amely mint
mondta, Magyarország legnagyobb
történelmi pártja, jobb sorsra lenne érdemes.
Más témáról szólva Pokorni Zoltán azt mondta, hogy közeledik
egymáshoz a politika és a szórakoztatóipar. Ezt a miniszterelnökkel
kapcsolatos egyes könyvek, illetve
annak alapján állapította meg,
hogy az SZDSZ Orbán Viktor-hasonmásokat keres, az MSZP pedig
a cirkuszban rendez programot.
A Fidesz országos választmánya
február 9-i tanácskozásán hagyja
jóvá a párt országos listáját, és ekkor döntenek a Budapest 23. választókörzetében induló jelölt
személyéről is.
A jelenlegi fideszes parlamenti
képviselők közül négyen, Gubicza
Tibor, Oszlár Albert. Lévai Tibor és
Koczka Csaba sem egyéniben, sem
pedig listán nem indul az országgyűlési választásokon.

Izraeli támadás

Megsemmisült
a Palesztina Hangja
PÁRIZS, TEHERÁN (MTI)
Levélben tiltakozott az izraeli kormánynál a Riporterek Határok
Nélkül nevü, a sajtószabadság fölött őrködni igyekvő nemzetközi
szervezet a Palesztina Hangja rádió rámalláhi főépületének szombati lerombolása miatt.
Benjámin Ben Eliezer védelmi
miniszternek címzett levelében a
szervezet teljesen elfogadhatatlannak minősítette az izraeli hadsereg akcióját, amely emberi sérülést nem okozott. A levél szerint
a rombolásra a műsorok tartalma semmiképpen nem jogosíthat fel. A szervezet az ENSZ emberi jogi bizottságában is szóvá
szándékozik tenni azt, hogy Izrael rendre súlyosan megsérti a

sajtó szabadságát - idézi a levelet
a Reuters hírügynökség. Felszólalt Izrael ellen a támadás nyomán
az iráni köztársasági elnök is. Mohammed Hatami a teheráni televízió szerint terrorizmusnak
minősítette a zsidó állam cselekedeteit, és arra szólította az iszlám államokat, hogy közösen lépjenek fel Izraellel szemben.
Rámalláhban a Palesztina
Hangja igazgatója, Basem Abuszumaja szombaton úgy nyilatkozott, hogy az épület lerombolásának ellenére a rádió folytatja
működését magánrádiók frekvenciáit használva. Sugároz a palesztin tévé is (ennek stúdióit az
épületben szintén tönkretették)
a Gázai övezet szomszédságából.

Torgyán, G. Nagyné, Béres, Gyimóti és mások

„Kisgazdák nélkül
demokrácia nincs"
BUDAPEST (MTI)
Átvette megbízólevelét és letette esküjét a Független Kisgazdapárt 176
egyéni körzetben induló országgyűlési képviselőjelöltje szombaton Budapesten, a párt országos
kampánynyitó nagygyűlésén.
A képviselőjelöltek bemutatása
és eskütétele előtt mondott beszédében G. Nagyné Maczó Ágnes alelnök hangsúlyozta: kisgazdapárt
nélkül nincs demokrácia, nincs
többpártrendszer Magyarországon.
Béres Béla alelnök -aki szerint a
Fidesz nem érett arra, hogy az Európai Néppárt tagja legyen - úgy fogalmazott, a kisgazdapárt az európai egység és a magyarság letéteményese.
A képviselőjelöltek ezután vették
át megbízólevelüket 7brgyán József pártelnöktől. Bács-Kiskun megye 6., illetve 9-es választókerületében indul Zsikla Győző, valamint Atyánszky György, Békés megye 3. választókerületében Pallag
László. Budapest 1-es választókerületében méretteti meg magát La-

katos Pál, a Vasárnapi Újság volt
főszerkesztője, a 3-as választókerületben Béres Béla alelnök, Budapest
10-es választókerületében Raffay
Ernő, az Antall-kormány egykori
honvédelmi minisztériumi politikai államtitkára. G. Nagyné Maczó Ágnes Pest megye 10. választókerületében indul, Gidai Erzsébet
közgazdász a 16.-ban, míg Komárom-Esztergom megye 2-es választókerületében Gyimóthy
Géza
főtitkár a kisgazdapárt jelöltje. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8-as
választókerületében Kávássy Sándort indítja a kisgazdapárt, a megye 9. Torgyán József megbízólevele átvételekor a többi között azt
mondta „a Fidesznek bocsánatot
kell kérnie a FKGP ellen elkövetett
aljas, istentelen ocsmányságaiért",
valamint, hogy „én tettem Orbán
Viktor fejére a koronát, és ha szükségesnek látom le is fogom veni onnan! " A pártelnök még hosszú ideig akar politizálni, és a választásokat kővetően hatvan napon belül
megméretteti magát a Független
Kisgazdapárt elnöki tisztségéért.

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 21.

Tálibok és al-Kaida foglyok „biztonságban" Kubában

Átadná a szökevényeket

RÖVIDEN

KOLCSEYRE EMLEKEZTEK
A magyar kultúra napja alkalmából Kölcsey Ferencre emlékeztek
vasárnap Szatmárcsekén, ahol a
költő 1823. január 22-én írta a
Himnuszt. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei község református
templomában ökumenikus istentiszteletet tartottak, melyen Bölcskei Gusztáv, a Magyar Református
Egyház tiszántúli egyházkerületének püspöke, a zsinat lelkészi elnöke és Bábel Balázs, a Magyar
Katolikus Egyház kalocsa-kecskeméti főegyházmegyei érseke hirdetett igét. A szertartáson a főpapok Kölcsey Ferenc hazaszeretetét, az ország felemelkedése iránti elkötelezettségét és tevékeny életét állították követendő példaként
a ma élő polgárok elé. Az istentisztelet után a Kölcsey Társaság emlékérmével kitüntetett Kő Pál Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész, egyetemi tanár mondott ünnepi beszédet. Egyebek között hangsúlyozta: a költő a reformkor kiemelkedő alakja volt, s
nem csak irodalmi tevékenységében, hanem országgyűlési követként közéleti szereplőként is ösztönözte az állandó jobbra törekvés gondolatának elfogadását. A
szatmárcsekei megemlékezésen
irodalmi műsort is tartottak, melyen közreműködött a debreceni
Maróthy György Pedagógus Kórus
is. Az ünnepség Kölcsey Ferenc síremlékének koszorúzásával feLégifelvétel a kubai területén lévő guantanámói amerikai haditengerészeti támaszpont Röntgentábornak
jeződött be a helyi református tenevezett börtönéről. A területen őrzik az Afganisztánban elfogott tálibokat, illetve az al-Kaida
metőben. A költő sírjánál a térség
terrorhálózat tagjait.
MTI/AP/Lynne Sladky
politikai, társadalmi és civil szervezeteinek képviselői helyezték el
HAVANNA (MTI)
területen is megvalósulhatna" - A közeledés elsősorban abban nyila megemlékezés virágait.
vélekedett.
vánul meg, hogy a hagyományosan
A sajtóbeszélgetést felidéző Re- ellenséges retorikát sokkal szí- Raúl Castro, a kubai fegyveres
erők főparancsnoka szerint a Gu- uters jelentése szerint a közös ér- vélyesebb hangvétel váltotta fel.
NYIRAGONGO
antánamói-öbölben fekvő amerikai dekekre hivatkozva lehetséges
A vezető kubai politikus hangsú- MEGNYUGSZIK
haditengerészeti támaszpontról együttműködési területként emlí- lyozta, hogy Kuba nem erősíti meg
A belga kormány 1,25 millió eumegszökött tálib vagy al-Kaida fog- tette a kábítószer elleni harcot, a a Guantánamói-öböl körüli határt ró értékű gyorssegélyben részesíti
lyokat Kuba egyenesen visszaszol- migráció kérdéskörét és a terro- védő csapatait, mert nem látja a tűzhányókitöréstől sújtott Goma
rizmus ellen indított, egész világ- szükségét. Megismételte a már ko- kongói város és környéke, lakosgáltatná az amerikaiaknak.
„Ha bárki is olyan szerencsés ra kiterjedő háborút. „Lépések so- rábban ismertetett álláspontot, ságát. Az egykori gyarmattartó orlesz, hogy sikerül megszöknie, két- rozatát tesszük meg. Ez érdekes, amely szerint a havannai kormány szág kormányának az elemi csapások következményeinek elhárítálem, hogy átjut az aknamezőkön. biztató: akár sokkal többet működ- nem fog ellenvetést tenni amiatt,
Ha mégis életben marad, vissza- hetünk együtt" - mondta olyan, hogy a támaszponton foglyokat sára létrehozott testülete szombaküldjük az amerikaiakhoz" - már beindított, „puhatolózó" őriznek - jóllehet Kuba évtizedek ton este már útnak is indított a térmondta Raúl Castro, aki közvet- együttműködési formákra utalva, óta tiltakozik az amerikai jelenlét ségbe nagy katonai szállító gépeklenül bátyja, Fidel Castro után kö- mint a kábítószerüzérekkel és ter- ellen. Az ifjabb Castro azután tett kel 4500 takarót és 200 sátrat. A
vetkezik a politikai ranglétrán és ki- rorizmussal összefüggő informáci- be nem jelentett szemlét az öböl helyzet alakulásának fényében és
választott utóda. A politikus kül- ók cseréje. „Nincs nézetkülönb- menti dombról, hogy egy közeli a kongói hatóságok jelzése szerint
földi újságírókkal beszélgetett ség Kuba és az Egyesült Államok városban, San Antonióban egy hé- hétfőn újabb segélyszállítmányt
szombaton a kubai katonai öveze- között a terrorizmus elleni hábo- ten át tartó politikai nagygyűlést indítanak a nagy közép-afrikai orten belül, miközben távcsővel rúról, csak az alkalmazott mód- vezetett. A gyűlés szónokai a Ku- szágba. Ebben várhatólag lesz vízszemlélte az amerikai támaszpon- szerről" - fűzte hozzá az Afganisz- ba elleni washingtoni pobtikát os- tisztító berendezés, amelyet a beltorozták, és követelték öt kubai ga hadsereg szállít mintegy 150
tot az öböl fölött magasodó domb- tán elleni légicsapásokra utalva,
amelyeket Havanna többször bí- szabadon engedését, akiket tavaly ezer euró értékben.
ról.
Miamiban ítéltek el kémkedés miRaúl Castro hozzátette, hogy az rált.
Raúl Castro kijelentései alátá- att. Raúl Castro a rendezvényen új- MELLBE LŐTT ELKÖVETŐ
öböl körüh határon uralkodó nyugalom jó példája a két szemben masztják a több elemző által már ra elmondta, hogy a fogoly tálibok Rendőrségi golyó állította meg azt
álló politikai berendezkedésű or- megvilágított „diszkrét" közele- és al-Kaida-tagok jelenléte nem je- a körözött bűnözőt, akit egy összeszág közötti „minimális együtt- dést, amely Havanna és Washing- lent nemzetbiztonsági kockázatot hangolt akció során szombaton
működésnek". „A katonai téren ton között tapasztalható az Egye- Havanna szempontjából, és Kuba este Szekszárdon fogott el a
itt létező minimális együttműkö- sült Államok ellen szeptember 11 - ezért nem tervezi rendkívüli biz- rendőrség - tájékoztatta az MTI-t
dés bizonyítja, hogy ez sok más én elkövetett véres támadások óta. tonsági intézkedések bevezetését. vasárnap Daubner Gabriella, a Tblna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense. Közlése szerint a
Tblna Megyei Rendőr-főkapitányság, egy büntetés-végrehajtási intézet és egy külföldi rendőri szerv
által is keresett férfit a szekszárdi
rendőrök este hét óra tájban egy
BUDAPEST (MTI)
László, Rozgpnyi Ernő, Balczó Zolbenzinkútnál
tartóztatták fel, amitán, Erkel Tibor, Deák Péter és
kor autójával át akart törni a
A MIÉP X. országos gyűlése jóvá- Bognár László. A párt elnökét ZAGRAB (MTI)
rendőrség útzárján. Menekülése
hagyta a párt 2002-es választások- Csurka Istvánt tavaly ellenszavaközben több rendőrségi járművel
Az Adriai-tengerbe zuhant vasárra a jelöltek listáját, amely még zat nélkül választották újra.
ütközött, majd megpróbálta elütA testület elfogadta azt a határo- nap Ploce közelében az SFOR franbővülni fog.
ni a vele szemben intézkedő
Az országos listát és a budapes- zatot, amely többek között leszö- cia zászlóaljának egyik helikopterendőröket. Egyikük ekkor használti listát Csutka István vezeti, az or- gezi: a MIÉP soha nem fog senkit re. A balesetben a francia legényta a fegyverét, és mellbe lőtte az elvallása,
etnikai
hovatartozása,
bőre
ség
egy
tagja
meghalt,
kettő
pedig
szágos listán a pártelnököt a jekövetőt, akit súlyos sérüléssel kórlenlegi országgyűlési képviselők színe miatt üldözni, s nem hagy- megsebesült.
házba szálítottak. Az ügyben a Tblja
még
azt
sem,
hogy
mások
ilyeskövetik.
na Megyei Rendőr-főkapitányság és
Többek között biztos befutó he- miért akárkit üldözzenek, de nem
az Ügyészségi Nyomozó Hivatal
lyen szerepel: Szentmihályi Sza- ad felmentést az elkövetett bűnöfolytat vizsgálatot. Az elsődleges
bó Péter író, Koppánné Kertész kért senkinek, tartozzék bárhová.
adatok szerint a fegyverhasználat
Az eseményt követő sajtótájéMargit volt kisgazda képviselő,
jogszerű volt.
Grespik László, a Fővárosi Köz- koztatón Csurka István kijelenigazgatási Hivatal vezetője, Schus- tette: a párt erősödött, népszerűsége nőtt a választók körében, a MIAZ ÁRVÍZRŐL
ter Lóránt, Franka Tibor.
Az MSZP szerint nem megfelelő a
A küldöttek megválasztották a ÉP magabiztosan a harmadik erő WASHINGTON (MTI)
követő jellegű árvízi védekezés, e hepárt új országos elnökségét, amely- az országban. A MIÉP elnöke szeben a testület eddigi tagjai kaptak rint a 2002-es országgyűlési vá- Cohn Powell amerikai külügymi- lyett hosszú távú komplex proglasztásokon 13-20 százalékot fog- niszter vasárnap az ABC tévéháló- ram kidolgozására van szükség,
újra bizalmat: Bogdán Emil, Fenyvessy Zoltán, Kelemen Márta, nak elérni, a két forduló között - zatnak adott nyilatkozatában hang- amely többek között figyelembe veLentner Csaba, ifj. Hegedűs Ló- az eredménytől függően - tisztes- súlyozta, hogy az Egyesült Álla- szi az élet- és vagyonbiztonságot, a
ránt, Kapronczi Mihály, Schuster séges megegyezésre törekszenek a mok hadereje hosszú távra be kí- természetvédelem, a mezőgazdanemzeti oldal pártjaival.
ság, az idegenforgalom érdekeit is.
Lóránt, Kovács László, Zsinka
ván rendezkedni Szaúd-Arábiában.

Kész az országos lista

Helikopterbaleset

Powellnyilatkozat
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Vince-napi borünnep az ópusztaszeri emlékparkban

Vesszővágás és lovagavatás

Az izgalmas és látványos próbatételen dr. Trogmayer Ottó, nyugalmazott múzeumigazgató és Sztanó János vállalkozó esett át. A szertartás alatt azonban nem csak a két

Filmsiker
és profit
KECZER GABRIELLA

A Dél-Alföldön hagyománynak
számító Vince-nap alkalmából
szőlővesszővágással egybekötött
borünnepet rendeztek szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban. Az érdeklődők a látványos program
keretében Trogmayer Ottó és
Sztanó János borlovaggá avatásának szertartását is nyomon követhették.
Forralt borral fogadták az ópusztaszeri emlékpark főbejáratánál az
immár 6. alkalommal megrendezett Szent Vince-napi rendezvényre érkezőket. A népes számú érdeklődő között a makói Kiss József, bár nem szőlősgazda, mégis
évek óta visszajáró vendége a Vince-napi vesszőszentelésnek. Mint
elmondta, családjával szívesen jönnek a park rendezvényeire. A gyerekeknek is meg kell ismerni a magyar hagyományokat, így a vesszővágás, a borlovagavatás szertartását
is. Beszélgetésünk közben a színes
tógákba öltözött nyolc borrend képviselői és a népes vendégsereg elindult a skanzen szegedi tanyájába.
Ott Kalmár István mórahalmi
hegybíró elevenítette fel az ősi hagyományt, miközben elmondta,
miről árulkodik a levágott vessző.
- Sok szőlősgazda ma is kimegy a
birtokára vesszőt vágni - mondta
Fülöp Mihály, a Szent Vince Borrend nagymestere -, hogy azután a
meleg szobában kihajtatott ág megmutassa neki, milyen lesz az ez
évi termés. Csongrád megyében
ugyanis több évszázados múltra tekint vissza ez a népi hagyomány.
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Nyolc borrend képviselői mellett számos érdeklődő is részt vett a látványos ópusztaszeri borünnepen, amelyen a hideg ellenére jó volt a hangulat.
Fotó: Schmidt Andrea
keresztapa, Nagy László parkigazgató és Lázár Sándor, a borrend
kancellárja szurkolhatott védence
sikeréért, hanem a közönség is. A
jelöltek azonban jól vették az akadályokat. Bekötött szemmel, kis
korty szőlőnedű kóstolásával ki
tudták választani a Szent Vince
Borrend zászlós borait, a csalikancsó, de a lopó helyes használatának
bemutatásával is sikerült megbirkózniuk. A zsűrit alkotó vendégsereg pedig nagy tapssal jutalmazta
a két lovagjelölt teljesítményét. így
annak rendje módja szerint - kard-

lap érintésével - Fülöp Mihály
nagymester borlovaggá ütötte Ti-ogmayer Ottót és Sztanó Jánost. A sikeres „vizsgázók" tudását diplomával, éremmel és egy üveg névre szóló borral is elismerték.
- Kedves színjáték a hírvivő lovaggá avatási szertartás - mondta
Trogmayer Ottó. - Ezért örülök,
hogy engem is befogadtak a borlovagok sorába. Az ezt igazoló érme
és a nyakban hordható pohár a lakásomban lévő ereklyefalra kerül.
Az oklevelet a tanári szobám falára függesztem fel. Szeretném, ha ta-

Bemutatták az FKGP megyei képviselőjelöltjeit

Uj csapat, új remények

nítványaim is látnák: lovag lett
belőlem - tette hozzá mosolyogva
a nagy hírű régészprofesszor.
A park díszterén megtartott hivatalos ceremónia után a rotunda
épületében folytatódott a kóstolással egybekötött borünnep. A
hegyközségek képviselői kínálták
finom boraikat. Köztük Molnár
Mihály, a forráskúti hegyközség
elnöke és Szögi János, Zsombóról
Németh Lajos, valamint a Hódmezővásárhely környéki sóshalmi hegyközségből Takács Ferenc.
N. RÁCZ JUDIT

Tudjuk jól: a Csillagok háborúja következő része addig biztosan
nem kerül a mozikba, amíg egyetlen poros műanyag robotot el
tudnak adni valamelyik multi áruház legfelső polcáról. Amikor
a szuperfilmek várható hasznát kalkulálják, ma már korántsem
csak a jegyeladással számolnak. A videó- és zenekazetták, CDk és DVD-k forgalmából származó bevétel is eltörpül a profit
mellett, amit a különböző mütyürök, ketyerék és csecsebecsék
világméretű felvásárlása hoz a befektetőknek egy-egy gyerekeknek szánt sikerfilm után.
A képlet egyszerű: végy egy egyszerű bögrét (pénztárcát, tolltartót, pólót, sapkát, gumilabdát, akármit), nyomd rá Anakin
Skywalkert (az Oroszlánkirályt, egy bájos brontoszaumszt, Mulánt vagy a kis hableányt) és add el többszörös áron. Meglátod,
veszik, mint a cukrot. Állapodj meg legóékkal: gyártsák le az összes
űrjárművet és droidot, ami a filmben szerepelt. Ne aggódj, a szülők nem csupán a fél fizetésüket fizetik ki egy maroknyi műanyag
bigyóért, de képesek pattanásig feszült idegekkel órákig vacakolni a miüiméternyi alkatrészekkel. Még jobban jársz, ha papíráruban gondolkodsz. A kártyák előállítása szinte semmibe nem kerül, Fekete Péter bárgyú utódai mégis aranyárban forgalmazhatók. Ha biztosra akarsz menni, nem bízod a véletlenre, meddig
tart ki melletted a gyerek. „Gyújtsd össze mind!" - sulykold belé, és dobj a piacra matricagyűjtő albumot. Hadd piruljon az
ebadta kölyke a haverok előtt, ha egyetlen dínó is hiányzik a kollekciójából. A hamburgerformula, avagy az extraprofit titka: 10
százalék benne foglalt érték, 90 százalék marketing.
Aki azt hiszi, Disney, Spielberg és Lucas után mindez már
nem fokozható, téved. A Harry Pötter-agytröszt zseniáhs találmánya a következő: magát a filmet használják fel termékeik reklámozására. Nem lepődnék meg, ha jövőre már tanítanák marketingből azt a jelenetet, melyben Harry Potter ül a varázslóiskolába tartó vonaton, és arról eszmecserél a barátjával, milyen
nagyszerű dolog harrypotteres matricákat gyűjteni. A hatás persze, nem marad el. „Most akkor menjünk a játékboltba" - adja
ki a gyerek az ukázt a film végén, a szülő pedig lemondó sóhaj
kíséretében nyugtázza: a bölcsek köve nem az ő zsebében van.

Kutyák támadtak
az emukra, struccokra

Fekete hét
az utakon
MUNKATÁRSUNKTÓL
Csongrád megye útjain az elmúlt
héten, két nap alatt hatan vesztették életüket. Csütörtökön is és
pénteken is hárman-hárman haltak meg közlekedési balesetben.

Darabokra szaggatott egy BMW
pénteken késő este egy idős férbt,
aki kivilágítatlan kerékpárját tolta
át az Algyői úton Szeged határában,
a személygépkocsi pedig elgázolta.
A Hódmezővásárhely felől Szeged
felé tartó BMW vezetője a sötétben
nem vette észre a kivilágítatlan biciklijét toló, fekete színű ruhát viselő férfit, és fékezés nélkül elgázolta. Az ütközés olyan erejű volt,
hogy az áldozat teste darabokra
szakadt. A személygépkocsiban
egy szegedi család utazott. A borzalmas tragédiát és következményeit a hátsó ülésről végignézte a
család kilencéves gyermeke is.
A helyszínelés idejére a négysávos Algyői utat teljes szélességében
lezárták. A baleset körülményeit
Kisgazda képviselőjelöltek. Állnak: (balról jobbra) Varga László, Lévay Endre, Hoffmann Zoltán szakértők bevonásával vizsgálják.
és Imre Béla, ülnek: Pancza István, Béres Béla országos alelnök, Csanádi Jánosné és Dán
Csongrád megye útjain az elJános.
Fotó: Miskolczi Róbert múlt héten, két nap alatt, hatan
vesztették életüket. Csütörtök hajA Torgyán József vezette Független Kisgazda-, rilis 7-e után, a választási eredmények ismeretében nalban Szegeden, az E 75-ös út beFöldmunkás és Polgári Párt a budapesti kampány- foglalkoznak a kérdéssel. Béres Béla közölte, hogy vezető szakaszánál előbb egy Mernyitó nagygyűlés után vasárnap sajtótájékoztató a kisgazdapárt - amely szerinte a demokrácia utol- cedes csapódott egy lámpaoszlopkeretében mutatta be Szegeden az egyéni válasz- só védőbástyája - nemzeti egységkormányban gon- nak, az autó vezetője és utasa a
tókerületben induló Csongrád megyei országgyű- dolkodik.
helyszínen életét vesztette. Pár
lési képviselőjelöltjeit.
Az FKGP megyei országgyűlési képviselőjelöltjei: perccel később az előbbi baleset
1. választókörzet (Szeged I.): Lévay Endre ügyvéd, helyszínétől nem messze kivilágíA kisgazdák új csapattal indulnak az áprilisi vá- megyei alelnök; 2. választókörzet (Szeged II.): Pan- tatlan kerékpárost gázolt halálra
lasztásokon, hiszen azokból, akik 1998-ban méret- cza István távközlési üzemmérnök, megyei elnök, egy kisbusz. Pénteken délelőtt a
ték meg magukat egyéni választókörzetben, csak országgyűlési képviselő; 3. választókörzet (Szeged 45-ös főúton, Szentes és KunszentPancza István és Dán János honatyát jelölte újra a III.): Csanádi Jánosné vállalkozó, megyei főtitkár,- 4. márton között egy Nissan tehermegyei szervezet. A sajtótájékoztatón Béres Béla, az választókörzet (Csongrád és térsége): Hoffmann gépkocsi eddig tisztázatlan okokFKGP országos alelnöke elmondta: biztos abban, Zoltán ópusztaszeri jegyző; 5. választókörzet (Szen- ból áttért a menetirány szerinti
hogy a kisgazdáknak meghatározó szerepük lesz a tes és térsége): Varga László szentesi mezőgazdasá- bal oldalra, ahol frontáhsan összeparlamenti választásokon, s várhatóan 10 százalék gi gépészmérnök; 6. választókörzet (Hódmezővásár- ütközött a szemből érkező IFA tefeletti eredményt érnek el. „Jóllehet az FKGP hely és térsége): Imre Béla hódmezővásárhelyi vál- herautóval. Mindkét jármű vezepapíron kormánypárt, a választásokon ellenzéki lalkozó; 7. választókörzet (Makó és térsége): Dán Já- tője a helyszínen belehalt sérüléseibe. Este pedig az Algyői úton
pártként indul" - fogalmazott az alelnök. A lehet- nos állatorvos, országgyűlési képviselő.
séges koalíciókötések kapcsán rámutatott: csak ápSZ. c. sz. gázoltak el egy kerékpárost.

Ennyi maradt a madarainkból - rögzítette a szomorú tényt
Révész István és felesége.
Fotó: Karnok Csaba
Röpke egy óra alatt megsemmisült a bordányi Révész család többéves munkája: struccaikat, emuikat kóbor kutyák tépték szét. A falutól nem messze lévő tanyájukon
nevelték madaraikat. A karámok
a ház közelében vannak, de kutyaugatásra senki sem ébredt fel.—
Az egyik nyomozó meg is jegyezte: szerencse, hogy ilyen mélyen
aludtunk, mert ha az állatok segítségére siettünk volna, mi is pórul
járunk - mondta Révész Istvánné.
Tizenkét emu és két strucc pusztult el a tanyán. Révészék a strucckakast siratják a legjobban. A hatéves Karcsi volt a telep büszkesége. A vörösnyakú fajta igen ritka,
Európában szinte nincs is több belőle. E fajta húsa nagyon keresett,
mert koleszterinszegény.
A struccnak a szabadban gyakorlatilag nincs is természetes ellensége. Még az oroszlánt is képes
megfutamítani. A hatalmas testű
madár rúgása ötször erősebb a lóénál. A karámban viszont védtelen,
mert nincs elég helye a támadás kivédésére. - Jól látszik a kerítésen,
hogy többször is ki akart törni mutatta Révészné.
A kutyák először az emukhoz
törtek be. A vérszomjas ebek hatalmas testűek lehettek, hiszen átrágták magukat a különlegesen
erős német vadhálón. Szakértők
szerint a kutyákat nem az éhség,
hanem csak az ölés ösztöne hajtotta, ugyanis a madarakat nem ették
meg, csak átharapták a torkukat.

A kiérkező nyomozóknak szőr és
mancsmintát sikerült venniük a
karám puha homokjában. A
gipsszel kiöntött egyik mancs átmérője 11 centiméter.
Az emuk után a falka a struccokkal végzett. A tojót és a magát védő Karcsinak nem sok esélye maradt. A 150 kilós kakas a támadás
után még fél napot élt, de már
nem tudták megmenteni.
A tanya házőrzői sem tehettek
semmit. Gombóc, a 15 éves kutya
annyira megijedt, hogy csak másnap este sikerült előcsalogatni a
szénakazalból. A támadók csöndben „dolgoztak", az emuk és a
struccok pedig jószerivel nem adnak ki hangot.
Már nem először voltak hívatlan
látogatók Révészéknél. Korábban
hat kecskéjüket tépték szét kóbor
ebek. Egy másik alkalommal a
struccokon ejtettek kisebb sérüléseket.
Az eset után a bordányi önkormányzat ebzárlatot rendelt el. Vadászok, mezőőrök és rendőrök járják a határt és lelövik a kóbor kutyákat. Péntek este az egyik járőrt
megtámadta egy pitbull. Tragédia
azonban nem történt, ugyanis sikerült lelőni a megvadult állatot.
A rendőrség a történtek után államigazgatási eljárás keretében
nyomozást rendelt el, hogy megállapítsák, tényleg gazdátlan kutyák
okozták-e a hárommillió forintos
kárt.
K.T.
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Kora tavasszal kiköthet a Millenniumi Úszóház a Stefániával szemben

Vajnával vagy nélküle:
kaszinó épül a Tiszán
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Liszt-zongoraverseny
A Szegedi Szimfonikus Zenekar idei első koncertjén
Lukács Ervin vezényelt és Bogányi Gergely, a népszerű, fiatal zongoraművész működött közre.
Elsőként Wagner korai műve, a Rienzi-nyitány
hangzott fel, amely a néptribunus harcát, elkötelezettségét, szenvedélyét, ugyanakkor érzékeny lelkét tárja elénk. A sokféle karakter a romantika alap-érzelmeit testesíti meg: könnyű, emelkedett hallgatnivaló, és viszonylag könnyű játszanivaló. Az előadás
életszerűvé tette a művet, hihetővé érzelmi sokszínűségét a dicsőséged befejezésig, minden pátoszával
együtt. Bogányi Gergely játékában megvan az a bizonyos delejes erő, ami mindenféle „makulát" megbocsáthatóvá tenne - , ha lenne ilyen. Liszt Esz-dúr
zongoraversenyének technikai mutatványai olyan
graciózusan gördültek elő a keze alól, mintha semmi nehézséget nem jelentenének, miközben színek
arzenálját vonultatta föl egy-egy új téma, motívum,
érzelem bemutatására. Csodálatos volt a lassú rész
szóló témája, amelyet szinte testetlenül játszott, és
amelynek álomszerű atmoszférájához remekül illeszkedett később a klarinét; a scherzo rész pedig az
élet intenzitását sugározta.
Bogányi az a fajta művész, aki szívesen ad ráadást,
hogy „látva lássák". A Chopin-művek két pólust

képviseltek: az egyik bámulatosan finom alapdinamikából építkezett, a másik komor, monomániás
szenvedésétől összeszorult az ember szíve. Nagyon
erőteljes, muzikális előadás volt, amire emlékezni fognak a koncerten lelkesen ünneplő jelenlévők.
A Bartók Concerto előadása technikailag komoly
feladat a zenekarnak, karakterek szempontjából azonban tán mégsem sokkal nehezebb a nagyromantikus
műveknél - főleg a népzene „anyanyelvi" ismeretével. Ezen az estén sajnos az előadás zeneisége mégis sok kívánnivalót hagyott maga után. Például
ízeire estek szét az első tétel témái, a második groteszk-vidám zenéje is inkább egy zenekari etűdhöz hasonlított. Nem volt elég fájdalmas az Elégia siratója
és elég zsongó a Finálé román-magyar táncforgataga. A legszomorúbb hiba azonban a negyedik tétel gyönyörű, nosztalgikus honvágydallamának előadása
volt a brácsaszólam részéről. A dallam nem bonyolult, nem gyors - érthetetlen, miért nem lehet tisztán eljátszani! Bár a mű egészét szétesés nem fenyegette egy pillanatig sem - hála Lukács Ervin koncentrált irányításának, de ezen az estén a muzsikusok csak
egy középszerű Concerto-előadással tudták útjukra
bocsátani a hallgatókat.
ILLÉS M Á R I A

Negyedszázada tanítanak a panelházak tövében

Jókedvű iskola Tarjánban
Az iskola felelős, komoly intéz- emlékezve elmondta, az egyik leg- - a rajzot, a természetismeretet, a
mény, de anyanyelve a derű, a hu- nagyobb nehézséget az okozta, földrajzot, a matematikát, az éneMiskolczi Róbert mor, mert csak a jókedvű iskola le- hogy a más iskolákból ide „irányí- ket és a testnevelést - a magyar
Az úszóház jelenleg a tápéi téli kikötőben horgonyoz.
het jó iskola - vallja Szalai /ózsef, tott" gyerekek megszokják egy- mellett németül is oktatják Kovács
Folytatás az 1 oldalról
részt vett, s e tekintetben komoly referenciával bír- a Tarjáni Magyar-Német Kéttan- mást és az új környezetet. Nem Éva, az idegen nyelvi munkaközösnyelvű Általános Iskola és Művé- volt könnyebb az első tanári kar kö- ség vezetője elmondta, hogy a nyolnak.
A marketingigazgató reményei szerint kora ta- szeti Alapiskola igazgatója. Már zösséggé alakítása sem: a harminc cadikos tanulók többsége alapA hárommillió forint törzstőkéjű kft. nem volt ismeretlen az ajánlatkérő cég számára, Justin Attila sze- vasszal bevontatják a tápéi téli kikötőből Közép-Eu- az intézmény megalapításakor ar- pedagógus huszonhárom külön- vagy középfokú szóbeli nyelvvizsrint nem áll fenn semmiféle összeférhetetlenség a te- rópa egyik legnagyobb folyami szórakoztató- és keres- ra törekedtek a pedagógusok, hogy böző helyről érkezett. Az indulást gát tesz.
Az iskola másik különlegessége az
kintetben, hogy Matyej Pál, a Millennium-Úszóház kedelmi központját a Stefánia sétánnyal, egészen olyan környezetet, légkört teremt- követő időszakban ráadásul szem1996-ban elkezdett tánc- és mozgásKft. egyik ügyvezető igazgatója és tulajdonosa ko- pontosan a Sajtóházzal szembeni Tisza-szakaszra. Ek- senek, amelyben a gyerekek jól ér- besülniük kellett azzal, hogy a larábban az M. R. P. Kft.-nek volt ügyvezetője, felesé- kor már csak a kisebb belsőépítészeti munkálatokat zik magukat. Ez éppen negyedszá- kótelepi iskola fogalmát még a művészeti képzés. A programban
ge pedig a tulajdonosa. Abban sincs semmi kivetni- kell elvégezniük a szakembereknek. A négyszintes zaddal ezelőtt történt, vagyis a szakma képviselői is lebecsülő ér- részt vevő gyerekek tanulmányaik
való, hogy a Millennium-Úszóház Kft. ícliigyclöbizott- úszómonstrum szállodarészét egyébiránt már felépí- mostani tanév elejéig - s a köztu- telemben használták, s az elneve- végére elsajátítják a klasszikus és
ságának egyik tagja, Dohróka Attila az M. R. R Kft. tették, s jelenleg a hang- és hőszigetelési, illetve gé- datban még ma is - Tarján III. szá- zéshez még ma is az akkor kiala- történelmi táncok, a nép- és a motöbbségi tulajdonosának, Dohróka Csabának a test- pészeti munkákat végzik a tápéi téli kikötőben. Jus- mú általános iskolának nevezett kult negatív jelentés társul. Ho- dern tánc, a mazsorett és a társasvére. A marketingigazgató úgy véli, mindenkinek le- tin Attila elárulta, hogy négy céggel állnak tárgyalás- intézmény ebben az évben ünnep- lott az iskola - állítja az igazgató - táncok alapjait, valamint megishetősége volt pályázni. „Mi lettünk volna a legboldog- ban a kaszinó működtetését illetően. A Szerencsejá- li fennállásának huszonötödik év- mostanra Szeged legeredménye- merkednek a tánctörténettel. A
sebb intézményei közé küzdötte készségtárgyak munkaközösségéabbak, ha több ajánlat közül választhatunk. De csak ték Rt. és a Las Vegas Casino Kft. tulajdonosa, Andy fordulóját.
nek vezetője, Szabóné Doncsik
egy cég nyújtott be pályázatot, megkötöttük velük a Vajna a hajó 500 négyzetméteres, egy légterű bálterA Szeged Tarján városrészében fel magát.
szerződést, s ezzel az ügyet lezártnak tekintjük". Ma- mében szeretne egy klasszikus játékkaszinót üze- emelkedő panelházak egyhangúAz egykor több éven át a város Tünde szerint nem művészek, hameltetni. „Vajnáéknak felajánlottunk egy kisebb ter- ságából mustársárgára festett falá- legnépesebb, közel ezer gyerme- nem a művészetekhez értő fiatatyej Pálról szólva elmondta a marketingigazgató,
hogy az orosházi férfi több cégben is tulajdonos, s pén- met, ugyanis a hajó központi részét nem szívesen ad- val kirívó iskola az 1970-es évek ket tanító iskolájába ma ötszáz- lok nevelésére törekszenek. Az inzét a dél-alföldi régióban fekteti be, amivel szerinte nánk oda. A tárgyalásokat még nem zártuk le, de úgy második felére eső demográfiai harminc diák jár. Igyekeznek olyan tézményben arra is figyelnek, hogy
csak jól járnak a térség lakói, füstin Attila elmond- néz ki, hogy a kisebb terem nem felel meg az igénye- csúcsnak köszönheti alapítását. képzési programokat kínálni szá- a testmozgás a gyerekek mindennata: jóllehet hajót még nem épített az M. R. P. Kft., ha- iknek és az előírásoknak".
Akkoriban 25 ezerre duzzadt a la- mukra, amelyek Szegeden egye- pi életének részévé váljon. A kosonlóan nagy volumenű építési beruházásban már
kótelepen élők száma, ami új isko- dülállónak tekinthetők. Az egyik rábban folytatott utánpótlás-neveSZABÓ C. SZILÁRD
lák megépítését tette szükségessé. specialitás az 1992-ben indított lés eredményeképpen ez az egyetA városrészben egy időben négy magyar-német kéttannyelvű ok- len szegedi általános iskola, amelyalapfokú oktatási intézmény is tatás, amely az egész országban is nek tanulói két labdajátékban is működött, mára azonban csak ket- csak néhány általános iskolában fo- röplabdában és kosárlabdában - ortő maradt fenn.
lyik. A német nyelvet 1979 óta ta- szágos bajnokságot nyertek.
TESTÜLETI ÜLES
H E G E D Ű S SZABOLCS
SÁNDORFALVÁN
Szalai József a kezdetekre vissza- nítják, tíz éve pedig több tantárgyat
A sándorfalvi önkormányzat képviselő-testülete holnap délután
tartja soron következő ülését. A
polgármesteri hivatal tanácskozó
MUNKATÁRSUNKTÓL
termében 15 órakor kezdődő taA Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rajzpályázatot hir- nácskozáson napirendre kerül a
detett óvodások és általános iskolások részére „Együtt a veszéllyel" község központi területi rendezécímmel. Erről a megye 417 óvodáját és alapfokú oktatási intézményét si terve. A képviselők megvitatják
értesítették. Balázs Gábor hadnagy, a katasztrófavédelmi igazgatóság mun- a 2002. évi költségvetési rendeletkatársa a kezdeményezésről elmondta: a gyerekeket játékos formában tervezetet. Ezek mellett beszámokívánják az emberek életében előforduló veszélyekkel való együttélés- ló hangzik el a két ülés között kire nevelni. A rajzok témája lehet a tüz, a földrengés, az árvíz, a belvíz, adott döntésekről, valamint a leaz ipari balesetek, valamint a társadalmi katasztrófahelyzetek. A pályá- járt határidejű határozatok végrezat kiegészíti a veszélyhelyzetekről szóló oktatást, amelyet ebben a ta- hajtásáról.
névben a megye több iskolájában elindítottak. A rajzokat három korcsoportban, az óvodások, az alsó és felső tagozatos iskolások körében FELLEGI-KOSZTÁNDI-SÍN
bírálják el. Korcsoportonként egy-egy intézmény a legsikeresebb öt al- KONCERTJE
kotást küldheti el március 15-éig a területileg illetékes polgári védelmi Kosztándi István hegedűműszervekhez. A legjobb harminc pályázó munkájából kiállítást rendez- vész és Sín Katalin gordonkaművész közreműködésével ad ma
nek, s ez alkalommal nyújtják majd át a díjakat is.
este 7 órától kamarakoncertet
Fellegi Ádám zongoraművész
a Bartók Béla Művelődési Központ nagytermében. Az estre
a szokásos zongorabérlet érvényes, vagy a helyszínen is válthatók belépőjegyek. A hangversenyen Chopintől a Polonéz-fantázia, a Bölcsődal, a Barcarolla és az
Idöablak címmel nyílt meg a sze- azt mutatja be, hogy a fotózás Asz-dúr polonéz, majd Beethogedi Lajos Sándor Fotóklub tagja- mennyire festményszerűen is áb- ven B-dúr (Főherceg) triója csen- A pedagógusok kezdettől fogva arra törekedtek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában.
Fotó: Veréb Simon
inak tárlata a vásárhelyi Galéria rázolhatja a valóságot, de azt is, dül fel.
2000-ben, pénteken este. Aranyi
hogy a hagyományos képzőművéSándor, Baranyai Antal. Básthy szet szinte valamennyi stílusa haGábor, Bézi László, Csernok Nántott az alkotókra. „Ahogy az építédor, Dohóczky Zsolt, Dömötör Miszet a megfagyott zene, úgy a fotó
hály, Földházi Tamás, Gyeviki Já- a megragadott pillanat" - emelte ki
nos, Kosztolányi Gyula, Kovács tárlatnyitójában Dömötör lános
Pál, Lakatos István, Molnár Gyunyugalmazott múzeumigazgató,
la, Péntek László, Puskás fános. hozzátéve „A fotókon, mint abla- Temcrini razzia címmel jelent meg a közel- gyar férfit gyilkoltak meg, illetve hurcoltak is- vet Szegeden, a Vajdasági Magyarok DemokraSzabados László, Szőke fános. Törkokon át így a már elmúlt időre te- múltban a Délvidéken egy történelmi-publicisz- meretlen helyre.
tikus Közössége székházában, a Bolyai utca
köly József, Veres Sándor, Vízler kinthetünk vissza."
11. szám alatt mutatják be jaríliár 22-én, kedd
tikai jellegű könyv, ami részletesen bemutatja
A könyvet négyen írták, közöttük a MagyarCsaba és Zsolcai Balázs képeiből izA tárlat február 1 -jéig tekinthe- az Újvidék közeli kisváros magyarságának tra- országon is jól ismert Matuska Márton, aki este fél 6-kor.
galmas tárlatot állítottak össze a tő meg.
gédiáját a második világháború végén. Tito temetetlen holtjaink címmel elsőként számolt
A szerzőkkel lapunk főmunkatársa, Kisimre
rendezők. Az összeállítás nem csak
partizánjai 1944 őszén több ezer ártatlan ma- be a délvidéki partizán vérengzésekről. A köny- Ferenc újságíró beszélget.
B. K A .

„Együtt a veszéllyel"
rajzpályázat

HIREK

Szegedi fotósok
Hódmezővásárhelyen

A temerini razziáról Szegeden

• A K T U Á L I S "
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Kedvezményes lakáshitelek: az ördög a részletekben búvik meg

Korszerűsítés
negyedmilliárdért
Huszonkilenc intézmény fűtésének és világítási rendszerének teljes felújítását fejezte be tavaly a Szegedi Hőszolgáltató Kft., amiről
a legutóbbi közgyűlésen tájékoztatta a képviselőket a vállalat igazgatója. A beruházás értéke 238 millió forint volt, amiből 66 millió
forintot a hőszolgáltató társaság biztosított. Az intézmények bérleti díjat fizetnek az új berendezések használatáért.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. szabályozható hőközponttal látott el valamennyi távhő-szolgáltatási rendszerbe bekapcsolt önkormányzati
bölcsődét, óvodát és iskolát. A 2001. szeptember végén befejeződött beruházásokról Bénák László, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. igazgatója tájékoztatta pénteki ülésén a közgyűlést.
Bénák elmondta, hogy a legköltségesebb munka a Tömörkény István
Gimnáziumban 37 millió forintért elvégzett kazáncsere volt. A Rókus
I. számú iskola fűtéskorszerűsítésére 32 millió forintot költöttek, a
pénzből az intézmény gázkonvektoros fűtését cserélték központi rendszerűre. Az Ortutay Gyula Kollégium három épületében 21 milhó forintos beruházással korszerű, jobb hőleadású, energiatakarékosabb radiátorokkal váltották fel a régieket. A Tömörkény iskola mellett automatizált kazánt kapott a Fő fasori, a Madách Imre, és az Odessza II.
iskola is. Az Eötvös József Gimnáziumban 19, a Makkosházi Altalános Iskolában 18 millió forintért készült el a tetőszerkezet hőszigeteléssel kiegészített felújítása.
A hőszolgáltató kft. a hőfelhasználást csökkentő beruházások mellett kilenc intézménybeli a világítási rendszer korszerűsítését is elvégezte. A lámpatestek cseréje mellett - szükség esetén - az elektromos kábeleket is kicserélték.
A 29 önkormányzati oktatási-nevelési intézményben elvégzett fűtési és világítási rendszer korszerűsítése 238 milhó forintba került. Az önkormányzat Bölcsődék és Gyermekotthon Igazgatósága, a Nevelési és
Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között létrejött szerződés alapján a cég a beruházási összegből
66 millió forintot saját forrásából biztosított. Az intézmények a hőszolgáltató által beszerelt berendezések használatáért 2007. december 31ig fizetnek bérleti díjat.
K.B.

Új gimnázium
Új típusú gimnáziumi képzést
kezd szeptembertől Szegeden az
alapfokú tehetséggondozó programja révén ismertté vált Pósz Jenő utcai Táltos iskola. Az intézmény saját nyolcadikosaiból és a
városból a pótfelvételi eljárás során
toborzott gyerekekből indít két,
legalább 10, legfeljebb 15 fős létszámú gimnáziumi osztályt. Nemcsak az alacsony osztálylétszám
miatt lesz rendhagyó a gimnáziumi oktatás a Táltosban, hanem
amiatt is, hogy négy éven át kiemelt óraszámban tanulhatnak a
diákok angolt, informatikát és médiaismereteket - tudtuk meg Mártonná Ritter Máriától, az intézmény igazgatójától.
A médiaismereteket választó di-

ákok megtanulják az újságíró szakma elméleti alapjait. A Táltos szerkesztőségi gyakorlatot biztosít számukra azzal, hogy előbb az iskola
honlapján induló on-line újságban, majd havonta nyomtatott formában is megjelennek az írásaik.
A Táltos magániskola, havonta 18 ezer forint tandíjat kell fizetni a fenntartó alapítvány számára.
A Táltos gimnáziumi osztályaiba felvételi vizsga nincs, helyette
a jelentkezők pályaorientációs beszélgetésen vesznek részt. Az új
képzési formáról az érdeklődő nyolcadik osztályosok és szüleik részére ma, hétfőn 17 órától tájékoztatót tartanak az iskolában (Szeged,
Pósz Jenő utca 2.).
H. ZS.

Nem csak a bátor építkezik
Folytatás az 1. oldalról
Nos, mivel a kölcsön összegét ráterhelték az ingadanra, értékesíteni csak úgy lehet, ha az eladó
visszafizeti azt az összeget,
amennyi még a tartozásából hátravan.
Természetesen „büntetőkamatról" szó sincs. Amennyiben az eladó vesz egy másik ingatlant, úgy
a kölcsön összegét átviheti az újra, de: vevője azt nem vállalhatja
át. Ilyenkor az új ingadanról értékbecslést kell készíttetni, valamint
közjegyző előtt, természetesen díjazás ellenében, új szerződést írni.
Amennyiben valaki igénybe vette a gyermekek utáni lakásépítési
kedvezményt, avagy adóvisszaigénylést (áfa), úgy a település jegyzőjéhez kell fordulnia, mert ezeket
az összegeket bizony, visszafizettetik. Csak abban az esetben nem,
ha az eladó másik ingatlant vásárol. A gyermekek után járó lakásépítési kedvezményt, régi nevén
szocpolt és az adóvisszatérítési támogatást, az áfát a pénzintézet
jegyzi be az ingadanra az állam javára. Az állam ugyanis támogatja
a lakásépítést, de csak abban az
esetben, ha az ügyfél meg is tartja az ingadant, avagy nem fordítja újabb ház, lakás vásárlására.
Ilyen célra „továbbvinni" ugyanis
csak jegyzői engedéllyel lehet.
Amennyiben valaki pár év múlva
újra építkezésbe kezd, a gyermekek
után járó kedvezményt már nem
veheti még egyszer igénybe, de az
áfájának egy részét megint visszaigényelheti.

Egyik ház a másik után bújik ki a földből.
Ha valaki azért építkezik kiegészítő kamattámogatással, hogy az
új otthont értékesítse, nem kell
számlákat felmutatnia a költségeiről, hogy vevője hasonló hitelhez
juthasson. Ellenben egy súlyos kritériumnak kell megfelelnie: nem
szabad benne laknia, hiszen lakottan már használtnak számít az
otthon. Az új lakás az, amelyik
három évnél nem régebbi lakhatási engedéllyel rendelkezik, s a település jegyzője igazolást adott,
hogy az eladó nem jelentkezett be
a lakásba.
S hogy miként zajlik az ügyintézés? Az ügyfél - házaspár egyik
tagja, vagy gyermekét egyedül ne-

HÍREK
ZENESZÓ ÉS BOR
„Van-e szerelmesebb vallomás?"
címmel tartják a Szegedi Közéleti
Kávéház következő rendezvényét
18 órától a Royal Szállóban. Az
est vendégei: Gonda János érsekhalmi borász, közreműködik Lakatos Béla a zongoránál, valamint
vendégei. A háziaszony Ibos Éva televíziós szerkesztő.
AZ UNIÓRÓL MAKÓN
A Mezőgazdasági Téb Esték prog-

ramsorozatának következő előadását január 21-én, hétfőn 16
órától rendezik meg a városháza
földszinti házasságkötő termében. Búzás Péter polgármester
megnyitóját követően a Magyar
Agrárkamara szakembere, Jelen
Sándorné beszél arról, hogyan szabályozzák az Európai Unióban a
szántóföldi növénytermesztést.
Ezután általános ismeretterjesztő
filmet vetítenek, szintén az unióról.

Félnek a makói hagymapucolók

Egy mázsa hagyma megtisztításáért - attól függően, hogy hol szerződött le a pucoló - ezer-ezerkétszáz forint jár. Ezt a mennyiséget
a fejek minőségétől függően ki-ki
eltérő idő alatt fosztja meg külső
héjától. A gyorsaság persze a tapasztalaton és a kézügyességen is
múlik. Akit mi megkérdeztünk,

velő - bemegy a pénzintézethez,
magával visz egy 30 napnál nem
régebbi tulajdoni lapot (társasház
esetében megfelelő telekhányadot
igazol), jogerős építési engedélyt, jóváhagyott tervrajzot, költségvetést,
s legalább egy minimálbért három
hónapra visszamenőleg igazoltat
a munkaadójával (ha a pénzintézetnél folyószámlája van és jövedelemátutalással rendelkezik, akkor
nem szükséges). Ezt követően értékmegállapítást végeznek, díja 21
ezer forint plusz áfa, továbbítják az
OTP Ingatlan Rt.-nek, az megállapítja az úgynevezett hitelbiztosítéki értéket (amelynek 70 százalékáig terjedhet a hitel összege), leg-

Fotó: Karnok Csaba
végül közjegyző előtt a pénzintézetnél kölcsönszerződés köttetik (a
költség a hitel összegének 1 százaléka). Majd a földhivatalnál bejegyzik a pénzintézet jelzálogjogát, a gyermekkedvezményt az állam javára, s az építkezés előrehaladtával - mindig az aktuális
helyszíni szemlék után - elkezdődik a hitel folyósítása. A folyósításnak azonban jutaléka van, 1 százalék, de minimum 10 és maximum 100 ezer forint. Ne feledjük
el, a hitel kamata ugyan csak 2,75
százalék, de ehhez még 1,75 százalékos kezelési költség járul, amit
minden évben kiró a bank.
FEKETE KLÁRA

2002 várható sikerfilmjei

A szomszédból is idehívják a legszegényebbeket2.

A makói hagymapucolók attól tartanak, hogy kevesebb munkájuk
lesz, ha a románok törvényes keretek között vállalhatnak idénymunkát. Ettől éppen az olykor feketén foglalkoztatott legszegényebbek rettegnek. A városban és környékén egyelőre inkább alkalmilag
dolgoztatnak a batáron túlról érkezett munkásokat a mezőgazdaságban, ám senki sem tudja, mi lesz,
ha az új lehetőséget tömegek ismerik fel.
A hagymapucolás kemény és
alig-alig megfizetett munka. Többnyire azok vállalkoznak rá, akiknek
nincs más lehetőségük. Egy kisszéken ülve, pengeéles pucolóval
tisztítani a fejeket megerőltető és
balesetveszélyes:
az
ember
könnyen megszúrja, megvágja magát, az órákon át tartó ülés megnyomorítja a hátat és a derekat, a
hagyma csípős illata pedig folyamatosan irritálja a szemet és az orrot.
A makói Kovács József harminc
éve ezt csinálja. Mint mondja, ötvenen felül már nem is reméli,
hogy mással foglalkozhat.
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állnak. Eddig azért dolgoztak kevesen közülük a makói földeken,
mert a gazdák féltek őket feketén
alkalmazni. De ha jöhetnek engedéllyel? Van itt elég csóró, minek
idehívni őket a szomszédból is? mondják egyszerre többen is, amikor azt kérdezem, félnek-e a román
konkurenciától.
A hagymapucoló telepen tett látogatás tanulságait csak némiképp
árnyalja, amit a gazdáktól lehet
hallani. Egyikük azt mondja, szívesebben ad munkát megbízhatóbb, ismert makóiaknak, mint
románoknak. Inkább alkalmilag,
egy-egy napra szednek össze közülük - szükség esetén - a közszájon
forgó gyülekezőhelyeken, kocsmák
előtt. A termelőket jól ismerő makói falugazdász, Márton Károly is
azt mondja, egyelőre nincsenek
tömegesen jelen a városban a
szomszéd országból érkezett agrárproletárok. Ám meglehet, a százezres bírság tartja vissza elsősorban a most még jobbára csak illeA hagymapucolás embert próbáló, mégis csekély fizetséggel járó
munka.
fotó:
Karnok Csaba gálisan alkalmazható románoktól
a gazdákat. Ki tudja, mi lesz, ha
azt mondta, minimum nyolc-tíz csapatban, vele szemben dolgozó egy-egy magyarul tűrhetően beszéórai munka kell egy mázsához. asszony - rokkantnyugdíjas, ezért lő, szervező alkattal megáldott emHosszú ideig persze nem lehet bír- kérte, hogy ne írjuk le a nevét - azt ber csapatostul hozza át őket? Bő
ni ezt a fajta tevékenységet megsza- mondja, igenis félnek attól, hogy egy hónapja például ismét lebukítás nélkül. Makón különben az munkájukat elveszik a románok. kott egy tizenhárom fős román
a szokás, hogy házaknál, bérelt te- Meg is indokolja, miért: ő a gyökér társaság, akiket Csanádpalota térlepeken végzik ezt a munkát. Vál- felszedéséért például háromszáz ségében, egy gyökérföldön dolgozlalkozó mindig akad rá, mert sok forintot kér óránként, de hallotta, va fülelt le a határőrség.
a szegény. A Kovács Józseffel egy hogy a románok kétszázért is beSZABÓ I M R E

A folytatások éve
Folytatások sokasága várja 2002ben a moziba látogató nézőket. A
nagy sikerű filmek alkotói hatalmas bevételekre számíthatnak,
hiszen az alapprodukciók sem
tartoztak a veszteséges kategóriába. Will Smith több filmben
is szerepel ebben az évben, sikergyanús az Ali című produkciója,
melyben Muhammad Ali, a legendás boxoló életét dolgozza
fel.
Az afroamerikai színész ismét
együtt játszik Tommy Lee Jonesszal, elkészül ugyanis a Férfiak feketében (Men In Black) második része is.
A történetből egyelőre kevés
részlet került napvilágra, de a két
szuperügynök minden bizonnyal
ismét megakadályozza az intergalaktikus háborút. Szintén az űrbe, vagyis réges-régre, egy messzimesszi galaxisba kerülhetünk George Lucas legújabb alkotásával,
hiszen már májusban a mozikba
kerül a Star Wars: a klónok támadása.
A rajongók így egy újabb részen
keresztül kísérhetik figyelemmel
a Skywalker-família sorsának alakulását. Rossz hír a Csillagok háborúja híveinek: az alkotó nemrégiben hivatalosan is bejelentette: nem készíti el a harmadik trilógiát, vagyis a történet 7-9. részét.
Örülhetnek azonban a vámpírbarátok: idén folytatják a vérszívós filmet, a Blade-et is, és azt is
megtudhatjuk, mi történik Lestatval és Louis-val az Interjú a vámpírral folytatásában, A kárhozottak királynőjében (The Queen of
the Damned).
A produkciót eddig valahogy elkerülte szerencse: Anne Rice, az
írónő megsértődött és kijelentette, hogy semmi köze a filmhez, a
főszereplő, Aaliyah augusztusban
meghalt, és az első részben brillírozó Tom Cruise és Brad Pitt is
hiányzik a stáblistáról.
Izgulhatunk James Bond legújabb kalandjain is. A címszereplőt - állítólag utoljára - ismét

SOROZATOK?
Lehetséges, hogy a televízióból
orrvérzésig csöpögő filmsorozatok függővé tették a nézőket?
Nem valószínű, hogy erről van
szó, sokkal inkább arról: a míves, látványos alkotások iránt
nőtt az érdeklődés. Jöhetnek
a folytatások.

Pierce Brosnan alakítja, de feltűnik benne a korábbi ügyeletes sármőr, az ex-007-es Sean Connery
is lames papájaként. Folytatják,
vagyis inkább elkezdik a Múmiát: a producereknek megtetszett
a Múmia visszatérben a Skorpiókirályt játszó Dwayne „The
Rock" Hudson, a közismert pankrátor, és úgy döntöttek, elkészítenek egy ókori részt is, The Scorpion King (A Skorpiókirály) címmel.
A Valaha Mexikóban (Once
Upon a Time in Mexico) című
film főhőse El Mariachi, főszereplője pedig Antonio Banderas és
- csodák csodája - Salma Hayek
lesz. A Desperado sikere ezek szerint még mindig meglovagolható.
És akkor még nem is beszéltünk
a Harry Potter és a titkok kamrájáról, sem a Gyűrűk Ura következő epizódjáról.
Elkészítik az Asterix és Obelix
következő részét is, melyben a
gallok Egyiptomban veszik fel a
harcot - éppen Caesar oldalán. A
Disney két filmmel is bemutatkozik, A kincses bolygóval, mely a
Kincses sziget átköltöztetése az
űrbe, valamint a Lilo és Stichcsel, mely szintén rendelkezik
egy földön kívüli szereplővel.
Örök ellenfelük, a Dreamworks is
nagyot alakít majd, Spirit: Stallion of the Cimarron című produkciójuk egy vadnyugati vadlóról szól. A stúdió vezetője, leffrey
Katzenberg szerint Az oroszlánkirály óta ez lesz a legjobb „állati" történet.
P A T A R I C Z A KATA

- H I R D E T É S -
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(FIZETETT HIRDfTÉS)

K ö z é p i s k o l á k ,

tan

f o l y a m s z e r v e z ő k

„Mindig mozgékony asszony
voltam, de a sok idegfeszültség,
férjem betegsége, majd halála miatt
nem csak lelkileg, de fizikailag is
teljesen tönkre mentem. Amikor
férjem meghalt, már pokoli csípő- és
derékfájdalmaim voltak. Szinte
állandóan feküdnöm kellett. A
legkisebb mozdulat is nehezemre
esett. Még azt is meg kellett
gondolnom, fölkeljek-e egy pohár
vízért, akkora fájdalmat okozott
minden lépés.
A gyermekeimet sem tudtam
meglátogatni, s mivel ők sokat
dolgoznak, nem várhattam el, hogy
gyakran elszaladjanak hozzám,
így szinte teljesen magamra
maradtam.

MUTASSÁK UK ISKOI.ÁJl KAT ÉS OKTATÁSI KÍNÁLATUKAT

OKTATÁSI MELLÉKLET ^
SEGÍTSÉGÉVEL.

E

„Segítség nélkül járok"

f i g y e l m é b e

M L G I L L I X L S I D Ő P O N T J A :

Délmagyarország ós Délvilág:
S/.egcdi Hirdető:
Vásárhelyi IVIustra:
Szentes-Csongrádi Mustra:
Makói Mustra:

JANUÁR

24.

január
január
január
január

23.
24.
25.
25.

ÁLLAMI ISKOLARENDSZERBEN
\1 Ű K ÖDö INTÉZM ÉN VEKNEK
50% KEDVEZMÉNV \ NAGV KERETES
HIRDETÉSI ÁRBÓL!

fokozatosan visszatért az életkedvem.
Segítség nélkül jártam, s kezdtem
újra kimozdulni otthonról, újra
elmehettem a gyerekeimhez. Részt
vettem a karácsonyi készülődésben
is, sütöttem-főztem a számukra.
Köszönöm Larisszának, hogy
visszakaptam az életerőmet, és a
lehetőséget a normális, fájdalom
nélküli élethez." (x)

Balogh LariSSZa három magyar állami vizsgával
rendelkező természetgyógyász é s bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged, Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651

A gyermek későbbi pályaválasztását
meghatározza a megfelelő középiskola.
SEGÍTSÜNK DÖNTENI A DIÁKOKNAK
ÉS SZÜLEIKNEK.

ÁLJJM(FCX

Karrierlehetőség

További felvilágosításért hívja
értékesítési tanácsadóinkat
vagy a ö2/567-888-as telefonszámunkat!

FACT0RY OUTIÉT

A Budapest Bank Rt. szegedi régiójában vállalati tevékenységének
erősítésére keres

ügyfélkapcsolati

Minden gyermek
életét iiIxpM-UH'ii in<'glialúro-/'/.M 11/ <•!-<> Ukoln. ttliotá jár.
11/ iT-i'i (Mtlagiii:it». nkio'íl tanul. az i W kfizfisseg, amely
viselkedési mintát mutat szamara. l-.ppen érért nagy stílya
van atitiaU a Oötnestick, amelyet a szülők h ú r n a k : melyik
aitalaims iskolába iraasák fiukat vagy lányukat. Ilvenkur
suk niiiulent mérlegelnek: gyermekük képességeit, a r i-kulárul szóló veleketlésekel, a tanító nénivel
való beszélgetés tapasztalatait. Hasonlóan fontos választás elvitt állnak a középiskolába b c s / ü l n fiatalok, a k i k nek későbbi palvafutasát. továbbtanulási lehetőségeit befolya-olja. hol folytatják k ö z é p f o k ú tanulmányaikat. Lap u n k - kél részletben - e r e k b e n a fontos d ö n t é s e k b e n
prohál segíteni a (bakiiknak é» szüleiknek, az iskoláknak
pedig egveulő Teltételek melleit lehetőséget a d u n k , hogy
bemutassák magukat e - oktatási kínálatukat.
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Szezonon kívüli
Levi's-, Dockers-, Lee
Wrangler-termékek
fél áron kaphatók!
| ÜZLETÜNKBE ÚJ
5
ÁRU ÉRKEZETT!
Szeged, Római krt. 42.

menedzsert.

Feladata: középvállalati ügyfélkörben úi ügyfelek felkutatása, banki szolgáltatások értékesítése, meglévő ügyfelekkeTkapcsolattartás, a teljes üzleti
kapcsolat kézben tartása, hitel-előterjesztésben való részvétel, tárgyalások
lebonyolítása, jelentések készítése.
Szakmai követelmények:
• felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettség,
• minimum 2 éves hitelezési tapasztalat,
• mobilitás, rugalmasság,
• átlagon felüli munkabírás,
• kiváló kommunikációs készség,
• kiemelkedő értékesítési képesség,
• ügyfélközpontú megközelítés.
Előnyt jelent: angolnyelv-tudás.
A m i t a j á n l u n k : v e r s e n y k é p e s j ö v e d e l e m é s vállalati g é p k o c s i .
Kétjük, önéletrajzát - e pozíció fcfcünutésévd - 10 napon belül az alábbi címre küldje:
Budapest Bank Rt., emberi erőforrás
Schiff Andrea
1138 Budapest. Váci út 202.

T

Fax: ( 0 6 1 ) 450-6025,
e-maii: jobűebudapestbank.hu
T o v á b b i álláslehetőségek

BUDAPEST BANK

honlapunkon:
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Arengeteggyógyszer sem segített,
a sokféle mellékhatástól állandó
hányingerem volt, többször rosszul is
lettem. Csupa fájdalomból és
szenvedésből állt az életem. Azt
gondoltam, hogy férjem után
hamarosan én következem...
Szomszédasszonyom akkoriban
hozta be az újságot, mondván, ha
mással nem is, de legalább azzal
segít, hogy fölhívja a figyelmemet
Balogh Larisszára és gyógyításaira.
Biztatott, menjek el hozzá. A
kezelésekre a fiam vitt el autóval,
mert engem teljesen ágyhoz kötött
a betegség.
Még véget sem ért a kúra, amikor
észrevettem, hogy szűnik a gyulladás,
csökken a fájdalom. Amint javultam,

www.budapestbank.hu

)s oktatási kínaiatokat OKTATÁSI M E U É K L E T ü n k segítségével
Hirdetö Hirdető H ű d e t o Hirdető Hirdető

Budapesti székhelyű, országos hálózattal rendelkező élelmiszer. Ital. vegyi áru
nagykereskedelmi cég Csongrád megye területére üzletkötő munkatársat keres.
Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Értékesítési területen szerzett tapasztalat
• Határozott fellépés, jó kommunikációs képesség
§
• Nagy munkabírás
3
• B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű
Ha széretne egy elismert, országos szinten működő cég csapatában dolgozni,
ahol a feladatokkal és a teljesítménnyel arányos jövedelem várja akkor küldje
el fényképes, szakmai önéletrajzát a megjelenéstől számított 10 napon belül
..Megbízható 11671392' jeligére a Sajtóházba.

Ugye nem
felejtette el
megvenni
,» a $ » I

W2W

%
T 7 Hirdetésfelvétel:
567-810

MINDEN SZERDÁN
60 000 CSALÁD POSTALÁDÁJÁBAN

*T* 1

Hirdető Hirdető Hirdető Hirdető Hirdető

Hirdető

Hirdető Hirdető Hirdető Hirdető Hirdető

Hirdető

TÖBBSÉGI KÜLFÖLDITULAJDONÚ, A FINANSZÍROZÁSI PIAC
KÜLÖNLEGESTERÜLETÉNTEVÉKENYKEDŐ PIACVEZETŐ
HITELINTÉZET RÉGIÓIGAZGATÓSÁGA

KÖZÉPVEZETŐT KERES

Elvárások: • Legalább középfokú végzettség (felsőfokú előnyt jelent) • Vezetői készség, ambíció, rátermettség • Nagyfokú munkabírás és mobilitás • Jó emberismeret, és megjelenés, problémamegoldó képesség • Kiemelkedő kommunikációs készség
Munkáját fix fizetéssel, célprémiummal, gépkocsi-támogatással
honoráljuk.
A pályázatokat 2002. január 28-ig „Aktív 011671912" jeligére
kérjük leadni a Sajtóházba.
„„„„<,„

A MASCO Vagyonvédelmi Nagykcr.
amely világcabadalimí vereték nélküli
vagyon- és tűzvédelmi rendszerek
forgalmazója, a kecskemeti i r o d á b a
felvételi hirdet

üzletkötői - irodavezetői
állás betöltésére.
F.lvarasaink: személygépkocsi,
mobiltelefon, direklértékesílési tapasztalat
Ajanlatunk: 11 éves vállalati múlt.
csúcstechnológiájú termékcsalád,
Folyamatos képzés, alapfizetés+
magas jutalék, karrierlehetőség
Jelentkezés
Vonncsák János irodavezetőnél,
i 06-30/932-2003-M telefonszámon

A GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT.
SZEGEDI KIRENDELTSÉGE
(6720 Szeged, Széchenyi tér 6.)
GENERAL!
UHNTT

©

Hirdető

az alábbi munkakörök
betöltésére
hirdet felvételt:

- Telefonos asszisztens
Felvételi követelmény: min. érettségi bizonyítvány

- ügyfélszolgálati munkatárs
Követelmény: Jó megjelenés, minimum érettségi

- Értékesítési tanácsadó
Követelmény: minimum érettségi bizonyítvány

- Képviseleti iroda vezetésére
S z e g e d v o n z á s k ö r z e t é b e n lakó m u n k a t á r s
Követelmény: minimum érettségi bizonyítvány.
A munkakörök betöltésének feltétele: 25-50 év közötti életkor.
Időpont-egyeztetés céljából január 21-22-23-án, munkaidőben
8-17 kőzött hívja a 62/566-106-os telefonszámot!

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6724 Szeged,

Bakay N. u. 22. Tel./fax:

62/422-222.

Kábelek, vezetékek és szerelési anyagok
kis- és nagykereskedelme
Nyitva tartás: h.-p.: 7-16, szo.: 8-12.
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GYERMEKI K ERKEZESET.
CSALÁDJUK ÖRÖMÉT TEGYEK KÖZZÉ NÁLUNK!
Ú jszülött gyermeke fotóját es szülét esi adatait

Október 31-én két, súlyos égési sérülést szenvedett
gyermeknek 4 0 0 kilométert kellett utaznia,
mert műszerek és személyzet híján több kórházban nem
tudták ellátni őket. Szegeden sem.
A kislány november 14-én,
a kisfiú 3 nappal később elhunyt.
A Rádió 8 8 a Délmagyarországgal és a Szeged Televízióval
közösen segíteni szeretne abban, hogy ez többé ne
fordulhasson elő.

Kérjük,
segítsen Ön is egy,
égési sérült gyermekeket
ellátó
szegedi klinikai részleg
létrehozásában.

a DÉLMAGYARORSZÁG és
DÉLVILÁG

GÓLYAHÍR
rovatában megjelentetjük.

• ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen,
es a megjelenő fényképét Ön hozza:
1200 EU/megjelenés

* vagv üzletkötőnk személyesen keresi fel.
es a fényképét is elkészíti, hívja
Köszönő Mónikát a 06-20,915-1378-as
telefonszámon:

Bankszamlaszam:
M K B 10300002-28510653-70073285

1500 Ft/megjelenés

Érdeklődjön telefonos hirdetésfelvételünkön:
62/567-835.

Információ: 62/444-088

F i 954 ÜJLUf'W

DÉLMAGMORSZÁG

A babai a

D i s z k o n t 10 d b p e l e n k á v a l
ajándékozza m e g !

•
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Életképek papíron
Több díjat is nyert már novelláival a vásárhelyi Kardos Mihályné. A nyugalmazott tanítónő írásaival lapunkban is találkozhatnak olvasóink, hiszen hamarosan ötvenedik Urai írása jelenik meg postabontás rovatunkban.
Irodalmi szárnypróbálgatásai ugyan még aktív korában, a hetvenes
években is voltak, ám az akkor született novellái már elkallódtak.
„Amikor nyugdíjba mentem, a bennem továbbélő közlési vágy hajtott afelé, hogy megírjam, ábrázoljam mindazt, ami látok" - mondta.
Kardos Mihályné novelláinak fő témái: a természet és az emberi kapcsolatok. Alkotásai saját élményeiből sarjadnak. Az egykori Münnich
Ferenc Általános Iskola tanítója verseket is ír. S hogy miért lépett mindezekkel a nyilvánosság elé? Családja és ismerősei biztatására. Mint
mondja, nagyon könnyen alkot. Több folyóiratban és kiadványban is
olvashatók versei és noveUái, így a Szegedi Kristályban, az Őszidőben,
a Kardoskúti Antológiákban, a Mentorban, a Délibábban. Néhány pályázaton indult, a Délibábba pedig úgy került be, hogy barátja, Kovácsné Fejes Erzsébet, aki maga is amatőr alkotó, küldte el a szerkesztőjének, ráadásul Kardosné tudta nélkül.
„Később bevaUotta, hogy legépelte a versemet, s beküldte a laphoz"
- tette hozzá Kardos Mihályné. „Nem haragudtam rá, hiszen mindketten Csicsatéren születtünk, azaz földiek vagyunk, meg aztán ő a tanács
művelődési osztályán dolgozott, onnét is ismertük egymást. Azonban
az irodalom által kötöttünk nagyon jó barátságot."
Kardos Mihályné szerint versei „nem olyan nagyok", inkább a prózaírást szereti. Legkedvesebb noveUájában, a Nemzedékváltás címűben
édesanyja halálát köti össze, lírai mondatfűzéssel unokája születésével.
Alkotásainak kritikusai: saját családtagjai. Nadrág című első novelláját a Mosonmagyaróvárról Vásárhelyre hazajött lánya olvasta el legelőször.
írásaival eddig tíznél is több díjat nyert.
„Harmadik- és különdíjakat kaptam a leginkább, és sokan azt hiszik,
hogy ezekkel rengeteg pénz is járt. Hát ebből - mondta - nem lehetett
meggazdagodni. De nem is ez hajt..."
KOROM ANDRÁS
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Buliból tartott buliba, közben életet mentett

Megköszönte a fuldokló
Egy szegedi fiatalember, Barna
Zoltán élete kockáztatásával
mentett ki egy fuldoklót a Tisza
jéghideg vízéből. Az eset több,
mint egy éve történt. A Belvárosi híd pillérétől vízbe ugró, súlyosan megsérült férfi, az öngyilkosjelölt, később köszönetet
mondott megmentőjének. Az
életmentő holnap veszi át a kormánykitüntetést a megyei közigazgatási hivatal vezetőjétől,
Vass Mártontól.
A Szegedi Nemzeti Színház színészklubjában dolgozó Barna Zoltán meglepődött, hogy megkapja
az életmentő érdemérmet, bár korábban már szóltak neki, hogy
számíthat valamilyen elismerésre, de már azt hitte, megfeledkeztek róla. A fiatal szegedi férfi
elmondta, persze örül, hogy
„díjazzák" a tettét, bár akkor és ott
nem az elismerés miatt ugrott az
alig négyfokos vízbe, hanem azért,
mert tudta, ha nem teszi meg, az
az ember megfullad. Az akkor sorállományú katona, Barna Zoltán
így emlékszik a történtekre:
- Azon a napon, november 19én éjszaka egy újszegedi szórakozóhelyen mulattunk. Éjfél körül elhatároztuk, hogy egy szegedi diszkóban folytatjuk a bulit. Már a
hídon jártunk, amikor észre vettük, hogy az egyik átívelő pilléren piros kabátos férfi álldogál.
Legalább negyedórán keresztül kértük, hogy jöjjön le, de ránk se rántott, hanem egyszer csak belevetette magát a jéghideg Tiszába.
Próbáltunk segítséget hívni, de
egyetlen taxi sem állt meg. Tudtuk,
hideg a víz, a férfinek egyre keve-

Gyenes
fotótárlata

Barna Zoltán még hetekig titkolta, hogy a jéghideg Tiszából kimentett egy férfit. Fotó: Miskolczi Róbert
sebb az esélye az életbenmaradásra, segítségnyújtásra már nem lehet sok időnk, ezért lerohantunk
a rakpartra. Ott szerencsére találtunk valakit, aki a mobiltelefonján értesítette a rendőröket.
Közben a vízben lévő férfi elkezdett jajveszékelni. A többiek,
a társaiul nem mozdultak, én
azonban nem tudtam tétlenül
nézni a srác kapálózását, ledob-

tam a ruháimat és egy szál alsóban belevetettem magam a jéghideg vízbe. Erős volt a sodrás...
Majdnem a folyó közepéig be kellett úsznom. Amikor odaértem,
megragadtam és megpróbáltam
kiemelni, amikor ez sikerült, elkezdtem kifelé evickélni. Pár száz
méterrel a híd lábától tudtam a
partra vonszolni.
A rakparton már mentők várták

az életmentőt és az öngyilkost.
Zoltán megszárítkozott, felöltözött, és..., és hajnalig mulatott.
- A buliban elmeséltem egy
lánynak, hogy mi történt nem
sokkal korábban, de ő nem hitte
el, azt gondolta, kitaláltam.
Azután hazamentem, nem szóltam senkinek, de egy idő után
mégis megtudták...
ILLYÉS S Z A B O L C S

Van fehér is, mint a sarki éjszaka

A vadászgörény szimata

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szeged-Szentmihályon, a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban
ma, 17 órakor Csicsai Antal művészeti szakíró, az intézmény igazgatója nyitja meg lapunk nemzetközi versenyeken is többször díjazott munkatársának, Gyenes Kálmánnak a fotókiállítását A tárlat
január 25-éig naponta 12 és 17
óra között tekinthető meg. Ugyanezt a kiállítást január 28-ától a
Gyálaréti Művelődési Centrumban is megrendezik, ahol február
1 -jéig lesznek láthatók Gyenes KálKardos Mihályné vásárhelyi tanítónő írásaival már tíznél is több pályázaton nyert díjat.
Fotó: Tésik Attila mán fotói.

Antipolitika
Zsong Szentes. A város polgárai a „zs" és az „sz"magasságában kiejthető hangerővel beszélgetnek arról,
ami most velük történik. A legutóbbi polgármesterválasztáson a szavazásra jogosult szentesieknek
hozzávetőleg negyven százaléka ment el szavazni.
Elenyésző azoknak a száma, akik érvénytelen szavazatot adtak le. Az érvényes voksok kétharmadát
Szirbik Imre kapta a másik három jelölttel szemben. akik labdába sem rúgtak.
Demokráciában a közvetlen választásnál nincs
erösebb legitimitás. Szirbik Imre két cikluson át vezeti a várost, s a büntetőügyben való szerepléséről csak akkor beszél, ha nagyon muszáj. Akkor se
szívesen, mert szerinte ez pusztán politikai felület.
Témánkat tekintve egyetértek. Szentes polgármesterét megilleti az ártatlanság vélelme, mint
bárki mást a római jog alkalmazásának területén.
Csakhogy pontosan ez a kultúrterület a hazája annak a gyakorlatnak, mely a pohtika világát némiképpen elkülöm'ti a magánszférától. 1998-ban a
választásra jogosult szentesiek egynegyede arról
döntött, hogy olyan várost akar. mint az előző ciklusban. A polgármester által oly sokat emlegetett,
a postaládákba bedobott vádirat a helyi értelmiség
álláspontja szerint - amelyre Szirbik akkor aggodalmában igényt tartott - bumerángeffektust produkált.
Vagyis a polgármester még nagyobbat nyert. A választók tehát nem mondhatják, hogy nem kaptak

Óriási „hörcsögjárás" volt az utóbbi években a szakemberek szerint.
A rágcsálók elszaporodtak a földeken, jócskán károsítva a termést,
és a gazdák mérgekkel igyekeztek
küzdeni ellenük. Holott a mérgeknek „mellékhatásaik" is ismeretesek, például nem biztos, hogy
csak a hörcsög dobja föl a talpát tőlük, hanem azok a védett, ritka
ragadozó madarak, egyéb állatok is
elpusztulhatnak, amelyek esznek
a mérgezett rágcsálóból. Miként
küzdhet az ember az elszaporodott kártevők eUen? Például - a
semmiféle „mellékhatással" nem
járó - vadászgörénnyel, amely
többnyire fehér, mint a sarki éjszaka nyár közepén, s olykor hobbiáUatként is tartják.

A vadászgörény kimagaslóan hatékony, és abszolút környezetbarát,
mondja a hódmezővásárhelyi Kocsis Imre, aki tartja is, tenyészti is
ezeket a különleges állatokat. Három éve foglalkozik vadászgörényekkel. Videofilmen ismerkedett
meg velük - előtte sosem látott
ilyet - , megtetszettek nekik, s rövidesen rendelt is egyet Kaposvárról. Nemsokára megérkezett a szállítmány, postai úton, aztán még
kettő Keszthelyről. Jelenleg tucatnyi, ketrecben tartott, galambszelíd vadászgörény gazdája Kocsis
Imre. Kérésre megy, viszi a görényeket, és az adott mezőgazdasági területet legmesszebbmenőkig
„megszabadítja" a hörcsögtől. Városi házaknál, tanyákon pedig, ahol

tájékoztatást; viszont a tájékoztatás módja sértette az ízlésüket.
A szentesi polgároknak van ízlése. Baloldalon
most szabad a pálya, mert az országgyűlési képviselőséget megcélzó szentesi polgármester feltehetően pártja nyomására lemondott az MSZP színeiben
való indulásról. Pedig az MSZP Szentesen eléggé nehezen képzelhető el Szirbik nélkül, és ez fordítva is
igaz. A választópolgárok összességét mégis egy
passzív, véleményalkotásra képtelen tömegnek nézi mind Szirbik, mind az MSZP
A demokratikusabb forgatókönyv szerint a harmadrendű vádlott természetesen elfogadja a bíróságtól kapott mentességet, tudomásul veszi, hogy
nincs kimondva az ártatlansága, de az ítélethirdetés után közvetlenül lemond. Odahívja azokat, akiket kedvel és azoküt, akiket nem annyira. Elmondja. nem érzi magát bűnösnek. Teheti azt annak tudatában, hogy egy élő organizmust hagy néhány hónapra magára, amely pályán áll, s az általános választások előtt ilyen rövid idővel törvény szerint
már nem lehet időközit kiírni. Lemondását pedig ezzel indokolja: az áprilisi orsszággyűlési választáson
a szentesiek véleményt nyilváníthatnak a nem jogerős ítélet fényében eddigi városépítő munkájáról.
A jelenlegi szituációban viszont városának polgárai pontosan ettől a lehetőségtől vannak megfosztva.
BLAHÓ GABRIELLA

A vadászgörény - ellentétben a méreggel - mellékhatások nélkül irtja a rágcsálókat.
Fbtá- Tésik Attila

a patkányok okoznak gondot, ott
a patkányok számára fellegzik be,
ha megjelennek ezek a világítóan
fehér bundájú, piros szemű állatkák. A görény bebújik a lyukba,
ami benn van, megfogja, a netán
kimenekülő áldozatot pedig a lyuknál álló, a vadászatban szintén
részt vevő kutya „teszi ártalmatlanná."
S miért fehér a vadászgörény?
Ennek éppen száz oka van, például - mondják a szakértők - nehogy a kutya összekeverje a görényt a célelőirányzott zsákmánnyal. De azért természetes,
„vadas" színű, és félalbínó vadászgörények is jócskán akadnak, többek között Kocsis Imre tulajdonában is. Szász Imre - aki nemcsak
József Attila-díjas író, a Magyar
PEN Club volt titkára, egykori
Eötvös-kollégista, hanem például
az Ez elment vadászni című szociográfia szerzője is - egyik vadásztörténetében leírja, miként
vadásznak üregi nyúlra görénnyel.
Ugyanúgy, mint hörcsögre, patkányra, ám itt puskás ember is áll
a lyuknál, nehogy elmeneküljön
a görény által a lyukból kikergetett üregi nyúl.
Kocsis Imre, mint már mondtuk,
nemcsak tartja, hanem tenyészti is
a vadászgörényt. Az apróságok,
mihelyt cseperedni kézdenek, tejjel elkevert daráithúst esznek, a
felnőtt görény elsősorban húsevő,
de szereti a gyümölcsöt, a főtt
krumplit, főtt zöldségeket is. A vadászgörény különös ismertetőjele: rendkívül szelíd teremtés, ha apró kora óta foglalkoztak vele. Némelyek hobbiállatként tartják, lakásban. „Előszeretettel rejt el különféle tárgyakat olyan helyekre,
ahová csak ő tud bebújni, például
szekrény mögé", mondja Kocsis
Imre. A vadászgörénytartókat eszerint a szomszédok onnan ismerik
föl, hogy gyakran hallatszik a falon
túlról szekrénytologatás.
F.CS.

- K A P C S O L A T O K -
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT
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sportmérkőzésekre7i

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 0620-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
ÜDÜLŐSZÖVETKEZET
N. L-né olvasónk azt panaszolta,
hogy nemcsak nyelviskolák, de
üdülőszövetkezetek üzletkötői is
zaklatják telefonjaikkal. Olvasónk
nem érti, miért nem lehet az adatbázisukból kikerülni.
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IMRE JÓZSEF
nyugdíjas
asztalos:
- Sajnos már nem járok. Az ötvenes-hatvanas években az SZVSEben fociztam és bunyóztam,
de azóta eltelt az idő. Tíz éve volt
egy szívrohamom, nemrégen még
egy infarktusom. Százszázalékos
rokkant vagyok. Szerintem a mai
játékosok lenyúlják a sok pénzt
és közben s e m m i t sem nyújtanak.

GALIBA PETER
tanuló:
- Nem, nem járok. A focit egyáltalán nem szeretem, és egyébként
sem erek rá meccsekre járni. Tanulok is, mellette pedig dolgozom,
így egyáltalán nincs időm ilyesmire. Ha tehetném, és több időm
lenne, akkor szívesen sportolnék
valamit, de most sajnos nem megy.
A tenisz jobban érdekel, de az itt
nem nagyon van.

•

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
HUGYAK MATE
Január 18., 16 óra 40 perc, 2 9 0 0
g. Sz.: Hollósi Judit és Hugyák Tibor (Szeged).
BÁLINT NÁNDOR
Január 18., 21 óra 20 perc, 3 7 5 0
g. Sz.: Kátai Bettina és Bálint Roland (Makó).
FODOR ESZTER
Január 18., 23 óra 0 perc, 3 6 0 0 g.
Sz.: Matula Anikó és Fodor Csaba
(Szatymaz).
FARKAS NORBERT
Január 19., 1 óra 25 perc, 3 6 2 0 g.
Sz.: Zimányi Kovács Ildikó és Farkas Csaba (Tiszasziget).
KÓSA KRISZTINA
Január 19., 2 óra 45 perc, 3 5 5 0 g.
Sz.: Szombathelyi Ildikó és Kósa
Zsolt (SzegedJ.
OLASZ BALAZS
lanuár 19., 16 óra 15 perc, 3 0 2 0
g. Sz.: Libor Anikó és Olasz László (Hódmezővásárhely).
BALÁZS BÁLINT
CSABA
lanuár 19., 21 óra 50 perc, 3 9 5 0
g. Sz.: Fürge Annamária és Balázs
László Csaba (Szeged).
BARTA BORI
BOGLÁRKA
Január 19., 21 óra 55 perc, 2 6 2 0
g. Sz.: ternyi Molnár Zita és Barta Antal (Szeged).

NANDORFI NELLI
lanuár 18., 12 óra 40 perc, 3 3 2 0
g. Sz.: luhász Krisztina és Nándorfi (Makó).
SAJBEN KÁRMEN
Január 18., 15 óra 53 perc, 3 3 4 0
g. Sz.: Gulyás Ágnes és Sajbcn Tamás (Szeged).
VIGH SZABOLCS GÁBOR
lanuár 19., 9 óra 44 perc, 2 6 7 0 g.
Sz.: Simon Erika Krisztina és Vigh
Tamás (Szeged).

vásárhely
SARKADI MÁRK
lanuár 18., 14 óra 0 perc, 4 4 0 0 g.
Sz.: dr. Gáli Andrea és dr. Sarkadi
István (Hódmezővásárhely).
GYÖNGYÖSI SZABOLCS
lanuár 18., 14 óra 10 perc, 4 2 7 0
g. Sz.: Szuromi Katalin és Gyöngyösi Sándor (Székkutas).
LŐKÖS FERENC IMRE
január 19., 15 óra 55 perc, 3 8 2 0
g. Sz.: Szántó Katalin és Lőkös Mihály (Hódmezővásárhely).
MAJSAI VERONIKA
Január 20., 3 óra 35 perc, 3 4 0 0 g.
Sz.: Szénási Tímea és Majsai Zsolt
(Hódmezővásárhely).
PAPP GRÉTA
lanuár 20., 9 óra 30 perc, 4 1 5 0 g.
Sz.: Horváth Edina és Papp Attila
(Hódmezővásárhely).
Gratulálunk!

AJANLO
A BARTÓK BELA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
Fellegi Ádám zongoraművész Chopin és Beethoven műveiből hangversenye. Közreműködik: Sín
Katalin gordonkaművész, Kosztándi István hegedűművész; a B
galérián megnyílt Szűcs Árpád fes-

tőművész kiállítása. Megtekinthető 10-től 18 óráig.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Az Ifjúsági Házban 18 órakor „Az
értől az óceánig" - Ady-est nagyváradi színészekkel. Vendégek: Gáli
Annamária, Péterfi Lajos színművészek.

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR
A Kígyó Gyógyszertái; Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben!
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária
sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti! !) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A
halesetet szenvedett gyerekeket a
II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják
el.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától

LEVAINE M. ZSUZSA
előadó:
- Hat évvel ezelőtt kick-boxolni
jártam én is, de mostanában már
csak a meccsekre járok. Ha van
időm, szívesen megnézem őket.
A barátnőm, aki régebben kézilabdázott, rábeszélt, hogy menjek el
vele kézilabdameccsre is. Azt a
sportot Ls megszerettem, nem bántam meg, hogy hagytam magam
rábeszélni.

másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés:
Szeged, Kossuth Lajos sugárút
15-17. szám alatti épületében (a
Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás
telefonszáma: 474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti időszak alatt: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17., (a Szilágyi utca felölj. Elérhetőségi telefonszám: 474-374, vagy
104.

TISZTELT OLVASÓINK! 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.

ZSIBRITA TIBOR
postai
alkalmazott:
- Első osztályú meccsekre egyáltalán nem járok. Csak otthon, a falumban megyek el a focimeccsekre. Balassagyarmat mellett lakom,
Dejtáron. Itt mindenki ismeri a
másikat, összejövünk barátok és
jól érezzük magunkat. A hangulat
is mindig jó szokott lenni. Női kézilabdameccsekre is szívesen járok.

POSTABONTAS

Bugyi István szentesi
professzorra emlékezve
Több mint száz éve, 1898. január 3-án Szentesen született dr. Bugyi
István professzor, a magyar, de nyugodtan mondható, hogy az európai sebészet nagy alakja. Rendkívül nehéz korban, a trianoni békeszerződés után, a szétdarabolt országban - a szentesiek nagy szerencséjére - éppen szülővárosában kezdett el dolgozni, s tette ezt a kis alföldi várost határainkon túl is ismertté és elismertté.
Önéletrajzaiban ironikusan így fogalmazott: „hendikeppel jöttem a
világra", célozva itt születési rendellenességére, a farkastorokra és a
nyúlajakra. Nyúlajkát még születésének évében megoperálta a kor iskolateremtő sebésze, Hercel Manó. Életében még egyszer találkozott
operatőrének a nevével: 1939-ben, amikor megjelent A sebészorvos
című könyve, melyet Hercel Manó-emlékdíjjal jutalmaztak. Farkastorokműtétje csak részben sikerült, jellegzetes, „nasalis" színezetű hangja élete végéig elkísérte. Talán ezzel is magyarázható, hogy az 1946ban felajánlott szegedi egyetem sebészeti tanszékét, majd a debreceni katedrát is visszautasította. Szentes és a szentesiek számára bizonyára így volt jobb, a magyar sebészet szempontjából viszont feltétlenül hiányt jelent.
Szülővárosában 1931-ben kezdett dolgozni, miután a kor jelentősebb európai sebészeti klinikáin hosszabb-rövidebb tanulmányutat tett,
valamint a budapesti János-kórházban eltöltött hat év után elegendő
felkészültséget érzett magában a n e m kis feladat elvégzésére. Szentesen új kórházi osztályokat, pavilonokat, kiszolgáló egységeket építtetett. Néhány év múlva, ha külföldi szakemberek érkeztek az országba, ide hozták őket Budapestről, hogy büszkélkedve mutassanak be
egy „vidéki kórházat". Bugyi professzor rendkívüli kézügyességét kihasználva sokat és jól operált.
Tíz könyvet írt, 9 4 közleménye jelent meg, számtalan kitüntetés
tulajdonosa. Sokoldalú ember volt, több nyelven beszélt, több hangszeren játszott, jó tornász és úszó volt, szeretett vadászni. Babonás
is volt, 13-án nem operált. Működése alatt valódi kis szellemi műhely lett a szentesi kórház. 1975-ben vonult nyugállományba, de továbbra is dolgozott. 1981. április 3-án bekövetkezett halála előtt egy
héttel még műtétet végzett.
Több mint húsz éve, hogy eltávozott, ám még most is velünk él. Itt
van a városban, a kórházban, a beszélgetésekben - egyszóval velünk
él.
PIZO ERIK
Szentes

Még nem halt ki a lelkesedés
a magyar emberekből
Mértéktartó személyek régóta fájlalják, hogy a magyar ember fásult,
közömbös, n e m él választói jogaival, és fokozatosan az úgynevezett
„konzumidiotizmus" állapotába kerül.
Szegeden azonban megtört a jég. A közelmúltban ugyanis egy nagyon lelkes, emelkedett hangú baráti összejövetel zajlott le a Szegedi
Közéleti Kávéház szervezésében.
A rendezvényen százak zsúfolódtak össze heringként azért, hogy
két és fél órán át állva hallgassák végig kedvenceik szavait. Ez ritkán
esik meg errefelé, a sokszor visszatérő vastaps s e m gyakori itt, a Tisza partján. Az sem mindennapi esemény, hogy zsúfoltság hallatán
Bartha László polgármester átüzent: szívesen látja és ülőhellyel várja a sokaságot a városháza épületében (csak kicsin múlott, hogy n e m
így lett!)
A program vendégei Bencsik András és Seszták Ágnes voltak, a Magyar Demokrata című lap vezetői, akik most a média reflektorfényében állnak a Medgyessy Péterrel folytatott per kapcsán, ezért fájlalom,
hogy Szeged lakói n e m értesülhettek a hírértékű esemény részleteiről, és nagyon sajnálom, hogy az ott elhangzott gondolatok a köz számára elvesztek.
Igazam tudatában feltétlen számítok arra, hogy levelemből a város
közössége legalább annyit megtudhat: a magyar emberből n e m halt
ki még teljesen a lelkesedés.
KÖVÉR KÁROLY
nyugdíjas,
szegedi tanár

DOROZSMAI LAKOSSÁGI
FÓRUM
Maróti Imre azt kifogásolta, hogy
Thurzó Ferenc képviselő ritkán
tart lakossági fórumot Dorozsmán.
Az emberek rengeteg kérdést gyűjtöttek össze az utóbbi időszakban.
Thurzó Ferenc kérdésünkre elmondta: a fontos ügyektől rendszeresen tájékoztatja a lakosságot,
fogadóórákon és munkahelyén is
bármikor elérhetik. Szombaton
délelőtt például a focistákat és az
érdeklődőket tájékoztatta a dorozsmai futballpálya sorsáról.
SÜLT MALAC
S. L-né szerint a közelmúltban sikerült meglepetést okoznia vendégeinek és családtagjaiknak. Igaz,
nem éppen kellemeset, mint remélte. A Cserepes sori pékségtől
vásárolt sült malac ugyanis félig
sülve, véresen került az ünnepi
asztalra. Reklamációját pedig még
egy bocsánatkérés erejéig sem vették figyelembe, mivel n e m tudta
egy hétig tárolni a malacot, amíg
a cégvezető hazaért szabadságáról.
A pékség üzemvezetője, Nagy Zoltán hangsúlyozta: megrendelésre
több malacot is sütöttek, de kifogás más esetben nem merült fel. A

hölgytói valóban kérték a kifogásolt
árut, de ez természetes a kereskedelemben.
PARKOLÁS
Tóth Árpád szerint a Szegedi Parkolási Kft. jogtalanul szállíttatja el
a gépkocsikat, amikor azok szabálytalanul parkolnak. Olvasónk
szerint az ilyen helyzet megoldása csakis a rendőrségre tartozna.
Radics János, a SZEPARK marketingvezetője elmondta, hogy a fizetőparkoló-zónákban a meghatározott időben a parkolójegy, bérlet, illetve a mozgáskorlátozottak állandó parkolási matricája nélküli autósokat büntetik a „Mikulás-csomaggal". Az autók elszállíttatásában mint közreműködő szervezet
vesznek részt.
KÁBELTÉVÉ
Szegedi olvasóink (D. S., illetve
Kovács János) kérdezte, hogy a Matáv-Kábel TV miért csak ígérgeti és
nem teszi lehetővé a Sport-I csatorna vételét. Szerintük n e m lehet
valós akadálya a műsor sugárzásának, hiszen ez az országban szinte mindenütt meg van oldva ez a
probléma. Harcsa-Pintér Sándor
kirendeltségvezetó kérdésünkre elmondta, hogy egyébként is az első negyedévre ígérték a Sport-I bevezetését, de a végleges időpontról
Budapesten döntenek, hiszen a cég
központja most ott van.

PANNON
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Az A l v ó n á l

H0R0SZK0P
I KOS: Hibákat csak az vét. aki éli az
*
I életét. Lelkiismerete nyugodt lehet,
helyrehozhattak ezek a dolgok. Délután sétáljon egy nagyot.

O y I MÉRLEG: Ne hagyja el magát haszttO I nálja fel meglévő tartalékait. Ha kétségei újra gyötrik, gondoljon arra, amikor
még fiatal és hódító vott.

I BIKA: Ha nem erőszakoskodik, ked* «vességgel hamarabb éri el, hogy értékeljék bájait. Igy az a kellemes együttlét alakulhat ki, amire vágyott.

| SKORPIÓ: Mindegy, hogy kedveli-e
i a felettesét vagy nem, de most kerülje a vele való találkozást. A váratlan feladatok megsokszorozzák munkakedvét.

C i n IKREK: Úgy jár-kel, mint az elefánt
* " a porcelán boltban. Nyomában csorba, törött poharak, romhalmazok. Üljön le egy
csendes sarokba, ott ártalmatlan.

J k , I NYILAS: Szerelmi élete ma újból ki' vigrázik, nem mintha eddig panaszkodhatott volna. Teljesen elégedett, s ez jó hatással van barátaira.

| RÁK: Olyan pozitív erők hatnak ön~
' re. hogy igazán szerencsés napra
van kilátása. Jókedvű ébredése, kitűnő hangulata elkíséri egész nap.

I BAK: Makacs és önfejű, és ha to' vábbra is konokul ragaszkodik az
álláspontjához, jelentős anyagi vesztesége lehet. Csak magát okolhatja.

"
' hogy kritikával szemlélje az ön életét, azt meg pláne nem bírja elviselni, ha
csupán jószándékból is, de beleszóljon.

| OROSZLÁN: Senkitől sem tűn el,

I VÍZÖNTŐ: A tegnapi viharnak nyoI ma sincs már, amolyan könnyű, kis
zivatar volt. Minden kivilágosodott az agyában is.

/ V S SZŰZ: Sportolás közben egy érde' kes ismeretlennel találkozik, aki
nagy hatással lesz önre. Próbáljon vele elfogultság nélkül gyorsan megismerkedni.

JJ< I HALAK: Felbukkannak régi barátai,
• ismerősei. Élménybeszámolók sora
vár önre, és a felpezsdült társasági élet kellemes hatással van Idegeire.

fl.

y

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-11-11-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
PARKOLAS
Hol parkoljon a súlyos mozgáskorlátozott, ha az I. rendelőintézetben van elintéznivalója? ]6 lenne, ha erre is odafigyelnének az illetékesek. ( 3 0 2 5 9 9 7 7 7 )
FALFIRKÁK
Végre fellépnek a íalfirkálok ellen?
Kicsi a büntetés! Már eddig is
milliós
károkat
okoztak.
(702383735)
A falfirkátoknak üzenem, hogy
a lakásukban keressenek felületet
a művészetüknek! Folyamatosan
átfesthetik, így n e m gond.
(302444777)
FŰTŐÉRTÉK
A gáz fűtőértéke alacsony lehet!
Szerelőt hívtam. A készülékem
jó! Ki a felelős? ( 3 0 2 7 8 1 7 9 8 )
EGÉSZSÉGÜGY
„Gratulálok" annak, aki kitalálta,
hogy a kismamák vizsgálatra a

betegek közé menjenek a Vasas
Szent Péter utcai SZTK-ba - írta
egy apuka. ( 3 0 2 4 4 4 7 7 7 )
SZABÁLYSÉRTÉS-E?
Szeptember óta m i n d e n n a p a füv ö n és a járdán parkol egy fehér
Suzuki. Látom a buszból, még
csak n e m is mozgáskorlátozott.
Engem pedig 15 perces, félkerekes
szegélyre állásért megbüntettek.
Ki vigyáz nálunk a rendre?
(202371558)
BALESET
Legyen sokadik intő példa a csütörtöki, kivilágítatlan kerékpáros
gázolása. Egy zseblámpa maxim u m ezer forintba kerül! Irta
egy v o l á n o s autóbuszvezető.
(30/3705534).
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Szegeden
rejthettek el
gépkocsikat

A vérvétel, higgye el nekem, Belami úr, a vérvétel nagyon sok
mindenre megadja a minket érdeklő választ - mondta
kedvesen a fíanel Pál-lakótelep
doktornője. S mire százat
köhinthetett
a folyosón a hörghumtos,
a külváros nyugalmazott
szépfiújának
kezében ott lapult egy formás kis
beutaló. Azt ugyan nem
mondhatnám, hogy Belami
boldogsága
ettől várt fergetegessé, de hát fogjuk fel úgy a dolgot mormogott
méretes orra alatt a széplegény
-,
hogy ez az elsó lépcsőfok az egészséges új élethez. Mert hogy új életet kéne talán kezdeni, azt pontosan tudta a vénülő
családapa.
Gyorsabban
fáradt már,
mint
amikor még suttyó
legényként
hajkurászta
a lányokat, hol ízülete roppant, máskor
kedélyének
állapota volt olyan, mintha akasztani vinnék, s bizony Smúz apu
Zsibbadt brigádvezetős
hozzászólásait is nagyon nehezen
viselte
már az
idegrendszere.

Bohács Gábor é s társai ellen büntetőeljárást folytat nagy értékű szem é l y g é p k o c s i k ellopása m i a t t a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fökapitányság. Bohácsot a napokban
fogták el Szegeden, a városi rendőrkapitányság n y o m o z ó i .
A Bács-Kiskun megyei főkapitányság eddigi adatai szerint a képen látható szegedi férfi az utóbbi
hónapokban több autót is a ellopott, é s a j á r m ű v e k e t e l a d á s u k
előtt rövidebb-hosszabb időre elrejtette. A 2 2 éves fiatalember Bohács Gábor Csaba vagy Gombár József n é v e n bérelt garázsokat elsősorban Szegeden. Az autólopással
gyanúsított férfi főleg Újszegeden,
az Odesszai Garázsszövetkezet kezelésében álló garázsok közül bérelt ki többet is.

Bár Belami kedvenc
időtöltései között még véletlenül
sem
szerepelt az orvoshoz járás, csak
elballagott egy SZTK néven anyakönyvezett
orvosbázisra,
ahol,
ugyebár vérét szívhatták.
Mivel
hősünk pontosan tisztában
volt
azzal, milyen nagy ívű fejlődésen esett át a magyar
egészségügy
az elmúlt évtizedekben
(de azzal még inkább, mennyit kell várni egy vizsgálatra), vitt is magával néhány vaskosabb
művet,
úgy, mint Háború és béke, Csendes Don, Dumas-trilógia. Ám legnagyobb meglepetésére
csupán
néhányat tudott ezek közül átlapozni és kijegyzetelni,
lefordítani
óhtvánra, s máris
beszólították.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság kéri, hogy aki az elm ú l t egy évben Bohács Gáborral,
vagy a férfi társaságában lévő szem é l y e k közül valakivel aláírt bérleti szerződést, tárcsázza a főkapitányság n y o m o z ó osztályát a
7 6 4 8 1 - 0 6 8 telefonszámon. M u n kaidőn kívül is lehet bejelentést
tenni a központi ügyeleten, a
7 6 4 8 1 - 0 5 8 telefonszámon, vagy
bármelyik rendőri szervnél é s a
112-es segélyhívón.

Ugye nem illik tovább
csigáznom a kíváncsiságot ? Ezért hát el-

Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Elveszett
É p í t é s i telek
Építőanyag
Garázs
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
Haszonállat
Játék
Könyv

• OPEL Astra Caraván 1,4
GL 16 szelepes, négyéves,
metálzöld, riasztóval, rádiómagnóval, távirányitóval, szervizkönyves, 70 500 km-rel,
1 580.000-ért eladó, 20/9512107. (Szeged).
• AUTÓKÖLCSÖNZŐ. Személy- és teherautó bérbeadása. 06/30-978-83-82. (Szeged).
• OPEL Corsa, 3 éves, 1.0
ecotec eladó kevés kilométerrel. 06-30/9-385-646, Szeged.

Panellakás

MERCEDES-BENZ
ezüztmelól E 270 CDI
2000. 10.
bemutató autó 18 000 km

Sport, hobbi

Tanfolyam

SZEGED, KOLLÉGIUM UT 6.
(A Dorozsmai úton, a Penny
Maikét után balra)

0

Ruházat

Ül

MŰSZAKI VIZSGARA VALÓ
F E L K E S Z I T E S . SZERVIZ.
Z0LDKARTYA. M0SAS

BOROS KFT.

Régiségek

Szolgáltatás

A U T Ó S Z E R V I Z

T.: 62/464-014

Rendezvény

Szakképzés

f » 0 S T ri
J9KuTO

LÉI.: 62/488-782

Mezőgazdasági gép

Oktatást vállal

DAEWOO NEXIA
sok extrával
sötétzöld 1 5, benzines
1996. 12.

Társközvetítés
Téglaépítésű lakás

Állást keres

szakképesítéssel,
C kategóriás jogosítvánnyal,
45 éves, munkanélküli férfi
munkát keres.Tel.: 62/254-081,
egész nap.
Állást kínál
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált
munkalehetőséggel. Részletre.
62/472-028.
• A SZAKMÁT változatlanul
szerető, de a pályát önhibájukon kívül elhagyó üzletkötők
jelentkezését várom. Jelentkezés személyes találkozásra:
Sztranyánszki Béláné értékesítési vezetőnél. Tel.: 62/492183, 62/468-024 vagy a 0670/217-99-11 telefonszámokon.

• AKAR ön 500 E Ft-ot keresni havonta? Hívjon most! Szeged, 30/852-60-14.
• DINAMIKUSAN fejlődő cég
2 főt keres érdekes területre,
diploma előny. Szeged, 0630/372-2870.
• DINAMIKUSAN fejlődő
számítástechnikai cég ügyfélkörrel rendelkező hálózatszerelési szakembert keres, versenyképes fizetéssel. Érdeklődni a 30/436-2303 telefonszámon lehet.
• FAIPARI cég németül, románul vagy angolul beszélő
műszaki vezetőt keres. Jelentkezni Szeged: 62/461 -000 telefonszámon lehet.
• FITNESS stúdióba fiatal,
érettségizett lányt keresünk
pultos munkakör betöltésére.
Fényképes önéletrajzot a „Fitness 011671496" jeleigére
a Sajtóházba kérjük.
• HOTELEKBE hostesseket
keresünk, 18 és 22 év közötti
hölgyeket jó kereseti lehetőséggel. Budapest 0630/857-2173.
• NÉMETORSZÁGI otthonunkba, négyéves kisfiunk
mellé keresünk baby-sittert,
könnyű háztartási munkával
együtt, minimális németnyelvtudás elegendő. „Baden-Württemberg 011571036" jeligére
a Sajtóházba.

Üzlethelyiség
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Gratulálunk
RENAULT EXPRESS 1.2 B
1995., fehér, 2-személyes

H1RDETES1
LEVELEZŐLAP
ÁRUSÍTÁS
Zöldség gyütoölcsbolt
(Dombték)

MAROSLELE,
KOSSUTH ÚT 64.

umszintjét sem. Ám amikor Cink
Enikő megjegyezte,
hogy ő bizony semmi jót nem néz ki az
MPV (ált. Throm. térf.) adatból,
Belami egy pult mellett
felejtett
vödörbe, no meg hatalmas kétségbe esett.
- Azt mondják, én akkor már
ne is nézzem meg, milyen a kínálat nyári ingekből a boltokban
- pottyant ki egy könnycsepp
Belami
szeméből.
- Én ilyet dehogy
tanácsolnék
- vigyorgott
Smúz apu -, de
annyit azért csak kémek, hogy a
tavaly vásárolt bőrdzsekijét
nagyon ne használja már, mert mégsem szeretném
túlságosan
kopottan
megörökölni.
- Humor csak, Smúzos
humor
- nyugtatta magát Belami, s resz-

kető térdekkel
elgyalogolt
kedvenc doktor nénijéhez.
Ott aztán a halálos betegek
nyugalmával ájult bele a székbe, s azon
agyalt, kézzel, vagy mégis inkább
számítógéppel
írja meg
hazatérve
végrendeletét.
- Hát Belami úr, bajok
aztán
vannak itt cső nélkül, de csőstül
is - fürkészte az adatokat a doktor. - Először is arra hívnám föl a
figyelmét,
hogy momentán
látens cukorbeteg,
az elhízás tüneteit sem mellőzi, a szíve sem
úgy funkcionál, ahogy azt összevethetnénk
egy
hosszútávfutó
olimpiai bajnok leleteivel. A húgysav pedig arról ámlkodik,
hogy
maga bizony több húst rágcsál el
naponta,
mint amennyitől
egy
ragadozó dinoszaurusz is gyomor-

kisteherautó
Az áfa

visszaigényelhető

Hitel, csere lehetséges!

Kistelek <css.tr i. 100,
06-20-9-721-846,
62/258-280
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F i u. 103.

Is)

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

é Környezetvédelmi vizsgálat
(zöldkártya)
é Eredetvizsgálat rövid határidővel.
Szeged, Napos út 1.

Magánház

Növény

árulom, egy nappal később
már
a Zsibbadt
brigádvezető
füstös
termében hajolt vagy nyolc, mindenhez értő korsószorongató
Belami leletei fölé.
-Te jó ég még a WT
süllyedést
is megnézték.'ámuldozott
Plüss
Eta.
-Az mind semmi, van itt adat
koleszterinről,
de még
LDL-koleszterinről is - sóhajtott fel Bika
fenő, s enyhén szánakozó
pillantást vetett
cimborájára.
- Inkább azt mondják meg nekem, mit sejtet eme
triglicerid
eredmény?érdeklődött,
nyakát
nyújtogatva
Snájdig Pepi. Majd
miután nem kapott választ kérdésére, a társalgás
elkanyarodott
a húgysav irányába,
természetesen nem mellőzve
Belami
líti-

Apróbörze

MŰSZAKI
VIZSCAZTATAS

Lakásfelszerelés
Hl

Németh György karikatúrája
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Á l l á s t kínál
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Belami koleszterin szintje

MUNKATÁRSUNKTÓL

Állást keres

T Ü K Ö R

Állást kínál

Az ÓNIX Kft.
a Bérkert utcai
telephelyére
szakmai gyakorlattal rendelkező

i bútorasztalosokat
Érdeklődni: munkanapokon:
8-16 óra
Silló Ferencnél:
20/937-59-15.

keres!
között.

• MAGYARORSZÁG egyetlen
„AAA" minősítésű biztosítótársasága az AHICO Biztosító Rt.
világszínvonalú szolgáltatásai
értékesítéséhez korlátozott
számban munkatársat keres.
Alkalmasság esetén szakirányú térítésmentes képzést nyújtunk. Pozitív életszemléletű, dinamikus 30-50 éves jelentkezőket várunk munkanapokon
11-15 óra között. Tel.: 62/476725,62/476-622 vagy a 70/21799-11 telefonszámokon.
• MELEGKONYHAI étterem
gyakorlattal rendelkező pultost, pénztárost felvesz. Szeged, 62/54-10-10, 06-30/37190-13.
• PIACVEZETŐ, dinamikusan fejlődő lakás-takarékpénztár értékesítési területre keres
agilis, érettségizett üzletkötőket Csongrád megyéből. Hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent. 06-20/9690420, Szeged.
• PÉNZÜGYI, számviteli,
főiskolai végzettségű, könyvelésben jártas fiatal munkatársat keres Építőipari Kft. „Február 2002.11671702" jeligére
a Sajtóházba.
• PÁLYAKEZDŐK, figyelem!
Magas kereseti lehetőség másodállású munkával jelentkezni: 06-30/382-29-59, (Szeged).
• SAJÁT személygépkocsival
rendelkező mérőóra-leolvasókat keresünk, rövidebb távra,
azonnali munkakezdéssel! Tel.:
62/420-433,540-290, Szeged.
• TERÜLETVEZETŐT keresek kizárólagos joggal rendelkező műszaki termékek forgalmazásához (csarnokok
szerelése is).Tel.: 52/431-146,
52/448-854, Debrecen.
• VAGYONVÉDELMI Rt.
személy- és vagyonőrigazolvánnyal. rendezett kamarai
tagsággal munkavállalót keres
hódmezővásárhelyi munkahelyre egyéni vállalkozóként.
Előzetes jelentkezés munkanapokon 8-16 óra között telefonon, a 06-62/474-082-es
számon.

• VENDÉGLÁTÓ-IPARI üzletekbe működő kft. keres kereskedelmi érettségivel, gyakorlattal és szgk.-val rendelkező, agilis hölgyet üzletvezetői munkakörbe. Fényképes
önéletrajzokat a Bacchus 2000
Kft. Szeged-tanposta Pf. 150.
címre kérjük.
• 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.
• ÉPÍTÉSZ szerkesztő munkatársat keresünk, önéletrajzot
és referenciaanyagot „Archicad 011671858" jeligére várom a Sajtóházba.
• ÉTTERMÜNKBE, 5-ös
főútvonal mellett, csinosnak
mondott női felszolgálókat felveszünk állandó munkára. Német-angol nyelvtudással rendelkezők előnyben. Tel.: 0620/73-74-73.
Gyakorlattal rendelkező,
szakképzett

ruházati
eladót
felveszünk!
Jelentkezés:
rövid önéletrajzzal
a Context Ruházati
Centerben
Szeged. Teréz u. 3. /
Tel.: 473/796
\

rontást kapna. Belami immár éppen azon ügyködött, hogy szikét
kér a nővérkétől,
hadd vágja föl
rögvest az összes erét. mert hát
minek szenvedni a halálig, amikor a doktor néni mosolyogva
rápillantott.
- Új életet akar kezdeni,
nemdebár? Hát akkor most
elérkezett annak az ideje. Először is
kezdjen el fogyókúrázni,
kerülje
a húsokat;
de süteményt
meg
csokoládét
még véletlenül
sem
ehet. A z se haj, ha a
vilmoskörtét piros alma váltja fel, persze szilárd halmazállapotban,
a lefekvés előtti torkoskodás helyébe pedig könnyű, pihentető séta lép. Ha
pedig reggelire, ebédre és vacsorára zöldséget rágcsál, talán még
a vidámsága is visszatér, fa, és a
cigi! - szólt a menekülő
Belami
után doktora -, azt meg
végképp
felejtse el, mielőtt még
beszűkülnének az erei és rák
támadná
meg a tüdejét.
- És sok pihenés,
kirándulás,
mondjuk, ismerkedjen
a hegyekkel - visszhangzott
a rendelő váróterme a sok jó tanácstól.
Vagy
ez utóbbit már nem is a doktor nő
mondtaszédelgett
Belami alatt
a Föld nevű
bolygó.
Történt mindez éppen egy hete.
A külváros nyugalmazott
szépfiúja azóta megtudta: az
ötvenedik
életévéhez közeledő magyarok legalább hatvan százaléka
hasonló
jó állapotban készül a születésnapjára. De ez megdöbbentő!
zokog mostanság Snájdig zsebkendőjébe Belami. És rágja a nyers
répát rendületlenül, savanyú uborkával eszi még a céklát is, s üvöltözve közli
tízpercenként
hallgatóságával: dehogy szokott ö már
pacalpörköltről
álmodozni.
BÁTYI ZOLTÁN

A Hansa-Kontakt
Élelmiszer- Vegyi áru
nagykereskedelmi
cég állást hirdet
az alábbi munkakörbe:

- RAKTÁROS,
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ
Elvárásaink:
- áruismeret, preciz,
megbízható
munkavégzés,
nagy munkabírás.
Az érdeklődők fényképes
önéletrajzát
a 62/558-323-as
„
faxszámra, vagy
2
a Hansa-Kontakt Kft.
címére: Szeged,
Huszár u. 1 -re várjuk.

o

• BÚTOROK (70 évnél régebbi), tollnemű, teljes hagyaték felvásárlása! 06-62/216324,06-30/383-7116, Szeged
• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, 62/315322, 30/9558-979
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064,
Szeged.
• TOLLFELVÁSARLAS Tes
cóval szemben. Szeged, Rókusi 25. Tel: 06-62/489-603,

„STIL" BÚTORBOLT
Koloniál és rusztikus bútorok
széles választéka, méretre gyártott
beépített szekrények tUkrös és
bútorlapos kivitelben.

Kézi perzsaszőnyegek
modern és hagyományos mintával.

Szeged, Mérey u. 2.
T.: 62/543-010

1

Bérlemény

Fűtetlen
és temperálható

Egészségügy

RAKTÁRAK
RÉRELHETŐK
SZECOLOR 3
DEPÓ,
©

6724 Szeged,
BakayN. u. 52.
Tel.: 62/467-647

• FOGÁSZATI praxisjog Szegedtől 30 km-re eladó. Tel.:
20/423-4269.

0

Egyéb

• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/210-49-04, Budapest.
• VÁGÁSÉRETT nyárfa-,
akácfaerdőt vennék. Szeged,
06-20/9466-657.

Egészségügy

íriszdiagnosztika és
természetgyógyászati kezelések.
gerinc-, ízület-, légúti, idegrendszeri,
allergiás és emésztési panaszok.

Dr. Jurij Petrov

nn

orvos-természetgyógyász
Bejelentkezés:

62/471-541. §

Gyorsan, hatékonyan, fájdalom nélkül!

2 7 8• H I R D E T É S "
Rendezvény

EREDETI

FINN

SZAUNÁK
INFRAKABINOK

RULETT

házhoz szállítva, összeszerelve

K Ü L - ÉS BELTÉRI
MEDENCÉK
komplett kivitelezése.
10 éve mttkfcM referenciák.

ÉS NYERŐGÉPEK

Szegeden, a Szent György 5. sz.

KORALL
USZODATECHNIKA
Nyitva: h-p,:8-1é>. lel: 323-797

Elveszett
• A SADE Magyarország Kft.
bejelenti, hogy a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. 9.
számú, valamint kivitelezésre
alkalmas bélyegzője elveszett.
Használatuk január 18-tól érvénytelen.
• HATTYASTELEPRÖL elveszett zsömleszfnű palotapincsi kedvenc kutyusunk.
Megtalálója jelentkezzen! 0630/856-4003

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium Szeged, 62/315-322
• KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium, Szeged. Vitéz u.
13-15. Tel . 62/423-325.

Lakásfelszerelés

A Magyar Vízügyi
Kivitelező Kft. Szeged,
Dorozsmai út 46.
Tel.: 461-833;
Fax:461-984
4. sz.
B É L Y E G Z Ő J E

ÚJ ÉV.
ÚJ A K C I Ó
• csillárok
• állólámpák
• falikarok
l mennyezeti lámpák

20-50%

E L V E S Z E T T .

engedménnyel

Használata
2002. január 18-tól
érvénytelen!

OTTHON-LUX
Dózsa u. 4.
Magánház

Építési telek

0

.

• ALSÓVÁROSON 30 nm
• TÁRSASHÁZAK építésé- házrész 3.200.000. 62/485re alkalmas telkeket keresünk 208. Szeged.
Szeged belterületén. Informá- • BELVÁROSI, ZÁRDA utca
ció: 555-821,30/9047-045 te- 7. alatti, 190 nm-es magánlefonokon.
ház, 140 nm-es boltíves, nagy
belmagasságú pincével, 340
nm telekkel. Ár: 27 M Ft. Felvilágosítás Szeged: 555-821,
Építőanyag
30/9047-045 telefonokon.
• SÓDERDEPO. Sóder, ma- • BÉKETELEEPEN 1 + 2
rosi, bánya- és termőhomok szobás ház eladó. 62/479-564
szállítása 3 köbmétertől. Tör- • KERESÜNK házakat, lakásokat. telkeket vevőinknek.
melék-. földelszállítás, földSzeged. 62/401-490.
munkák. Héttonás IFA autó• SZEGED-BELVÁROSI,
daru bérelhető. Érd.: 62/484Nagykörúton belül. 700 nm-es
133,62/467-724 munkanapotelken 400 nm-es új épület +
kon, Szeged.
110 nm-es régi építésű ház el• ÉPÍTÉSI terület teltöltésé- adó. Irodaháznak, orvosi renre alkalmas földet átveszünk. delőnek Is alkalmas 62/443Információ: 555-821 vagy 008.
30/9047-045
telefonokon. • SZEGEDEN keresünk há(Szeged).
zakat lakásokat ügyfeleinknek.
62/485-208.
• ZÁRDA utca 7. sz. alatti
magánházban t db 3 szobás,
69 nm-es, 1 db 2 szobás 59
nm-es, 1 db 1 szobás 32 nm• CSABA utca 41. szám alatt es, 1 db garzonlakás 25,4 nmgarázs 1.500.000 Ft-ért eladó. es eladó: 110 ezer Ft/m' áron.
Szeged. 06-20/9331-700.
Ugyanitt nagy belmagasságú
• GARÁZS, Hont Ferenc utcai boltíves 140 m'-es pince 70 E
trolivégállomásnál eladó! Heve- Ft/m' áron eladó. Információ:
derzáras. külön villanyórás, 17 tel: 555-821, vagy 30/9047nm-es. Szeged, 62/491 -079.06- 045 telefonokon. (Szeged).
30/9433-864.

Gépjármüvez.-k.
• ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt moped-, motor-, személy-, teher-,
nehézpót-, autóbusz-tanfolyamokat Indít. Részletfizetés, korrek ügyintézés, diákkedvezmény. Szeged. Berlini krt. 16.
62/422-240, 06/20/9431-444.
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
• JAKAB CSABA Autósiskolája. Szeged. Vitéz u. 13-15.
62/422-335.

ffl

Hagyaték

• KÖRÚT Régiségkereskedés antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatéklelszámolás.
Szeged,
62/315-322, 06-30/9558-979.
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Haszonállat

NAPOSCSIBEAKCIÓ!
Előnevelők és naposcsibeforgalmazók részére rendkívüli
bevezető áron kínáljuk
a közkedvelt HASTER
vegyes hasznosítású
színes naposcsibéinket!
Érdeklődni az alábbi
teleionszámokon:
42/353-064,42/352-167,
30/2060-930

J 9 Mezögazd. gép
• UTB-550 tulkés. jó állapotban eladó. 06-30/99-53-699.
Q j

Növény

• GYÖKERET vásárolunk beládázva. Érd.: 62/216-315,
30/470-38-27 Makó, Tulipán
u. 9.
Oktatást vállal
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált
munkalehetőséggel, részletre.
62/472-028.
Panellakás
• HONT F. utcai 5 emeletes
épületben 4 emeleti, 72 nmes, 2+2 szobás lakás 4,6 M
Ft, ugyanott 17 nm-es garázs
1,3 M Ft. Felvilágosítás:
62/555-821, 30/9047-045.
Szeged.
• KÜKOVECZ N u. 12 alatti, cseréptetős házban, 4. emeleti, 80 nm-es, 3 szoba + étkezős, erkélyes, járólapos,
lambériás, vfzórás, hőmennyiségmérős lakás 6,8 M Ft + 17
nm-es garázs 1,5 M Ft. Érdeklődni: 30/9589-663 telefonon,
• ÚJSZEGEDEN Cinke utcában, 110 nm-es, hőszigetelt, ötszobás, két fürdőszobás, sorházi lakás terasszal,
garázzsal és rendezett pihenőkerttel eladó. Érd.: 62/438492, 16 órától. 06-20-9310437 egész nap.

zért vásárolok, régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
régiségeket. Hagyatékok felszámolása. Szeged, 62/494141, 06-30/9252-945.
• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.62/315-322, 30-9558-979.
• RÉGISÉGEK vétele, 06/62322-914, Szeged, Csongrádi
sgt. 2/b., 10-17 óráig.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
vásárol antik bútorokat, festményeket, vitrintárgyakat, mindenféle órát, tollneműt, teljes
hagyatékot isi Vidékre is díjtalan kiszállás, azonnali készpénzfizetés! 06-62/216-324,
06-30/383-7116, Szeged.

FORGALMI
ÉRTÉKBECSLŐ *
i
szakképzés indul =
épületbejárási
gyakorlattal, Szegeden.
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llBRANDTEX
„Minden, ami
összetartozik"
NŐI

KONFEKCIÓTERMÉKEK

kedvezményes

TÉLI VÁSÁRA
M-Trade Kft.
Szeged,
Dugonics tér 11. f
T.: 62/420-570

Szolgáltatás

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

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával. (Szeged és
Csongrád megye). 06-30/
9457-577, 06-62/533-999.
Szász Péter.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56114, Szeged.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel. testéssel. 0662/267-557, 06-30/9550-537.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó
Égetőnél, árengedménnyel.
498-130,489-603.06-60/381147.
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló-akció! 30-40%.401-318,
06-30/9457-201, Szeged.
• REDŐNY, RELUXA, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakfordítás,
62/457-562, 30/94-36-411, TÖRÖK TIBOR. (Szeged).
• REDŐNYT reluxát, szalagfüggönyt 30%-kal olcsóbban
Makrostartól
62/288-619,
30/9384-330.
• ÜVEGEZÉS, HELYSZÍNI
B E É P Í T É S (Szeged, Teréz u.
42., 425-555). Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! SZILÁNK. Több. mint üveg.
• ÓRAJAVÍTÁS garanciával
- régi órák teljes felújítása.
Elem-, szíj csere. Kreiner órás,
Szeged, Attila 8. 62/310-230.

termoplAn
ablakok több méretben
5500* Ft-tól (felújított).
FAROSTLEMEZ
BELSŐ RJTÓK (új)
közvetlenül a gyártótól,
5900* Ft-tól.
SCHÜMflCHER I
8
ABLAKOK

SPORTÁRUHÁZ

termékek

engedménnyel!

- Pamutpulóverek,
szabadidőruhák, pólók
Szeged, Kölcsey u. 10.
Tel.: 542-810
k Ny: H.-P.: 9-18. Szo.: 10-13^

(előképzettséggel)

- Mérlegképes
könyvelő 2 év

• CSONGRÁDI sgt.-i, IV.
emeleti, Igényesen kialakított
1,5 szobás lakás 5.800.000.
62/485-208, Szeged.
• SZEGED, Tisza L. krt.-on 2
szobás lakás bérleti joga átadó. 62/322-208.
• SZEGED, Vidra utcában 85
nm-es lakás sürgősen eladó.
Irányár: 9,6 M Ft. 62/322-208.
• SZEGED, JÓZSEF A sgt.
és Tó utca 11/b társasházi lakósok leköthetők! 06-20/9805441.62/461-954, este.
• SZEGED-ALSÓVÁROSI
hatlakásos társasházban II.
emelel + tetőtéri négy szoba +
hallos, 2 fürdőszobás lakás eladó. 62/443-730.
• SZEGEDEN keresek újabb
építésű 1,5 szobás lakást II.
emeletig 6.000.000. 62/485208.

A l l e s

(megszerezhető
előképzettséggel)

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

Üzlethelyiség
• BELVÁROSI, 18 nm-es galériás üzlethelyiség kiadó. Szeged, 30/9558-979.
• NAGYÁRUHÁZ passzázssorán 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó, 06-30/9456-775. (Szeged).
• SZEGED Plazában lévő 40
nm-es üzlet bérleti joga átadó.
Tel.: 06-20/9253-959.
• SZEGED, KÁLVÁRIA sgt.
24. alatti egy 163 nm-es, egy
125 nm-es irodahelyiség kiadó. Érdeklődni: Polygon Kft.,
62/558-558, Tóth Éva ügyintézőnél.

Szegeden, a Pusztaszeri
utcában 120 nm-es.
alagsori

BEMUTATÓTEREM
Január 25-től 27-ig
TALPMASSZÁZS tanfolyam.
március 1-jétől 3-ig
TESTMASSZÁZS tanfolyam
lesz a Fagyöngy
sj
könyvesboltban:
Szeged, Bartók Béla tér 9. s
(átjáróban) 06-70/247-20-31,
06-1/323-01-29 (tel/fax)

1000 Ft/nm + rezsi áron

BÉRELHETŐ.

~SZE(;EDEN, A
FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

Alkalmas üzlethelyiség, iroda

laköparkjellegüen kialakított

04-30-9589-643.

környezetben kulcsrakész,

06-62/499-814.

és raktár kialakítására is.

011671832

társasházi lakások leköthetők
1 0 0 - 1 5 6 E F t / n m - e s áron.

A

Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,

MIOK

a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás, ügyintézés.

Március hónapban induló

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

tanfolyamaink:

dajka
reklámgrafikai

\

számítógépes
asszisztens
*
TOVÁBBKÍrZÓ KFT
CSONGBÁD MEGYEI KÍPVISILEri

TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
MAE,VAR IPARSZÖVETSÉG
OKTATÁSI KÖZPONT
6724 Szeged. Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-587.425-596
e-ntaii: mink.szegedi" dt-llat.hn

KET helyiségből álló,
40 nm-es iroda bérbe
adó az Arany J. u. 7.
sz. alatti irodaházban.
Érd.: 7-15 óra között
a 62/420-344 számú
telefonon.

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
Libor ANtalNé, Üllés, Mező Irwre u. 29.

kéz- és lábápoló
műkörömépítő

A KIT Kft. tavaszi
szakmai tanfolyamai:
kereskedő-boltvezető,
kereskedelmi
menedzser,
ABC-etadó
ruházati
eladó,
pénztárgépkezelő,
mixer,
vendéglátó
üzletvezető.

B t .

Ingatlanközvetítés
Lakások (önkormányzati is),
üzlethelyiségek, házak cseréje, 0
adásvétele, értékbecslés. 3
Szeged, Attila u. 7.
Nyitva: minden munkanapon 8— 17 óráig.
Cégvezető: dr.Tímár László.
Telefon: 6 2 - 4 7 9 - 5 6 4 ,
322-208

EZT VEGYE MEG!
• Belváros szélén 2 szoba, hálófülkés. szép lakás: 6,65 M. • Körtöltésen kívül vállalkozásra alkalmas ház: 12.8 M • Albérletközvetítés, értékbecslés!
Cgt. Dr. Tatár Rózsa
BT. Tel : 62/313-117
Szeged, Jósika u. 1.
H , Sz.. P : 9-13. K..Cs, 13-17.

J

0

Gratulálunk

>

Boldog
születésNapot!
Drága Patrik!

Ful

Társközvetítés

• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.

Egy éve, hogy megszülettél,
és a család mindene lettél.
Boldog születésnapot és
vidám gyermekkort kíván:
Anya, Apa, Mama, Papa,

|2jj| Tanfolyam

*az árak az ófót nem
tartalmazzák.

Boldog s z ü l e t é s N a p o t !

I S ^ A W I IITÍQTGíEÜE'S

Tel.: 06-60/312-256

20%

OKJ-s képzésekre:
- Minőségbiztosítási
felülvizsgáló
és tanúsító
- Személyügyi
ügyintéző
- Pénzügyi
és számviteli
ügyintéző
- Intenzív
mérlegképes
könyvelő

Téglaép. lakás

U

2002. JANUÁR 22.

Keresztapa

BELSÖAJTÓ-AKCIÓ!

Sport, hobbi

• BIZTONSÁGSZERVEZŐ
felsőfokú, OKJ-tanfolyam indul. Kezdés: február 2. Novit
Bt. Szeged, 62/315-461,20/966-42-79.
• INGYENES Is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírás
képzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! HUNITMagyarország (62) 424-484.
• JOGA szerdánként 17.30tól (Reforméletmód Óvóda,
Kis-Tisza u. 5.). Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
62/422-368, 20/398-36-77.
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
felülvizsgáló és tanúsító, OKJtanfolyam indul. Kezdés: február 2. Novit Bt. Szeged, 62/315461.
• TIZENÖTszázalék kedvezménnyel iratkozhat be a Sterling House februárban induló
angolnyelv-tanfolyamaira a
Ságvári Gimnázium 207-es
szobájában, csak január 21én ós 22-én, 15-18 óráig. Szeged, 62/424-766; 62/544000/33-63.
• TÁRSASTÁNC! Lányformációhoz partner nélküli társastáncos 9-16 éves lányokat
vár a GM Alapfokú Táncművészeti Iskola. Ingyenes képzés.
Szeged, 06-30/9387-617.
• ÜVEGFESTŐ tanfolyam indul ismét Szegeden, Cjyil Közösségi házban, január 21 -én
(hétfőn). Érd.: 06-70-275-4001.

Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 425-805

megrendelésre, akciós óronl

arena

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

Tanfolyam

Ruházat

3

2002-ES

TAVASZI
BEISKOLÁZÁSOK

SZEGED: 62/499-994,
60/450-430
Hmv.-hely: 62/241-687,
06-20/9-732-724

Vizsgáztatás ugyanitt;
részletfizetés.
Tel.: 06-30/358-6664,
62/544-179, Kovácsné.

QUINT GALÉRIA
FOLYAMATOSAN
VÁSÁROL T E L J E S
HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET,
MŰTÁRGYAKAT,
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
KÖNYVEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
6720 SZEGED,
KÖLCSEY U. 4.
62/422-726,
06-30-309-431-411.

DÁN

-

INGATLANKÖZVETÍTŐ/

Budapesti krt.
Régiségek
és József A. sgl. sarok <
• KORREKT áron készpén(ái ABC mellett)
W

>
/

WOMA KFT.

Szakképzés

• KERTÉSZBÁL Baiástyán.
Hotel Orchideában február 23án. bőséges vacsorával. J ó
hangulatot a Nosztalgia zenekar biztosítja. Műsor sztárvendége „Mário". Belépődíj vacsorával: 5000 Ft. Tombola fődíja
180.000 Ft-os, 2 személyes
Török-Rivierai üdülés, 8 napos, repülővel. Érd.: Balástya
Hotel Orchidea. Tel.: 0662/278-272.

KEDD,

Alapfokú szimttógép-tezelS
/
szakképesítés modulrendszerben f

Középfokú szoftverüzemeltető
szakképesftés modulrendszerben
StaffiLB

zimn
i •t
A meddők hiee Is fhégrrhetók! Az daptekri morktekn rptnet!
J Táblázatkezelés II 12.000 0
J Szövegszerkesztés 18 000 Ft
J Adatbázis kczclcs 20 000 Ft
J lábfeatkezHés ISŐOOrt
J Web-oldal készítés 12 000 Ft
J Prezentáeió
7 700 Ft
J üzemeltetés
I2 000FI
J Internet
4 700 FI
J 1 elkészítés II
16 000 Ft
J l elkészítési
1+400I I
/

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

6 fős oktatótermek. gyakorlást tehetőség.
Szeged Batthyány L. u. 4.
Az ár tartalmazza az OK) vizsga és a jegyzet költségét.
Tel (62) 451-697

Ferencszállásra
„18"

Juhász Szeles
Évikének
boldog születésnapot!
Elérkezett e nap.
születésed napja.
Életednek betelt már
ismét egy lapja.
Szívedben jóság ós
szeretel él. Többel érsz Te
minden drágakőnél.

DIPLOMÁSOK,

Sport, hobbi

FIGYELEM!

Mama, Toni bácsi.

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara

EutoSport

E tt f.*y /VJ i n

az alább) másoddiplomás képzést indítja Szegeden:

i

,S> Téli dzsekik,

• Közgazdasági szakokleveles mérnök
£

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől:

pulóverek,

1

' " V "•

cü szabadidőruhák,
•§ síkesztyük,
engedménnyel c h ó l o p o s á k l

CAMPAGNOLO
termékek

Szeged, N a g y J u. 4.

Szeged, NagyJ. u. I .

Ny : H.-P. 9 - 1 8 . Szo. 10-13.

Ny : H.-P. 9 - 1 8 . Szo. 10-13.

T, 62/420433

www.minerva90.hu

E-mail: minerva90@axelero.hu

képez

adidas
e s

S Z E G E D , K á r á s z u. 2.

•

gazdasági informatikusokat
és műszaki informatikusokat

tart!

KEKR E
TERN^1

Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA
SZEGEDI
KONZULTÁCIÓS KÖZPONT

ÉV ELEJI ÁRZUHANÁS!

t &

8000 Székesfehérvár, Móri út 16.

Kft.

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

T.: 62/451-675

Amíg a készlet

--

Ü

FELVÉTELI V I Z S G A N I N C S I
Munka mellett végezhető,
péntek délutáni és szombati oktatással.
(Távoktatás, átjárható félévek,
hallgatócentrikus oktatás, vizsgáztatás.)
Érd.: munkanapokon 8-14 óráig a 62/424-154-es,
ill. a 2 0 / 9 - 2 4 5 - 7 5 6 - o s telefonszámokon.
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu
web www.gdfszeged.ini.hu
Internetpartnerűnk:

() lifiKimrl

OH

Boldog

születésNapot!
K i s s Zsuzsikának
21 éve! Megszülettél, drága
kisunokánk lettél. Lépteid
után virág nyíljon, gyönyörű
barna szemedből könny ne
hulljon, szívedet bánat sose
érje. Mamidék

Boldog

születésNapot!
SÁNDORFALVÁRA:
SZÉLL NOÉMINEK
tizenkettő éve, hogy
megszülettél,
a mi kis drága unokánk lettél.
Nagyon sok boldog szülinapot
kívánunk.
Széli Mama e; .ita

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

A Dél sportja
A DÉLMAGYARORSZAG

A műszaki átadás befejeződött, hamarosan a csapatok is birtokba
vehetik a megújult szegedi sportcsarnokot. És ahogy az ilyenkor
lenni szokott, az érintettek eddigi valamennyi bosszúsága örömteli
várakozásba csap át. Hiszen öt legmagasabb osztályú együttes
élte hányattatva heteit, hónapjait egyfajta „száműzetésben" az
átépítés ideje alatt. Olyan lehet ez, mint amikor a család
lakásfelújítás mellett dönt, aztán a mindennapos kényelmetlenségek
miatt százszor megbánja, hogy belevágott. A végén viszont, amikor
minden helyreáll, elégedetten bólint, megérte. Biztos vagyok benne
- pláne az előzetes hírek alapján - ezúttal is megérte. Szeged olyan
káprázatos sportlétesítményhez jut, amelyet megérdemel. Hiszen
talán egyetlen vidéki város sem dicsekedhet annyi első osztályú
csapattal, mint a csongrádi megyeszékhely. És most már nemcsak
az eredményekre, hanem az otthont adó környezetre is büszke lehet
Szeged.

•

Az elmúlt két hét a magyar futball számára a 99-es jegyében telt.
Ez a mezszám Marék Penksáé, a szlovák „sztáré", akinek kegyeiért
az elmúlt két bajnokság aranyérmese, a Ferencváros és a Dunaferr
vetélkedett. Penksa (aki öt gólt vágott az ősszel a remek magyar
NB I-ben, tehát érthetően magas az ázsiója) délelőttönként a Fradi
99-es mezét mutogatta nagy vidáman a fotósok kameráinak, majd
délután Dunaújvárosba autózott, felvette a piros 99-es trikót, és
együtt edzett a dunaferresekkel. A szlovákot egy ideig mindkét klub
magáénak tudta, majd megszületett a remek megoldás. Az adu ász.
a 99-es mehetett a Fradiba. Cserébe a Dunaferr megkapta Balaskót.
Az MTK-tól... A magyarázat persze a jelenlegi tulajdonviszonyok
mellett érthető. És szomorú. No meg olyan, mint a mai magyar
labdarúgás. Komolytalan.

•

Álmodni szabad, mi több, mostanság egyesek
határozottan
javasolják. Ott tartunk, hogy a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság
rendezéséről és a 2012-es nyári olimpia lebonyolításáról beszélünk.
Tagadhatatlan, álmodni csak szépet érdemes, és ilyenkor az sem
baj, ha a valóságtól, a realitásoktól teljesen elszakadunk... Persze
azért ennél szerényebb vágyak néha valóra is válhatnak. Néhány
nap múlva kezdődik például Sah Laké City-ben a téli olimpia, és
megyénk sportolója, Lajtos Szandra rövidpályás
gyorskorcsolyázásban kiharcolta a szereplést. Óriási teljesítmény, már-már
álomszerű. Ha azonban azt várnánk el tőle, hogy a coubereni
eszménél, mely szerint néma győzelem, hanem a részvétel a fontos,
magasabb célokat tűzzön maga elé Amerikában, akkor irreális
elvárásokat fogalmaznánk meg vele szemben. Mert más dolog az
álom és megint más a realitás. Lajtos már így is óriási tettet hajtott
végre, a labdarúgó Eb-re pedig talán egyszer el kellene jutnia
magyar válogatottnak, utána álmodhatnánk a rendezésről is.
SZETEY ANDRÁS

Második a Pick

Már a torna előtti események sem
kedveztek, hiszen a Pick Szeged az
arandjelovaci edzőtáborától negyven kilométerre lévő Lazarevacba
másfél óra alatt jutott el, mert akkora hó esett, hogy a buszra fel kellett szerelni a hóláncokat.
A négycsapatos torna első mérkőzését a házigazdák együttese vívta
a Sintelonnal, amelyet végül az
utóbbiak 34—30-ra nyertek meg.
Ezután következett a Pick Szeged-Crvenka derbi, amelyről Teimel
Zoltán szakosztályvezető a következőket mondta: - Nagy lendülettel kezdte a Szeged a találkozót, s ez
az eredményben is megmutatkozott, mert a 21. percben már 15-6ra vezettünk. Aztán a cseréket küldte a pályára Dragan Djukics edző,
s feljött a jugoszláv első ligás bajnokság középcsapatának számító
Crvenka, s a félidei eredmény kissé szorosabbá vált (17-13). A második játékrész elején nagyon gyengén játszottunk, s a 38. percre egy
gólra (18-17) megközeh'tettek bennünket. Sikerült azonbanújítanunk,
s zsinórban öt gólt szereztünk.

PICK SZEGED-CRVENKA

32-23 (17-13)

A szegedi g ó l s z e r z ő k : V a d k e r t i 7 , dr. O s z -

IOZSEF

A megismételt mérkőzést is a Vásárhely nyerte 31-22-re

Turmix

A jugoszláviai edzőtáborát lazarevici nemzetközi tornával fejezte be a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tisza-partiak a
döntőben kétgólos vereséget
szenvedtek a jugoszláv első osztályú bajnokság ezüstérmesétől,
a Sintelontól.

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

lánczi 6, Bajusz 5, Eklemovics 4, Bécsi 3,
Doros 2, Laluska 2, Németh 2, llyés 1.
A döntőt így a Pick Szeged a Sintelonnal vívta. A találkozó a szakosztályvezető beszámolója alapján
a következőképpen zajlott le. Kiegyenlített küzdelmet hoztak az
első percek. Előbb a Sintelonnak sikerült háromgólos előnyre (7-10)
szert tennie, majd megfordította az
eredményt a Pick (11-10). Doros
kétperces kiállítása kissé visszavetette a Tisza-partiakat, s ismét
a jugoszlávok vették át a vezetést.
A féhdő végén a szegediek kezében
volt az előny megszerzése, de nem
tudták a kihasználni a kínálkozó
ziccereiket sem. A második fébdő
elején sokat hibáztak Bajuszék.
Még két hétméterest is kihagytak,
így tartotta kétgólos előnyét a szerb
együttes. Azonban ismét sikerült
összekapni a Pick játékát. Előbb
Vadkerti egyenlített (25-25), majd
két perccel később már a Picknél
volt az előny (27-25). A találkozó végén a két hazai játékvezető azonban mindent elköveT
tett, hogy Sintelon-győzelem szülessen...

PICK SZEGED—SINTELON
29-31 (14-16)
A szegedi gólszerzők: E k l e m o v i c s 1 1 ,

Vadkerti 4, Bécsi 4, Bajusz 3, Laluska 3,
Doros 2, dr. Oszlánczi 2.
Vasárnap, a szegedi sportcsarnokavató ünnepségen találkozik ismét a két csapat, s a Pick Szeged
visszavághat a vereségért.
SÜLI JÓZSEF
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Győzelem és „halálfélelem
KÉZILABDA

BÉKÉSCSABAI ENKLISS-HNKC
22-31 (11-18)
NB l-es női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 2000 néző. Vezette: Cserepes, Jancsó.
Békéscsabai ENK: Kovácsné - Valyuch
1, K0VACSICS0VA 4, Mahler, Kurgyis 2,
Vass 3, Kovács 2. Csere: Szigeti (kapus),
Lisztóczki 1, Krista 1, Valaczkai 2, ANCSIN
6 (6), Bodzás. Edző: Szabó Károly.
Liss-HNKC: SZABÓ K. - Szabó M„ BARNA 6, ASZTALOS 8 (2), Nikolics 4 (3), JANCSAR0VA 5 (2), Baunok 2. Csere: VÖRÖS
(kapus), KOCSIS 4, Kósa, Szőke 2, Csáki,
Szendrei. Edző: Farkas József.
Hétméteresek: 5 8 , ill. B 7 . Kiállítások: 1 8 ,

ill. 20 perc.

Felfokozott várakozás előzte meg a
Liss-HNKC újabb csabai vendégjátékát, s ennek eredményeként a
kék-sárgákat drukkerhad kísérte el.
A helyiek óvatosak voltak, Orosházán ugyanis egy órát várakoztatták a szegedi-vásárhelyi különítményt, nehogy túl hamar érkezzen
a tetthelyre. A békési fővárosba, a
sportcsarnok - a létesítmény majdnem zsúfolásig megtelt, kétezren
foglaltak helyet a lelátókon - elé
rendőri felvezetéssel gördültek be a
buszok. A két B-közép már a meccs
előtt „kóstolgatta" egymást.
Mindkét oldalon voltak betegek,
hiányzók. A hazaiak szinte átlövő
nélkül igyekeztek felvenni a harcot
a Vásárhellyel, hiszen Felegyi szalagszakadást szenvedett, a gólgyáros Vass pedig lázasan vállalta a játékot. A Liss-HNKC-nál Csákira újabb sérülése miatt - nem számíthatott a kezdőben Farkas József
edző, de az is kérdéses volt, hogy
Szabó Móni bevizesedett térde meddig bírja a megterhelést. Sajnos,
már a 3. percben lejött a pályáról a
jobbszélső, helyét Kósa foglalta el.
De ekkor már 2-0-ra vezettek a
házigazdák. Rosszul kezdődött a
meccs, de szenzációsan folytatódott! Asztalos és fancsarova bombagóljaival pillanatok alatt fordított a dinamikus támadásokat vezető Vásárhely, s a 13. percben már
ez állt az eredményjelzőn: 3-8! Krista árnyékként követte fancsarovát,
de ez sem segített, a sokat hibázó
csabaiaktól egyre jobban ellépett a
vendéggárda, 19. perc: 4-12. A betegen kézilabdázó Vass ezután szerezte első gólját - ezen a meccsen
elmaradt a szokásos tízes átlagától. Tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt a pontok sorsa és az
is, hogy az ENK-nak kár volt erőltet-

Jancsarovát (kezében labda) az első félidő végén egy pofonnal állították meg a csabaiak.
nie az újrajátszást. Ennek dacára
még maradt izgulnivaló... A 30.
percben Kovács úgy fültövön vágta
Jancsarovát, hogy percekig ápolták,
és afolytatásbancsupán egy hétméteres értékesítésére tért vissza a parkettre.
A szünet után sajnoscsak 6 perc
14 másodpercig volt főszerepben
a kézilabda. Ekkor a Liss-HNKC vezetőedzőjét, Farkas Józsefet „megkínálták" sörrel, az egész szépséghibája csak az volt, hogy a félig telt
poharakat a lelátóról dobtákfelé.Erre a vásárhelyiek is bedobtak egy
flaskát, majd a hazai B-közepesek
berontottak, felborították a vásárhelyi kispadot, pillanatok alatt a
pályán teremtek és ketten-hárman
közülük provokálták a kollégáikat.
A Liss-játékosok azonban - Baunokkal és Csákival az élen - arra
kérték az övéiket, hogy maradjanak
a helyükön és inkább szurkoljanak. A vásárhelyi szurkolók megfogadták a tanácsot. Mintegy negyedórás intermezzo után folytatódhatott a találkozó. A játék képe nem
változott, sőt! A 48. percben már
tucatnyi volt közte, 14-26.
„Edzőmeccs! Edzőmeccs!"-skandálták a vásárhelyi drukkerek, a
hazaiak pedig csendesen, már-már
beletörődve figyelték Barna, Ko-

csis, Asztalos és a kapus, Vörös (az
első 30 percben Szabó Kriszta is
első osztályúan védett!) remek alakításait. A következő kórus már
arról szólt, hogy „Óvjatok csabaiak, óvjatok!" és a teljes boldogságot az jelentette, amikor Baunok
egy kínai figura végén áhította be
a 22-3l-es végeredményt, amely
nem várt fölényes kék-sáiga győzelmet jelentett.
A vendégek nem sokáig ünnepelhették a sikert... Az előbb emh'tett csendes csabai szemlélődés
vihar előttinek bizonyult. A két
csapat alig hagyta el a küzdőteret,
a szikra ezúttal tüzet fogott. A csabaiak átrohantak a vásárhelyi-szegedi különítményhez, repültek a
székek- mintegy ötven bánta az ütközetet - , rémülten, rendőr után
futkostak a biztonsági emberek, a
rendezők, majd az ökölcsata is elkezdődött. A rendőrök végül előkerültek - a hírek szerint azért nem
jöttek be hamarabb a csarnok előtti
posztjukról, mert nem fizették ki
őket - és pillanatok alatt véget vetettek a botrányos tömegjelenetnek. Két főszereplőt a földre teperve megbilincseltek, valószínűleg
hazaiakat, mert a vásárhelyiek és
a szegediek teljes létszámban hazaérkeztek - tudtuk meg a szurkolói

Fotó: Tésik Attila

buszok szervezőitől. A meccs utáni összecsapásnak csakis a békéscsabai aréna lehet a vesztese, rövid
időn belül ugyanis nem ez az első
rendbontás a Viharsarokban. Talán az egész elkerülhető lett volna,
ha a házigazdák már a 37. percben
ráveszik a rend őreit: foglalják el helyüket a sportcsarnokban.
Szabó Károly: - Nem tudtunk élni a lehetőséggel. Igaz, többen is hiányoztak csapatomból, el kell ismerni, jobb volt a Vásárhely.
Farkas József: - Akárcsak október 5-én, most is mi voltunk a jobbak. főttünk, láttunk, győztünk!
Bár nem tudom, merjek-e felszabadultan örülni - lehet, hogy megint
óv a Békéscsaba
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1

- 468-323 29

2

2 423-361 24

1. Dunaferr

15 14

2. FTC

13 13

3. Győr

15 11

4. Cornexi

14 10 -

4 441-349 20

5. DVSC

14

6

6. Liss-HNKC

15

1

7. Vasas

15

- 10 366-435 10

8. Vác

14

-

9. Békéscsaba 15

444-306 26

8 -

406-370 16

9 377-434 1 1
9 373-450 10

- 11

380-451

8

10. K. Spartacus 16

- 14 372-444

4

11. Esztergom

- 13

2

14

339-466

I M R E PÉTER

Budayék ismét örülhettek
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az alakulóban lévő, három szegedit (Mezei, Buday, Berta) és egy
exszegedit (Nagy L.) is a soraiban
tudó magyar férfi kézilabda-válogatott negyedik világbajnoki előselejtezőjét is megnyerte. Az ellenfél
Százhalombattán Belgium volt.

MAGYARORSZÁGBELGIUM 31-18 (16-9)

Gólszerzők: Mohácsi 6, Lendvay, Nagy L„

Rosta M. 4-4, Buday, Pásztor 3 - 3 Mezei,
Berta, Katzirz 2 - 2 , Bendó, ill. Tercic 6,
Bourlet 4, Lembers 3, Sehovic, Demil
2-2, Smeijers.
A hazaiak sikere egy pillanatig
sem forgott veszélyben, Budayék a
8. percben már 5-l-re vezettek.
A l i . percre ugyan felzárkóztak egy kicsit a belgák (7-4), de ezzel ellőt-ték az összes puskaporukat. A 42. percben már tíz volt
közte, 23-13. Ha a Skahczki-legénység az olaszok ellen pontot

szerez, már biztos résztvevője a rájátszásnak.
A másik mérkőzésen: Olaszország-Törökország
24-25
(12-13). A csoport állása: 1. Magyarország 8, 2. Olaszország 4
(72-58), 3. Törökország 4
(101-112), 4. Belgium 0 ponttal.
Következő meccs, január 23.,
szerda: OLaszország-Magyarország.

•

Európai kupaeredmények, Bajnokok Ligája, nők: Viborg (dán)-

Herz-FTC 34-30 (19-12), Dunaferr SE-Podgorica (jugoszláv)
28-22 (14-11).
KEK, nők: DVSC-Valdor-Garadag Sement Baku (azeri) 3 6 - 3 2
(18-15), továbbjutott: a Debrecen 81-52-es összesítéssel.
EHF-kupa, nők: Cornexi-Alcoa-IKAST Bording (dán) 29-26
(12-8), tj: az IKAST 6 9 - 4 9 - e s
összesítéssel; Győri Graboplast
ETO KC-Fox Team Nord (dán)
34-22 (17-10), tj: a Győr 54-46os összesítéssel.
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Hat gól esett a nyitányon
LABDARÚGÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

A megyei NB-s labdarúgócsapatok közül az NB II Szabolcs-Gabona csoportjában szereplő FC Szeged együttese kezdte leghamarabb
az előkészületi találkozók sorozatát. A tizennyolc meccsből álló
program nyitányán az ellenfél a
megyeegyben az őszi szezont csak
a 14. helyen záró Tiszasziget volt.
Az a gárda, amelynek a kispadján
edzőcsere zajlott le a szünetben.
Kőhalmi Istvánt Paksi Péter váltotta, aki nemcsak a pálya szélén
dirigál majd, játékos-edzőként a
védelem tengelyében igyekszik gátat szabni az ellenfelek rohamainak.
- Ősszel még a Békés megyei
első osztályban, a Mezőhegyes csapatában futballoztam - mesélte a
szegediek egy kon játékosa, későbbi
pályaedzője. - Tavasszal egyetlen
feladatom van: bent kell tartanom
a Tiszaszigetet a megyeegyben.
A hazaiaknál elmélyültem figyelte Szalai István vezetőedző az
övéi melegítését:
- Tény, hogy a többieknél korábban kezdünk, de úgy gondoltam, mivel olyan kevés meccset
játszottunk az ősszel, van mit pótolnunk.
A magasabb osztályban szereplöknél érdekességnek számított, hogy a kezdő csapatban nem
kapott helyett Dobó Csaba kapus
mellett a házi gólkirály, Dóra ]ános
sem.
- Nincs ennek jelentősége, a második félidőben lépek majd pályára, és akkor sem a csatársorban, hanem egy sorral hátrébb, irányítóként szerepelek - magyarázta a
kék-fehér-feketék kapitánya. Szintén a szünet után tervezte Szalai
mester Maró ti Sándor beállítását.
- Jól sikerült őszt tudhatok magam mögött - dicsekedett az FC
Szegedből az elmúlt nyáron Németországba költözött gólzsák. - A
kinti hatodosztályban szereplő
Saarbriickcn amatör gárdájában 16
meccsen 14-szer találtam a vetélytársak kapujába. Gólerösségemre
több klub is felfigyelt, ha szerencsém lesz, akkor a tavaszi szezon-

A múlt heti, Nyíregyházán lebonyolított Borsodi nemzeti teremlabdarúgó-bajnokság selejtezőjének első köre után a másodiknak
Zalaegerszeg adott otthont. Szombaton a végső győzelemre is .esélyes ZTE hazai környezetben volt
kénytelen lemondani a Haladás
ellenében a továbbjutásról, míg
vasárnap óriási meglepetésre a másodosztályú Kaposvár - a szombathelyiekhez hasonlóan - veretlenül bizonyult csoportja legjobbjának. Különösen azért számít
szenzációnak a somogyiak elsősége, mert a kvartettben ott szerepelt
az élvonalbeli Sopron és az MTK
is. A foci nagypályás változatának
öszi elsőjének nem ment a műfüvön, a három meccsből mindössze
egyetlen pontot szerezve utolsó
helyen végzett a csoportjában...
Eredmények, első csoport:
Haladás-Celldömölk 4-1 (2-0),

A tiszaszigeti Buknicznak (sapkában) a havas, csúszós pályán néhányszor sikerült kellemetlen helyzetbe hoznia Krauszt.
Fotó: Miskolcri Róbert
ban már két osztállyal feljebb futballozom. Február 8-án kell visszamennem Saarbrückenbe, addig egykori csapatomnál edzek, játszom.
A mostoha körülményekhez képest, jól előkészített pályán
kezdődhetett az esztendő első
edzőmeccse. Ez persze nem jelentette azt, hogy ne csúszkáltak volna a futballisták a hóval borított talajon. Már a meccs elején szegedi
helyzetek alakultak ki, de Szekeres
és Terhes sem élt a kínálkozó lehetőséggel. Utóbbi a 25. percben javított, 20 méterről kilőtte a bal
sarkot. A folytatásban is iparkodtak a házigazdák, úgy tűnt, Fábián találata talán túlságosan is megnyugtatta őket. A kétgólos hátrány
ellenére nem játszottak alárendelt
szerepet a tiszaszigetiek, az egyik
ügyes támadásukat a játékrész hajrájában a veszélyesen futballozó

Kikapott Egyiptom
BAMAKO (MTI)
A nyári koreai-japán közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon is

Óriási meglepetések
Zalaegerszegen

Buknicz egy remek csel után pontos lövéssel fejezte be.
A térfélcserét követő néhány
percben némi meglepetésre - a
szegedi védelem hathatós közreműködésével - a kiscsapat ragadta magához a kezdeményezést.
Fejsze előbb egyenlített, majd a
vezetést is megszerezhette volna.
Az ordító ziccer azonban kimaradt, és amint ez később kiderült,
megbosszulta magát. A Szeged futószalagon alakította ki a helyzeteket, ezekből ugyan sokat elrontott, de Kulacsik és Szekeres lövésével szemben tehetetlennek bizonyult az amúgy egész tűrhetően
védő Balassa kapus.
A végeredményt illetően semmilyen következtetést nem érdemes és nem is szabad levonni.
Mindössze annyi történt, hogy
nyert az esélyesebb csapat.

A mérkőzés jegyzőkönyve:

FC SZEGED-TISZASZIGET
4-2 (2-1)
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés. Szeged,
Felső Tisza parti stadion, edzőpálya, 100
néző. Vezette: Fülöp.
Szeged: László - Szamosszegi, Mórocz,
Gál Sz., Krausz - Kulacsik, Rácz A., Csúri,
Fábián - Terhes, Szekeres. Játszott még:
Dobó (kapus), Pécsek, Dóra, Maróti. Edző:
Szalai István.
Tiszasziget: Balassa - Laczkovics, Paksi,
Ágoston, Ricsauer-Jaksa, Szirovicza,
Kovács Z„ Szatmári - Buknicz, Miksi. Játszott még: Fejsze, Csikós, Szegvári, Nyári,
Kovács R, Puskás, Sándor, Széli T„ Széli
B. Játékos-edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Terhes, Fábián, Kulacsik,
Szekeres, ill. Buknicz, Fejsze.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

FUTSAL
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hétfőn megkezdi a tavaszi menetelését a futsal NB I-ben az Első Beton. Bár a bajnokság már egy hete
elkezdődött, ám a szegediek a fővárosi Scotch elleni meccsüket elhalasztották. Ezúttal is budapesti rivális, mégpedig az élbolyhoz tartozó Kanárik csapata következik. A
Tisza-partiak ezt a mérkőzésüket is
szerették volna egy későbbi
időpontban lejátszani, lévén több játékos sem állhat Bódi Attila edző
rendelkezésére. Három meghatározó labdarúgó, Varga Róbert, Kis
Krisztián és Kovács Krisztián az
NB Il-es Makó nagypályás együttesével ausztriai edzőtáborba uta-

A szegedi műjégpályán került megrendezésre a megyei diákolimpia
döntője. A versenyen mintegy hatvanan indultak. Különösen a Rókus I. sz. és a Fekete István általános iskola képviseltette magát nagy
létszámmal.
Eredmények, óvodás korcsoport, fiúk: 1. Kovács Dániel (Mihálytelcki óvoda), 2. "Tamás Tibor
(Sándorfalvi óvoda), 3. Szalóki Benjámin (Alsóvárosi óvoda). Leányok: I. kes., leányok: 1. Csala Nikolett (Rókus I. ált. isk.), 2. Sasvári Tamara (Hétvezér utcai óvoda),
3. Bartucz Mónika (Alsóvárosi ált.
isk.). Fiúk: 1. Bozsó Bence, 2. Balogh Máté (mindkcttó Fekete István ált. isk.), 3. Koczka Márton
(Rókus 1 ált isk ) II. kcs., leányok: 1. Szalóky Daniclla (Rókus
I. ált. isk.), 2. Conda Lujza (Sándorfalvi ált. isk.), 3. Sasvári Anabclla (Rókus I. ált. isk ). Fiúk: I
Dohay Péter Gábor (Dózsa György
ált. isk.), 2. Oláh Bence (Karolina
ált. isk.), 3. TVanger Milán (Rókus
1. ált Lsk.). III. kcs., leányok: I Ka
lapács Anett (Sándorfalvi ált. isk.),
2. Fekete Szeréna (Kodály téri ált.
isk.). Fiúk: 1. Bakacsi Adám, 2.

zott, Geleta sérült, és Döme sem
tud hétfőn pályára lépni. Ezek ismeretében borzasztó nehéz feladat
lesz az ötödik helyezett újonc
legyőzése, különösen idegenben.
Bódi azonban bízik az együttesében,
amely eddig nagyszerűen menetelt
a bajnokságban.
Az NB II-ben az utolsó, alapszakaszbeli fordulóban megyei rangadót rendeznek. Domaszéken a szegedi Charlton-Gellért vendégeskedik hétfőn, 19.30 órától. A Tiszapartiak egy esetleges győzelemmel
még lehetnek másodikok a Lajosmizse mögött, ráadásul a hatcsapatos rájátszásban is számít a riválisok ellen megszerzett pont. A domaszékiek szintén biztosították
már a helyüket a legjobb hat között,
és hazai pályán vissza szeremének
vágni a szegedi műjégpályán elszenvedett 7-5-ös vereségért.

Döntés
áprilisban

Potyogtak a Rapid-gólok

érdekelt szenegáli válogatott a hajrában szerzett góllal (1-0) győzte le
Egyiptomot az Afrika-kupa második napján.

Farkas Balázs ( m i n d k e t t ő F e k e t e
István ált. isk.). TV. kcs., leányok:
1. Szalóky Jenni (Rókus I. ált. isk.),
2. Magyar Mária (Fekete István
ált. isk.). Fiúk: 1. TVanger Milán
(Rókus I. ált. isk.), 2. Bürgés Péter
(Fekete István ált. isk.), 3. Mészáros Péter (Zrínyi Ilona ált. isk.). V.
kcs., leányok: 1. Nemes Katalin
(Tömörkény István gimnázium).
Fiúk: 1. Tlitrai tamás (Gábor Dénes SZKI), 2. Bórcsök Róbert (Déry
Miksa SZKI). VI. kcs., 1. Ambrus Tímea (Széchenyi István gimnázium). Fiúk: Nagy Levente
(Kőiösy József SZKI)
Váltók, I-II. kcs., leányok: 1.
Szalóky D., Conda L., Sasvári T.,
2. Csala N., Bartucz M., Sasvári T.,
3. Kalapács A., Fekete Sz., 3. Borbás R. Fiúk: 1. Dobay P., Oláh B.,
"TVanger M., 2. Farkas B., Babarczi Á., Bozsó B., 3. Ács-Sánta R.,
Ács-Sánta N., Balogh M. III-IV.
kcs., leányok: 1. Ambrus T., Szalóky J., Nemes K. Fiúk: 1. TVanger
Zs., "Ultrái T., Nagy L., 2. Bürgés
R, Magyar M., Mészáros R, 3. Csipak B., Börcsök R., Bakacsi Á.
A diákolimpiáról nemenként és
korcsoportonkét az első két helyezett jutott tovább a dunaújvárosi
országos döntőbe.

A végeredmény: 1. Haladás 7,
2. Zalaegerszeg 5, 3. Celldömölk
3, 4. Pécs 1 ponttal. A torna gólkirálya: Kenesei Krisztián (Zalaegerszeg) 5 találattal.
Második csoport:
Kaposvár-Sopron 3 - 2 ( l - l ) ,
Marcali-MTK 4 - 2 (2-1), Sopron-Marcali 3 - 2 (2-2), Kaposvár-MTK 3 - 0 (2-0), Kaposvár-Marcali 2 - 2 ( l - l ) , Sopron-MTK l - l (0-1).
A végeredmény: 1. Kaposvár 7,
2. Sopron 4, 3. Marcali 4, 4. MTK
1 ponttal. A torna gólkirálya:
Rajczi Péter (Kaposvár) 3 góllal.
A döntőt február 2-án Dunaújvárosban rendezik. Eddig a Ferencváros, a Debrecen, a Haladás
és a Kaposvár jutott a fináléba.

Kever ma a Beton
Budapesten?

FRANKFURT (MTI)
A 2006-os németországi labdarúgóvilágbajnokság szervezőbizottsága
április 15-én Frankfurtban jelöli ki
azt a 12 stadiont, amelyekben a bő
négy és negyed év múlva esedékes
mérkőzéseket lebonyolítják. Áprilisban azt is nyilvánosságra hozzák, hogy melyik városban rendezik be a fő sajtóközpontot.

Gyorskorcsolyás
diákolimpia
MUNKATÁRSUNKTÓL

Pécs-Zalaegerszeg 2-2 (l-l), Haladás-Pécs 4 - 2 ( l - l ) , Zalaegerszeg-Celldömölk 5 - 4 (3-0), Celldömölk-Pécs 4 - 1 (4-1), Haladás-Zalaegerszeg 2 - 2 (1-0).

TOTÓ
BUDAPEST (MTI)

A Tanárképző I.-Kisördög meccsen egyetlen gól sem született.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegeden újabb három csoport küzdelmeivel folytatódott a kilencedik
Újév-kupa teremlabdarúgó torna a
"Ibpolya sori sportcsarnokban. A
Rapid (Márki, MikláiZ., Tárkány,
stb.) mindhárom meccsén remekelt, ráadásul a gólkülönbsége
(30-1) miatt sem kellett szégyenkeznie.
Eredmények, 6. csoport: Lance
Security-Sportszelet 2-2, Blues
Kert-Sportszelet 0-1, Lubicka-Blues Kert 3-2, Lubicka-Sportszelet
4-4, Lance Security-Blues Kert
5-6, Lubicka-Lancc Sccurity 9-0.
A csoport végeredménye: 1. Lubicka 7, 2. Sportszelet 5, 3. Blues Kert
3, 4. Lance Security 1 ponttal.
7. csoport: Rapid-Három X 5-1,
KHT-United Szentes 7-1, Ra-

pid-KHT 5-0, Három X-United
Szentes 12-1, Rapid-United Szentes 20-0, Három X-KHT 3-5. A
csoport végeredménye: 1. Rapid 9,
2. Három X 6, 3. KHT 3, 4. United Szentes 0 ponttal.
8. csoport: Tanárképző I.-Kisördög 0-0, Zenit-Gyálarét ifi 2-4, Tanárképző I.-Zenit 10-0, Kisördög-Gyálarét ifi 5-1, Tanárképző
I.-Gyálarét ifi 4-0, Kisördög-Zenit
5-0. A csoport végeredménye: 1.
Tanárképző I. 7 (14-0), 2. Kisördög
7 (10-1), 3. Gyálarét ifi 3, 4. Zenit 0 ponttal. Mindhárom csoportból az első két-két helyezett jutott
tovább.
Az Újév-kupa küzdelemsorozata január 26-án a következő
mérkőzésekkel folytatódik. 9. csoport: Center Lottózó-Wilbek, 9.10;
Makói Spartacus-Nagy Kft., 9.45;

Fotó: Miskolczi Róbert
Izek vára Bt.—Center Lottózó,
10.20; Wilbek-Makói Spartacus,
10.55; Nagy Kft.-ízek vára Bt.,
11.30; Center Lottózó-Makói
Spartacus, 12.05; Wilbek-Nagy
Kft., 12.40; Ízek vára Bt.-Makói
Spartacus, 13.15; Center Lottózó-Ngy Kft., 13.50; ízek vára
Bt.-Wilbek, 14.25. 10. csoport:
Tiszasziget-Elektroház,
15;
Spcedy-Paladium, 15.35; Chievo-Tiszasziget, 16.10; Elektroház-Spcedy, 16.45; Paladium-Chievo, 17.20; Tiszasziget-Speedy,
17.55;
Elektroház-Paladium,
18.30; Chievo-Spcedy, 19.05; Tiszasziget-Paladium, 19.40; Chievo-Elektroház, 20.15.
A továbbjutott csapatok sorsolását január 24-én (csütörtökön)
délután 6 órakor a Topolya sori
sportcsarnokban tartják.

A totó 3. heti szelvényén szereplő mérkőzések eredményei:
1.Brcscia-Ibrino
1-2 2
2. Bologna—
Chievo
3-1 1
3. InternazionaleParma
2-0 1
4. Juventus-Atalanta
3-0 1
5. Lazio-Perugia
5-0 1
6. Lecce-Piaccnza 0 - 0 X
7. Udinese-Roma l - l X
8. Verona-Venezia 1-0 1
9. Cagliari-Palermo
4-0 1
10. Genoa-Pistoiese l - l X
11. SalernitanaCittadella
3-2 1
12. Vicenza-Siena
2-11
13. Leeds-Arsenal l - l X
Plusz egy mérkőzés:
14. FiorentinaMilan lapzártánk után
ért véget

•
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Január 15-én (kedden) megkezdődött az új szegedi sportcsarnok műszaki átadása, átvétele. A
munka azóta is zavartalanul folytatódik, már a külső környezet is
kezdi a szebbik arcát mutatni. A
múlt héten még azt írtuk, hogy
hivatalosan január 26-án (szombaton) adják át a megújult létesítményt. A hét végén a városi sportigazgatóság vezetői arról tájékoztatták a lapunkat, hogy egy nappal
később, január 27-én (vasárnap)
lesz az átadási ünnepség. A program változatlan, igazi sztárokat is
láthatnak a nézők. Délután negyed egykor a sajtó képviselői a
munkálatokat folytató építőkkel
mérkőznek meg egy kispályás lab-

darúgó-mérkőzés keretén belül.
Ezután egy órakor a Szeviép-Szeged női és a Naturtex-Szedeák férfi kosarascsapata egy vegyesmeccsen egymás ellen játszik.
13.45-kor a nyolcvanas évek nagy
Tisza Volán férfi kézilabdacsapata,
a Kovács Péter fémjelezte magyar
válogatottal csap majd össze. Délután három órakor kezdődik a város legnépszerűbb együttesének, a
Pick Szeged kéziseinek a találkozója. A Tisza-partiak ellenfele a jugoszláv Sintelon lesz. A magyar
bronzérmesnek van miért visszavágnia, hiszen az elmúlt hétvégén
a jugoszláviai tornán vereséget
szenvedtek tőlük Bajuszék. Az
egész délutánt betöltő műsorra a
belépés mindenki számára ingyenes lesz.

A rutin döntött
RÖPLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

VEGYESZ RC
KAZINCBARCIKA—
DFRC-SZEGED
3:0 (20,23,22)
Extraligás férfi röplabdamérkőzés. Kazincbarcika, 500 néző. Vezette: Kiss B, Adler
Vegyész RC-Kazincbarcika: SCHILDKRAUT, NYIRKA, Nikolajev, PÁSZTOR, Csíkos,
Tóth G. Csere: Bencsik (liberó), Kiss T., Lehoczky. Edző: Botos Ferenc.
DFRC-Szeged: PÉTERFY, Rácz, Besenyei,
MELNICSUK, Maksa, Nacsa. Csere: SZELECZKY (liberó). Megbízott edző: Jurij Melnicsuk.
Az eredmény alakulása. 1. szett (18
perc): 3:3, 8:6, 16:13, 17:16, 22:19. 2.
szett (22 perc): 4:3,6:7,11:10,14:14,
17:17,20:20,22:23.3. szett (20 perc):
2:2,7:5,8:8, 10:9, 12:14,17:16,20:17,
23:22.
Nyári Sándor vezetőedző azért nem
tartott az együttessel a borsodi kirándulásra, mert újabb szponzorszerző körúton volt. Helyét a kispadon - ezúttal már játékos-edzőként
- lurij Melnicsuk foglalta el. A Szeged nem feltett kézzel lépett pályára az alaposan megerősödött Ve-

gyész RC otthonában, játékosai jól
fogadták a szervákat és a támadásokat is rendre eredményesen fejezte be. A lelkesedés és a küzdeni
akarás azonban nem pótolhatta a
centerhiányt, ezen a poszton ugyanis a fiatal feladó Maksa és Besenyei
próbált lépést tartani az egykori válogatottal, Pásztorral - sikertelenül.
A második szett hajrájában a rutin,
a harmadikban pedig egy vitatott bírói ítélet után kapott sárga lap (Szeleczky lett „gazdagabb" ezzel kártyával) döntött a házigazdák javára.
Utóbbi felvonásban a sárgáért kapott büntetőponttal lett játszmalabdája Schildkrautéknak. A krónikához hozzátartozik még, hogy a
harmadik játékrész elején Nikolajev súlyos sérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani.
A DFRC-Szeged nagy küzdelemben szenvedett vereséget a dobogós helyen álló Vegyész RC-től, s ez
a parti jól szolgálta a Dág elleni
Magyar Kupa-nyolcaddöntőre való
felkészülést. Az első meccset szombaton Szegeden, a másodikat pedig
másnap Dágon játsszák le a csapatok.
Botos Ferenc: - Egyenlő erők
küzdelmét láthatta a publikum, és
nagyon nehezen hoztuk a kötelezőnek számító győzelmet.
Jurij Melnicsuk: - Végig jól tartottuk magunkat, helyenként jól is
röplabdáztunk. Nyugodtan álhthatom: ezen a napon csakis a rutin
döntött a Barcika javára.

A nőknek nem ment
A hétvégi fordulóban mindkét
NB l-es szegedi női röplabdacsapat vereséget szenvedett. Az
SZDRE hazai pályán kapott ki,
rangadón, a Miskolci VSC-től;
míg az SZDRE-nek a kaposvári
kirándulás bizonyult sikertelennek.

SZEGEDI DREMISKOLCIVSC 2:3
(-20, -16,18,19,-10)
NB l-es női röplabdamérkőzés. Szeged,
150 néző. Vezette: Karádi Szabó Zs.
SZDRE: Duba, KOMÁROMI, Bakos, Kiss
E., DOBOS I., VAKULYA. Csere: Kádár Németh. Edző: Hulmann Zsolt.
A hazaiak rendkívül rosszul kezdték a mérkőzést, az első két szettben még megnehezíteni is alig tudták az éllovas dolgát. Ekkor úgy
tűnt, a Miskolc Szegeden simábban
győz, mint hazai pályán (a borsodi megyeszékhelyen 3 : 1 volt az
eredmény), de szerencsére nagyot
változott a játék képe. Dobos, Vakulya, Komáromi és Duba teljesítménye is alaposan feljavult, s a figuratív, ötletes játékkal szemben
tehetetlen volt az egykori klasszisokat (Kastner, Nyári, Országh)
felvonultató MVSC. Az egyenlítés után következhetett a mindent
eldöntő ötödik szett, amiben pillanatok alatt 6:1 -re elhúztak Sikéék,
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Naturtex: megvan az első idegenbeli győzelem

Átadás vasárnap
Munkatársunktól

A

s innen már könnyen célba értek.
A győztes pontot Nyári Virág
ütötte be.
Hulmann Zsolt: - Csalódott vagyok, szerettünk volna nyerni, az
első két szettben azonban nem
azt játszottuk, amit terveztünk.

KAPOSVARIBITT NRCSZEGEDINRC
3:0 (15,19,11)
NB l-es női röplabdamérkőzés. Kaposvár, 100 néző. Vezette: Jáger, Farkas.
SZNRC: Németh, Dóra, Bodó, Müller, Lányi, Szabó K. Csere: Bakacsi, Hatala.
Edző: Szalai Mátyás.
A vendégek ezen a találkozón
már nélkülözték az anyai örömök
elé néző Szél Mártát, és ez alaposan
meglátszott a produkciójukon. Az
SZNRC nem tudott nagyobb ellenállást kifejteni az egyébként nem
brillírozó hazaiakkal szemben. A
Szalai-lányoknak semmi sem sikerült, támadásban és nyitásfogadásban is sokat hibáztak a mindössze
46 perces parti alatt.
Szalai Mátyás: - Örülnék neki,
ha az új felállásban is megtalálná
a csapat önmagát, és a lányok bebizonyítanák, hogy Szél Márti nélkül is tudnak röplabdázni. Már
készülünk a rájátszásra, szeretnénk megőrizni NB l-es tagságunkat.
I.P.

Szeviépes siker idehaza
zetői, hogy nem játszhat az irányító, a MAFC nevezte a meccsre.
Molnár Csaba elnök jelezte: óvás
alatt játsszák le a bajnokit.
Villámrajtot vett a fővárosi gárda, a
6. percben 15-6-ot mutatott az
eredményjelző. Időt kért Bonifert
Domonkos vezetőedző, s ez használt a vendégeknek. A negyed hajrájában egy O-13-as széria azt eredményezte, hogy átvette a vezetést a
Naturtex, 21-22. Hazai kosárral
indidt a második tízperc, ezután
Deák beindította a pontgyártást,
pillanatok múlva 24-35 volt az
eredmény. Három perc múlva két
pontra feljöttek az egyetemisták, a
hátralévő időben szerencsére ismét
sziporkáztak Greenék, s a félidőben
tizennégy pontos vendég vezetést
mutatott az eredményjelző. Faragott
a hátrányából a MAFC, de csak öthat pontra tudták megközelíteni
Tanácsékat. Egyre nagyobb hangerővel biztatta a közel 150 szegedi szurkoló a vendégeket. Tartotta
a befejező ütközetben is az előnyét
a Tisza-parti gárda, a 36. percben
78-66 volt a javára. A hajrában a két
játékvezető egyre furcsább ítéletekkel próbálta kizökkenteni Nyilasékat. Bonifert edző időt kért, nyugtatta a játékosait, akik megfogadták
a tanácsát és csak a játékra koncentráltak. Az utolsó pillanatokban is
taktikusan játszott a Szedeák, így a
végén nagyon fontos győzelmet
könyvelhetett el a fővárosban. A
lefújás után az elnök, Molnár Csaba bejelentette: a diadal után már
nem foglalkoznak az óvással, hiszen bebizonyították, hogy a pályán is jobb a szegedi együttes.

K0SARLABDA
Háromból három. Ilyen is régen
fordult elő, hogy mindhárom megyei kosárlabdacsapat győztesen
hagyta el a pályát. A Szeviép-Szeged a felsőházba kerülésért folytatott csata szempontjából fontos győzelmet aratott a ZTE ellen. A Naturtex-Szedeák megszerezte első idegenbeli győzelmét, a Bosznicsot is a soraiban
tudó MAFC-ot verték meg Deák
Attiláék. A Vásárhely B csoportos gárdája is bravúrt hajtott végre, a jó erőkből álló Kecskemét
felett sikerült diadalmaskodni.

SZEVIÉP-SZEGED—
ZTE-ZALA VOLÁN
78-66 (11-14,
20-12,21-13,26-27)
NB I A csoportos női kosárlabdamérkőzés, Szeged, piarista gimnázium,
400 néző. Vezette: Hartyányi, Kovács.
Szeviép-Szeged: Madaras (3), Donkó
(12), MÉSZÁROS ( 1 % ) , Mirkov (6), VARDA (28). Cserék: SZ0PKÓ (11). Edző: Király Sándor.
ZTE-Zala Volán: Németh (7), Horváth (2),
HVATOVA (199), JEKUSINA (12), Papp
(10). Cserék: Csécs (4), Hadarics ( - ) ,
Hersics (2), Kitlinszkaja (8), Surán (2),
Edző: Halász István.
Sneza Mirkov, majd Danijela Varda szerezte a szegediek első pontjait, máris 5-O-ra elhúzott a Szeviép. Megállapíthatjuk: remekül
kezdett az újonc együttes. Ezután
hiába szereztek sok-sok lepattanót a Tisza-partiak, rengeteg dobást
elhibáztak, így a 4. percben Németh kosara után fordított a Zete,
5-6. A hajrá is a vendégeké volt, s
meglepetésre tíz perc játék után
hárompontos vezetésre tettek szert,
11-14. Rosszul indult a második
negyed, Kitlinszkaja kétszer is beköszönt a szeviépes gyűrűbe,
11-18 állt az eredményjelzőn. Madaras egy hárompontossal riadót
fújt, előbb Mészáros, majd a csereként beállt Szopkó is távolról
volt eredményes. Ismét visszaállt
a'rend, újból vezettek a Király-tanítványok, 21-20. A hátralévő
időben Mészáros termelte a pontokat, a félidőben megnyugtató
volt az előny, 31-26. Talpra ugrottak a nézők. Történt, hogy a
harmadik negyed szenzációsan indult. Mészáros második hárompontosát szerezte, majd a center
poszton egyeduralkodó Varda is
pontot szerzett, máris tíz lett a különbség, 36-26. Ebben az időszakban hatalmas iramot diktált a Szeviép, fokozatosan elhúzott a Zalaegerszegtől. A befejező ütközet is
jól indult, Vardát nem tudták tartani, Szopkó Eszter betörései ellen sem találták az ellenszert, a
32. percben 55-40 volt az eredmény. Donkó Orsolya sem akart a
társaitól lemaradni, kosaraival továbbra is tartotta tetemes előnyét

Mészáros István: - Csak saját
magunkat okolhatjuk a vereségért,
rengeteget hibáztunk.
Bonifert Domonkos: - Féltem a
meccs előtti hercehurca miatt. Szerencsére játékosaim hatalmas emberi tartásukról tettek tanúbizonyságot, megmutatták, hogy jobbak
vagyunk a MAFC-nál.

VÁSÁRHELYDanijela Varda (labdával) egyeduralkodó volt a palánk alatt, 28 pon- UNIVER-KECSKEMÉT
tot szerzett a ZTE ellen.
Fotó: Miskolczi Róbert.
84-81 (29-21,
a Szeged. Hvatova a kígyótérről MAFCbeszórt két triplát, Király Sándor
19-14,23-29,13-17)
ekkor gyorsan időt kért. Ez hasz- NATURTEX-SZEDEAK
nált, s a hátralévő időben tíz ponton felülre tornázta magát a Szeviép, s a végén 78-66-os győzelmet
aratott, amely a felsőházas rájátszásba kerülésért folytatott harc
szempontjából fontos diadal
volt.
Király Sándor: - Nagyobb csata
alakult ki, mint amire számítottam. A lényeg a győzelem, hiszen
most ezt kellett megszereznünk.
Halász István: - Jól kezdtünk,
utána főként védekezésben hibáztunk és ez döntőnek bizonyult.
A TOVÁBBI EREDMÉNYEK
BSE-Soproni Postás
61-66(16-18,20-18,16-15,9-15),
Szekszárd-Diósgyőr 81-76
(16-20,24-24,21-17,20-15).

82-86 (21-22,

20-23,23-18,18-13)
NB IA csoportos férfi kosárlabdamérkőzés, Budapest, 300 néző. Vezette:
Szabó, Márton.
MAFC: Bosznics (163), Kangyal (149),
Ehlers (146), Bakonyi (63), Curlay (10).
Cserék: Kecskés (4), HORVÁTH CS. (13),
Horváth Á. ( - ) , Cseszlai (63). Edző: Mészáros István.
Naturtex-Szedeák: Elliot (63), DEÁK
(27/18), Nyilas (166), GREEN (249), TANÁCS (10). Cserék: Kiss (4), Balogh (-).
Edző: Bonifert Domonkos.
Bosznics melegít! Bosznics neve
szerepel a jegyzőkönyvben! Hiába
hozták azt a határozatott a liga ve-

NB I B csoportos férfi kosárlabdamérkőzés, Vásárhely, 300 néző.
Vásárhely: PARÁDY (31/18), UTASI
(163), BÖSZÖRMÉNYI (4), BÚZÁS (163),
JÁHNI (206). Csere: Kováts (-). Edző: Valaczkay Győző és Polányi Géza.
A melegítés közben dr. Borbáth Csaba háta megsérült, ezért nem tudta vállalni a játékot a listavezető ellen. Parády vezérletével fantasztikusan kezdtek a hazaiak, állva hagyták az ellenfelüket. A félidőre megnyugtató előnyre tettek szert Jáhniék. A harmadik negyedtől kapaszkodtak az A csoportba igyekvő kecskemétiek, de egyszer sem tudtak
közel kerülni a Vásárhelyhez, így a
Valaczkay-tanítványok győzelemmel búcsúztak az alapszakasztól.
SÜLI RÓBERT

Zsúfolt MÉH-Szeged-program
TEKE
Az elmúlt év végi, lazább, versenymeghívásokat tartalmazó
időszak után eseményekkel teli
hónapok várnak a MÉH-Szeged
férfi tekecsapatára. Az elkövetkező fél évben lesz feladata bőven
az együttesnek, amely igazán sikeres 2001-et zárt.
Január 26-án elkezdődik a szuperliga tavaszi idénye, és a nyitányon
azt a Kaposvárt fogadják Bódiék a
szegedi Postás-pályán, amely a Tisza-parti együttes válogatott teké-

sének, Kiss Norbertnek a nevelőklubja, és amelyet idegenben
7: l-re legyőztek. Márciusban startol az Euroliga, amelynek az első
körében a franciaországi Strasbourgba látogatnak a szegediek.
Rá egy hétre, március 10-én válogatott mérkőzés következik, amelyen négy szegedi, Karsai László,
Bódi Tibor, Fehér László és a már
említett Kiss Norbert lesz érdekelt. Még mindig március és még
mindig Euroliga: a második fordulót Bambergben tartják, majd
Németországban nemzetek közötti felkészülési találkozó következik,
minden bizonnyal ugyancsak a Ti-

sza-parti kvartett részvételével. A
folytatásban is eseménydús a Szeged programja. A Fradi, a Szolnok
és a BKV Előre elleni bajnoki rangadók mellett áprilisban Szeged lesz
a vendéglátója az Euroliga harmadik játéknapjának, majd a májusi,
eszéki világbajnokság előtt az egyéni és a páros bajnoki címek dőlnek
el. A vb-t követően a MÉH-Szeged
is ellátogat Eszékre, ahol az Euroliga utolsó köre következik.
Az együttes Kaszás Zoltán tréner vezetésével heti négyszei; közel
három órán át izzad, a heteket pedig szombatonként általában tesztmérkőzésekkel zárják. Ma például

a MÉH-Szeged Becsére látogat. A
csapatból mindenki egészséges és elszántan készül a menetelésre. A
tavalyi sikerek, az Európa-kupa és
a szuperliga második helye, valamint az egyéni remeklések után
mindenki legalább hasonló, de inkább jobb teljesítményt vár a MÉHSzegedtől.

•

A HTE jelenleg 11 ponttal a hatodik helyen áll, de ha az elhalasztott meccseit lejátssza és megnyeri, akkor egyetlen pontra megközelíti a két 16 pontost, a fővárosi
Vízműveket és a Dunaújvárost.
M Á D I JÓZSEF

IV
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Sovány magyar előnyök

Taroltak a szegediek

VÍZILABDA
BUDAPEST (MTI)
Soha rosszabb kupahétvégéje ne
legyen a magyar férfi vízilabdasportnak. A BL-ben a DominoBHSE vesztett állást megfordítva nyert a nem is oly régen szebb
napokat látott, megélt VK Becsej otthonában. A KEK-ben és a
LEN-kupában mind a Vasas,
mind pedig a BVSC két-két gólos
előnyt szerzett a két hét múlva
esedékes visszavágóra német, illetve spanyol riválisával szemben. Az viszont egy más kérdés,
hogy ennél sokkal nagyobb különbséggel kellett volna nyerniük a magyaroknak.
Győzelemmel kezdte szereplését
a Bajnokok Ligája legjobb nyolc
csapata között, a Piros-csoportban
a Domino-Honvéd vízilabdacsapata, Óbecsén.
Bajnokok Ligája, Piros-csoport,
1. forduló:
Balogh Dávid gyűrűgyakorlata ezüstérmet ért Szegváron.

TORNA
A szegvári sportcsarnokban immár
tizenkettedik alkalommal rendezték meg a hagyományos tornaversenyt, melyen a megyéből hét település képviseletében (Makó,
Kiszombor, Szeged, Szegvár, Csongrád, Szentes, Mindszent) 28 csapat,
mintegy 190 ifjú tornásza vett részt.
A közönség és a szakma színvonalas gyakorlatokat láthatott, s az érmek nagy részét a Béltcki házaspár
tanítványai vihették haza Szegedre.
Eredmények:
I.-II. korcsoport, fiúk: 1. Béke utcai Általános Iskola, Szeged (Kősző
Simon, Vass Zsolt, Radics Péter,
Mészáros Péter, Vass Viktor, Hegedűs Levente, edző: Kisházi József),
2. Makkosházi, Szeged, 3. Forrai
Máté Általános Iskola, Szegvár.
Egyéni összetett: 1. Kószó, 2. Vass
Zs., 3. Radics. Gyűrű: 1. Kősző, 2.
Balogh Dávid (Szeged, Makkosházi), 3. Radics. Ugrás: 1. Kószó, 2.

Radics, 3. Vass Zs. és Mészáros. Talaj: 1. Kószó, 2. Viss Zs., 3. Balogh. Lányok: 1. Arany János Általános Iskola A, Szeged (Krisán Annamária, Kűrthy Dominika, Hraskó Zsuzsanna, Lehota Szimonetta,
Csanády Henrietté, Virágh Tímea,
edző: Béltekiné Kántor Tünde), 2.
Arany B, Szeged, 3. Forrai Máté
Általános Iskola, Szegvár. Egyéni
összetett: 1. Virágh, 2. Csanády,
3. Lehota. Gerenda: 1. Csanády és
Virágh, 2. Krisán, 3. Szucsán Aliz
(Forrai, Szegvár), Venkei Krisztina,
Csongor Nóra (utóbbi kettő Arany
B., Szeged), Hraskó. Ugrás: 1. Hika Gabriella (Weöres, Szeged),
Kűrthy, Hraskó, Lehota, 2. Csanády, 3. Szucsán és Virágh. Talaj 1.
Szucsán, Csoogor, Virágh, 2. Csanády, 3. Lehota, Csató Vanda (Forrai, Szegvár), Almási Dóra (Arany
B).
III.-IV korcsoport, fiúk: 1. Makkosházi Általános Iskola, Szeged
(Varga Norbert, Oláh Sándor, Papp
Z. Dániel, Pipicz Dávid, Kondacs
Kornél, Hódi Tamás, edző: Bélteki

Fotó: Tésik Attila
Pál), 2. Béke utca, Szeged, 3. Mindszent. Egyéni összetett: 1. Hódi,
2. Kondacs, 3. Kószó Bence (Szeged,
Béke utca). Gyűrű: 1. Hódi, 2. Kószó, 3. Ménesi Mátyás (Béke utcai,
Szeged). Ugrás: 1. Hódi, 2. Oláh,
Kondacs, Novakov Máté (Béke utcai, Szeged), Ménesi, Raffai Csongor, Elekes Jonathán (utóbbi kettő
is Béke utcai, Szeged), 3. Pipicz.
Talaj: 1. Hódi, 2. Kondacs, 3. Papp
Z. és Kószó. Lányok: 1. Forrai Máté Általános Iskola, Szegvár (Földvári Nagy Szilvia, Kacamaki Euripidé, Piti Zsófia, Gyömbér Éva, Sípos Emese, Halász Tünde, edző:
Pólyáné Téli Éva), 2. Arany A, Szeged, 3. Weöres, Szeged. Egyéni
összetett: 1. Halász, 2. Aladzio Daniella (Szeged, Béke utcai), 3. Erdei
Anett (Weöres, Szeged). Gerenda 1.
Zsombok Krisztina (Arany A, Szeged), 2. Halász, 3. Erdei. Ugrás: 1.
Halász, 2. Hika Ágnes (Weöres,
Szeged), 3. Erdei. Talaj: 1. Halász,
2. Aladzio, 3. Krajkó Csilla (Arany
A, Szeged).
I.P.

Tisza Volános gólzápor
JÉGKORONG
MUNKATÁRSUNKTÓL

MAC-NEPSTADIONTISZA VOLÁN 1-9
(1-5,0-2,0-2)
0 B I , kölyökbajnokság. Budapest.

Tisza Volán: Fleckenstein - Eckendorfer,
Dobai, VARGA D. 2, PIGNICZKY1, RÓZSAHEGYI 3, Ábrahám, Turcsik, Pusztai, MIKES 1, GOMBOS 1, Géczi, Csányi 1, Horváth, Deák, Borsos, Hetényi (kapus).
Edző: Kalocsa László.
A múlt heti rangadó után most
könnyebb mérkőzés várt a szegediekre. A Tisza-parti fiatalok hatalmas lelkesedéssel kezdték a
meccset, pillanatok alatt tetemes
előnyre tettek szert. Főként Rózsahegyi Ádám villogott, a tehet-
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séges korongos megoldhatatlan feladat elé állította a fővárosi hátvédeket.
A második és a harmadik harmadban is megmaradt a vendégfölény, ekkor négyszer voltak eredményesek a volánosok. Ezzel a győzelemmel a Kalocsa László edzette
együttes még közelebb került a
négy közé jutásért folytatott harcban. A Tisza Volán a jövő héten a
Szombathely otthonában lép majd
pályára.

VK BECSEJ
(JUGOSZLÁV)—
DOMINO-BHSE8-11
(3-2,2-5,2-1,1-3)
Óbecse, 400 néző. Vezette: Hasszekioglu
(görög), Clemencon (francia).
Góldobók: Zupanovics 3, Krsztovics 2,
Rodics, Mészáros, Micsics l - l , illetve
Szívós, dr. Molnár 3-3, Bergczky 2, Gombos, Kovács 0., Sugár l - l .
A két évvel ezelőtti győztes, de az
utóbbi időben alaposan meggyengült házigazdák - rácáfolva az előzetes várakozásra - villámrajtot
vettek, és 3-0-ás előnyre tettek
szert. A folytatásban viszont alaposan rákapcsolt a magyar bajnok,
sorozatban öt gólt lőtt, és megfor-

dította az állást. Ezt követően már
csak egyszer, 7-7-nél volt együtt a
két csapat, mert a befejezés egyértelműen a Domino fölényét hozta: a 3 gólos végső siker megfelel
a papírformának, s reményt keltő
a továbbiakat illetően is.
A Domino BHSE legközelebb
február 3-án, Budapesten a címvédő Jug Dubrovnik ellen száll vízbe.
További eredmények, Piros-csoport: Dinamó Moszkva (orosz)-Jug
Dubrovnik (horvát) 7-12 Kék-csoport: Olympique Nice (francia)-Posillipo Níípoli (olasz) 4-6, Spandau
04 Berlin (német)-Olimpiakosz
Pireusz (görög) 6-8.
A váltnál kisebb különbséggel,
csak két góllal nyert a Vasas a vízilabda KEK negyeddöntőjének első mérkőzésén német riválisával
szemben, így nem várhatja nyugodtan a február 2-i visszavágót.
KEK-negyeddöntő 1. mérkőzés:

VASAS-SV CANNSTATT
(NÉMET) 9-7
(3-1,2-0,2-4,2-2)
Budapest, Komjádi uszoda, 1000 néző.
Vezette: Van Hems (francia), Salino
(olasz).
Góldobók: Varga T. 3, Székely, Madaras
2-2, Varga Zs., Vári l - l , illetve Müiler 3,
GolTa 2, Dierolf, Kieloch l - l .
Annak ellenére, hogy az első két
játékrészben is kifejezetten bágyadtan játszott a magyar kupagyőztes, 5-l-es előnyt szerzett és úgy
látszott: a folytatásban sem lesz
gond.
A vendégek azonban másképp
ítélték meg helyzetüket, a 3. negyedben egymás után szerezték
góljaikat létszámfölényben és felzárkóztak 5-4-re, majd 6-5-re is.
A befejezés szintén kiegyenh'tett
erők harcát hozta, a Vasas játékosai egy szezonra való gólszerzési le-

SAKK
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi Lékó Péter világossal
győzött, majd másnap sötéttel remizett a hollandiai Wijk aan Zeeben zajló hagyományos nemzetközi sakktornán. A Tisza-parti
sakknagymester jelenleg négy
ponttal a harmadik.

Eredmények, VI. forduló: Lékó-Griscsuk (orosz) 1-0, Morozevics (orosz)-Kaszimdzsanov (üzbég) 1-0, Adams (angol)-Lautier
(francia) döntetlen, Piket (holland (-Halifman (orosz) döntetlen, Van Wely (holland)-Drejev
(orosz) döntetlen, Gurevics (belga)-Gelfand (izraeli) 0-1, Timman (holland)-Barejev (orosz)
O-L.

VII: forduló: Gelfand (izrae-

li)-Lékó döntetlen Kaszimdzsanov (üzbég)-Adams (angol) döntetlen, Drejev (orosz)-Gurevics
(belga)
döntetlen,
Barejev
(orosz)-Morozevics (orosz) döntetlen, Griscsuk (orosz)-Timman
(holland) 1-0, Lautier (francia)-Piket (holland) döntetlen, Halifman
(orosz)-Van Wely (holland) 1-0.
Az élcsoport: Barejev 5 pont,
Adams, Morozevics, Griscsuk,
Halifman 4,5-4,5, Lékó 4.

Tesztelnek a Forma-l-esek
VALENCIA (MTI)
A Ferrari négyszeres világbajnok
pilótája, Michael Schumacher volt
a leggyorsabb (1:12.636 perc) a
Forma-l-es istállók valenciai tesztsorozatának hetedik napján. A 90
kört teljesítő német versenyző mö-

gött öccse, Ralf (BMW-Williams)
következett.
A brazil Rubens Barrichello (Ferrari!, aki szombaton a védőkorlátnak ütközött és sérülés nélkül úszta meg a balesetet, nem vett részt
a vasárnapi gyakorláson. Az eddigi legjobb eredmények: hétfő: Co-

ulthard - 1:30.750 perc - 86 kör;
kedd: Coulthard - 1:13.353 - 47;
szerda: Raikkönen - 1:12.937 107; csütörtök: Raikkönen 1:12.110 - 94; péntek: R. Schumacher- 1:12.988 - 102 kör; szombat: M. Schumacher (német, Ferrari) - 1:12.657 - 101.

BVSC-REAL CANOE
MADRID (SPANYOL) 11-9
(4-0,3-3,2-4,2-2)
Budapest, Szőnyi út, 1000 néző. Vezette:
Vukovics (jugoszláv), Koszov (orosz).
Góldobók: Németh, Kis, Varjas, Gulyás 22, Ibolya, Szűcs, Csányi l - l , illetve C.
Garcia, Tanaka, Elke, Sanchez 2-2, Salazar 1.
Előbb állva hagyta, majd felhozta ellenfelét a BVSC. Már a 8.
percben szinte eldőlni látszott a
meccs: ekkor a hazaiak 5-0-ra vezettek. A folytatásban azonban
nagyon belelendült a madridi együttes, s fokozatosan dolgozta le tetemes hátrányát. Közrejátszott
ebben az, hogy a második és a
harmadik negyedben, miközben a
vendégcsapat öt emberelőnyéből
öt gólt lőtt, a BVSC hat létszámfölényes helyzetet is kihasználatlanul hagyott.
Kiegyenlített játékkal fejeződött
be a mérkőzés, s ha nem is reménytelen a vasutas csapat helyzete az elődöntőbe jutást illetően,
az biztos: nehéz lesz a visszavágón
megőrizni legalább egyet a kétgólos előnyből.

Élvezd a szabadságot!
Havi plusz nettó 490 Ft-ért

0 Ft-os percdíjjal* beszélhetsz, sőt
2 VitaMAX City SIM-kártyát
kapsz ajándékba egyenként 2500 Ft
feltöltéssel. Lesz kivel csevegned!

•
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Lékó Péter: másfél pont

hetőséget hagytak ki, ezért nem
szerezhettek nagyobb előnyt a
cannstatti második találkozóra.
Ennek ellenére változatlanul Somossy József együttese esélyes az
elődöntőbe jutásra, mert - ez vasárnap csak „papíron" volt igaz jobb csapat ellenfelénél.
Nehéz dolga lesz a BVSC vízilabdacsapatának a február 2-án sorra
kerülő madridi visszavágón, mert
a LEN-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, hazai medencében csak szerény, kétgólos előnyt
szerzett spanyol ellenfelével szemben.
LEN-kupa-negyeddöntő, 1.
mérkőzés:

'

vudafone

vodafone

És Te... hogy vagy?

•

HETFO, 2002. JANUAR 21.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

TAKÁCS JÁNOSNÉ
KASZA KATALIN
7 8 é v e s korában elhunyt. Búc s ú z t a t á s a január 2 3 - á n , 11
órakor l e s z az A l s ó v á r o s i temetőben.
0H 671580

G y á s z o l ó család

Fájó s z í v v e l t u d a t j u k , h o g y
szeretett é d e s a n y á n k ,

LAJKÓ ANTALNÉ
SZILÁGYI MÁRIA
h o s s z ú betegség u t á n 7 9 éves
korában váratlanul e l h u n y t .
T e m e t é s e január 2 3 - á n , 11
órakor l e s z a Forráskúti tem e t ő b e n . G y á s z m i s e 10 órakor.
G y á s z o l ó család

M é l y f á j d a l o m m a l tudatjuk,
h o g y a szeretett férj, édesapa,
após é s nagyapa,

FODOR MIHÁLY,
(volt domaszéki lakosi h o s s z ú
szenvedés után, 9 2 éves koráb a n e l h u n y t . T e m e t é s e január 24-én, 15 órakor lesz a Zákányszéki t e m e t ő b e n . Előtte
1 4 órakor g y á s z m i s e . M i n d e n k ü l ö n értesítés helyett.
G y á s z o l ó felesége
és családja

H I R D E T E S

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

GYÁSZHÍR
„Fognám m é g a kezed, simogatn á m , k ö n n y e m hiába hull, bár
m é g szólnál h o z z á m . S z í v e m
szakad m e g , hogy itthagytál."
M é l y fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, n a g y m a m a , dédi és rokon,

SZÉKELY
SÁNDORNÉ
(volt B o r d á s Lajosnál H ó d mezővásárhely, Gábor u. 3 3 .
s z á m alatti lakos 8 4 éves koráb a n e l h u n y t , temetése 2 0 0 2 .
január 22-én, 1 0 . 3 0 órakor lesz
a Dilinka temetőben.
011672001

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama és
rokon ;

ÖZV VOLFORD
JÓZSEFNÉ
SZŰCS MÁRIA
életének 85. évében elhunyt. Temetése január 23-án, 14 órakor
lesz a M ó r a h a l m i t e m e t ő b e n .
Előtte 13 órakor gyászmise.
0H671971
G y á s z o l ó család

M é l y fájdalommal tudatjuk,
h o g y a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, dédapa, testvér
é s rokon,

MOLNÁR IMRE
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Görbe u.
6 0 . s z á m alatti lakos 8 0 é v e s
korában e l h u n y t , temetése január 2 2 - é n , fél 3 órakor l e s z
a Vásárhelyi római katolikus
temetőben.
oi 1672056

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik szerettünk,

GRÁF KÁROLY NÉ
temetésén megjelentek, és m é l y
f á j d a l m u n k b a n osztoztak.
1671988

Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi Igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

G y á s z o l ó család

G y á s z o l ó család

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Pihenése legyen csendes, e m léke áldott." Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet m i n d a z o n rokonoknak,
ismerősöknek,
szomszédoknak, akik drága szerettünk,

SIPOS-SZABÓ
ISTVÁN
t e m e t é s é n megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalm u n k o n enyhíteni igyekeztek.
G y á s z o l ó család

M A K 0

GYÁSZHÍR

TELEVIZIOMUSOR
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell 9 . 0 5 - 1 L 0 0 Naprakész magazin 11.05 Derült égből egy család
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
12.55 Téli olimpia előtt... 13.00 Romamagazin
13.30 Domovina 14.05 Szeretni kell 15.00
Magyar ház 15.30 Váratlan utazás
16.20 100 kép a XX. századból
Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 11.
16.30 Keresztény könnyűzene
napjainkban
16.55 Úton Európa-magazin
17.20 Maradj velünk!
17.35 A Black Rose-vár titka Magyar-német ifjúsági kalandfilmsorozat, 7. A varázsnyíl
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.35 Chicago Hope Kórház
19.21 Szót kér a természet
Vitézkosbor
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin
20.45 Pesty Fekete Doboz
21.15 Sikkes Divatmagazin
21.40 Unlverzoom
22.00 Aktuális
22.20 Híradó este, időjárás
22.30 Téli olimpia előtt... (ism.)
22.35 Théma
22.50 Fogadóóra
23.20 A bűn szépsége
Jugoszláv film
1.05 Kárpáti krónika
1.15 Világhíradó

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág9.00-11.45 Délelőtt a TV 2-vel
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Utazás Gasztronómiában 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.45 Riviéra Európai koprodukciós sorozat 12.20 Maggie
Amerikai vígjátéksorozat 12.50 A dadus Amerikai
vígjátéksorozat 13.10 Észak és Dél Amerikai kalandfilmsorozat, 1114.50 Gazdag ember, szegény
ember Amerikai sorozat. 10.15.45 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő
16.10 Sebzett szívek
16.35 Lucecita
17.05 Barátok ós szerelmek
17.30 Szeretni beindulásig
18.00 Aktív
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Nincs kegyelem
20.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.30 Titánok Német-amerikai
filmsorozat.
21.25 Légi zsaruk

SZÍNHÁZMŰSOR

Fájó szívvel tudatjuk, h o g y drága szerettünk,

SZENTES

KERTÉSZ ISTVÁNNÉ
FAZEKAS IZABELLA
m a k ó i lakos, 9 2 éves korában e l h u n y t , temetése január 2 2 - é n ,
kedden, 15 órakor lesz a M a k ó i belvárosi r e f o r m á t u s ó t e m e t ő b e n .
0H672135
G y á s z o l ó család

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

„ Ú g y m e n t é l el, h o g y el s e m búcsúztál.
D e l é l e k b e n ö r ö k k é v e l ü n k maradtál.
Szeretteid nélküled élnek, de s z í v ü k b e n
m e g ő r i z n e k téged."

MELEG GYULA
Fájó szívvel e m l é k e z ü n k
halálod 1. évfordulóján.
Édesanyád é s a család

nll„1M7

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
De. 11 óra: Csalóka Péter- mesejáték. Malacka-bérlet; du. 2 óra: Csalóka Péter - mesejáték. Hófehérkebérlet.
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Német filmsorozat
22.25 Szokatlan - Az élet sója
Szily Nóra műsora
23.00 Jó estét, Magyarországi
23.45 Siska Német krimisorozat
0.15 Korridor Café
0.45 Háló@világ
1.15 Aktív
1.45 Mi, magyarok
1.50 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Topshop 9.25 Tiltott szerelem 9.50 Teleparti Játék
10.40 Top-shop 11.35 Delelő Vidám show.
11.35 Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk 14.25 Jack és Jill 15.15 Milagros 15.40
Csak egy szavadba kerül! 15.45 Receptklub
15.55 Híresek és gazdagok
16.20 Csak egy szavadba kerül!
16.25 Maria Mercedes
17.20 Mónika A kibeszélőshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1405-1406.
20.25 Szupermozi:
Lenni vagy nem lenni
Amerikai filmvígjáték.
22.15 Száguldás a milliókért
Amerikai akcióvígjáték
23.45 Híradó - Késő esti kiadás
0.00 Autómánia Autósmagazin
0.35 Fókusz
1.05 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 -8.30 Indul
a nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Heti hírmondó (ism.) 9.15 Dr. Spock, a gyermekorvos 10.10
Zénó 10.20 Kötéltánc 11.50 Híradó 12.00
Déli harangszó 12.05 Talentum (ism) 12.30
Az építkezés, lakáskultúra és ingatlanpiac magazinja (ism.) 12.55 Emlékképek 13.15 Magyar történelmi arcképcsarnok 13.30 Műsorajánlat 13.35 A mosolyrend lovagja 14.05
Kortársunk, Vörösmarty 15.00 Zengő ábécé
15.10 Hogy mik vannak! 15.15 Rendhagyó
történelemóra Kárpátalja (ism.) 16.00 Klipzóna
16.15 Végre szabadon! 16.40 Szent Szóród
16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55
Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó, sport
18.30 Mese 18.55 Műsorajánlat, reklám
19.00 Határok fölött 19.30 Pumukli kalandjai
Német-magyar meseanlmáclés sorozat 20.00
Duna-sport 21.45 Híradó, sport 22.00 Arany
és Kodály 22.40 Szép város... Magyar filmetűd
22.55 Pócspetri Magyar dokumentumfilm 0.15
Hírek 0.20 Műsorajánlat, vers

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Delta 9.00 Ausztrál Open teniszverseny 13.00 Híradó délben 13.55 Segítőtárs
14.20 Tűzfal Informatikai magazin 14.45 Magyar
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49
ló éjszakát, gyerekek! 20.00 Hírek 20.04Aranyemberek 20.35 Madách Imréről 21.00 Hírek.
21.04 Műsorajánló 21.05 A Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Késő esb krónika
22.30 Pályám emlékezete 23.00 Hírek. 23.04
Lemezmúzeum 0.00 Hirek. 0.10 Himnusz

PETŐFI
8.00 Hírek. Időjárás 8.03 Közlekedés 8.45
Sportreggel 9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő
10.00 Hírek. Időjárás 10.03 Közlekedés 10.50
Gordiusz-plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.04 KözBELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. 4 és este negyed 8 óra: A Gyűrű Ura - a Gyűrű szö- lekedés 11.05 Sporthírek 11.15 Élj jól! 11.38
Zöld jelzés 11.48 Korkérdés 12.00 lé ebédhez
vetsége. Színes, m. b. amerikai film.
szól a nóta 13.00 Verkli Kb. 13.01 Hírek. Időjárás. Sport Kb. 13.06 Közlekedés Kb. 13.50 VízBELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Üveg- állásjelentés 14.00 Kívánságműsor 15.00 Hírek
15.05 Közlekedés 17.00 Háztól házig Kb. 17.01
tigris. Színes magyar film.
Hírek. Időjárás Kb. 17.04 Közlekedés 18.01Kblyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.00 HíBELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, ne®ed 6 és este fél 8 óra: Dalok a második eme- rek. Időjárás 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum
20.00Váltóhang 21.00 Hírek. Időjárás 21.04
letről. Színes svéd film.
Zeneközeiben 22.00 Önazonos 23.00 Hírpercek 23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után.. 1.00
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Szűzforrás. Svéd film. R.: Ingrid Bergman; Hírek. Időjárás 2.00 Hírek. Időjárás 3.00 Hírek. Időeste 9 óra: Táncos a sötétben. Dán film. R.: Lars von járás 3.03 A legszebbfilmzenékből4.00 Hírek. Időjárás 4.03 Verbunkosok, csárdások
Trier.

MOZIMŰSOR

FINTA FERENCNÉ
PAP TERÉZIA
Szentes, D e á k F. u. 126. (volt
Jókai u. 170.) s z á m alatti lakos
9 2 éves korában elhunyt, temetése január 2 2 - é n , kedden, 11
órakor lesz a szentesi Hékédi temetőben.
G y á s z o l ó család, S z e n t e s
011672133

Rendkívüli kedvezmény!
Három alkalomra megrendelt
apróhirdetés esetén a második
megjelenésre

20%

Az akció azonos tartalmú
apróhirdetésekre vonatkozik
Ajánlatunk az Apróbörze
oldalra érvényes!
A részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatunkon, vagy
a 62/567-835-ös
telefonszámon!

M Ű S O R "

a harmadik megjelenésre

30%
kedvezményt adunk!

PLAZA CINEMA CITY
Amerika kedvencei: 14,16,18,20óra. AtlantiS: 13.45
óra. Csocsó: 18,20 éra. AGyűrük Ura: 14,17.15,20.30
óra. Lovagregény: 17.30,20 óra. Kutyák és macskák:
14,16 óra. Harry Potter: 14,17,20 óra. Csatok 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.

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk: Bozó Beatrix. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 6 20
Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről.
programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: a Magyar Kultúra Napja. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés:
struccvágóhíd avatás Bordányban. 7.30 Dél-Alföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos
VÁSÁRHELY
Du. 4 és este 7 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövet- lapszemle, programajánlat és a hálózatos műsor
tartalma. 8.00 BBC vllághíradé Londonból. 8.15
sége. Színes, m. b. amerikai film.
Sportidő. 9.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform.
9.05 11.57-ig Hétfőtől-péntekig: Kossuth SZENTES
Du. fél 6 óra: Kutyák és macskák. Színes, m. b. am. film; Napközben. 10.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform.
10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora.
este 8 óra: Köszi a csokit! Színes francia krimi.
11.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 11.05
A körzeti stúdiók közös műsora. 11.45 Hírvonal.
12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósításoka Dél-Alföldről, meteor, útinform. 13.00
Hírek, meteor, útinform. 13.05 Hétfőtől péntekig:
Kossuth. 14.00 Hírek, meteor, útinform. 14.05
KOSSUTH
Zenés délutáni randevú Varga György szerkesztővel
8.19 Mindennapi tudomány 8.30 Hírek. Közlekee-mail: zdr@freemail.hu 15.00 Hírek, időjárásdés. Időjárás 9.00 Hírek. 9.04 Napközben 10.00
jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin. SzerDélelőtti krónika 11.00 Hírek. 11.04 Szonda
kesztő: Nagy Margit. 15.10 Vendégek a stúdió11.35 Don Quijote 12.00 Déli harangszó 12.02
ban. 16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.15 ZeDéli krónika 12.40 Ki nyer ma 7 12.50 Törvényne. 17.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform, lakönyv 13.00 Hírek. 13.05 Vendég a háznál
pelőzetes. 17.15 Sporthírek; tinédzserek gondjai.
13.30 Vallási műsor 14.00 Hírek 14.04 Zene17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor,
szóval 15.00 Hirek. 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
útinform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 18.30
Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..."
tél 22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kos17.00 Hírek. 17.05 Pénz-piac-profit 17.45
suth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.00 Hírek.

RADIOMUSOR

szalon 15.15 Naprakész magazin 17.05 Iskola utca 18.00 TS Futballhétfő 19.38 Esti
mese 19.55 Théma 20.10 Híradó este 20.35
Sporthírek, időjárás 2 0 . 4 0 Az olvasás éve
20.45 Európa kék szalagja, a Duna Magyar útifilmsorozat, 10-11 Az elsú főváros 21.40
Ausztrál Open teniszverseny A napi események
összefoglalója 23.10 Záróra 0.10 Éjszakai telefon - László atyával 1.45 Aktuális 2.10 A
bábu Lengyel tévéfilmsorozat 3.10 Világhíradó
3.30 Univerzoom 3.45 Úton Európa-magazin
4.15 Iskola utca (ism.) 5.10 Fogadóóra

Szeged TV
7.00 Akarj élni! - környezetvédelmi műsor. 7.30
Városháza (Ism ). 8.00 Zenevonal. 10.00 Főszerepben: Tolnay Klári - Déryné. 11.45 Zenevonal interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság 15.00
Zenevonal - interaktív kívánságműsor.
18.00 Beszélgetés
a statustörvényról
(ism.).
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő szórakoztató é s információs
műsor.
20.30 Sport.
21.00 Főszerepben:
Tolnay Klári Az özvegy é s a százados.
22.15 Híradó (ism.).
22.45 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képújság 19.00 Porsche Szeged. 19.30 Lakáskulcs. 20.00 Sajtéklub.
20.30 Kontraszt. 21.00 Autók és motorok a Cmobil-nál. 21.30 SÍ-ISI II.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
http^Www.tktv.hu
15.00-19.00 TKTV Képújság

VTV Makó
7.00 A vasárnapi adás ismétlése. 9.40 Képújság.
18.00 Műsorajánló. 18.05 Ébredés - ébredj új
kezdetre! 18.30 Miatyánk 19.00 Híradó. 19.10
Törzsasztal 88' 20.28 Képújság

Vásárhelyi TV
16.00 Bencze-show. 16.40 A szeszélyes természet. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 17.50
Képes Sport. 20.00 Híradó. 20.15 A nap kérdése (ism.). 20.20Valentin bűne. Franciafilm.22.00
Bencze-show 22.30 Híradó. 22.55 A szeszélyes
természet. O.OO-tól Képújság

RÁDIÓ 88
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55-től 18.55-ig óránként hirek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és 15.40kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscherSövényi Tibor) 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show (Száraz Ferenc). 20.00 Kulturális Kalauz (Vass ImreSzabó C. Szilárd). 23.00 Éjszakai Zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM100.2MHz Közponb ügytélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. TeUax: 6 2 4 2 1 - 6 0 1 a z adás ideje alatt hívható telefonszám: 6 2 498-301. e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu 6 . 0 0 Reggeli ébresztőblokk (Vizes Tünde, Biite Zsolt). 9 . 0 0
Roadshow (Kapás Csilla) 1 2 . 0 0 Zenesáv (Greskovics Péter, benne: Média „HOT"Mix. 1 5 . 0 0 Tökéletes Világ (Kapás Csilla) 1 8 . 0 0 Óhajok Hídja Balázzsal
(Óhaj telefon: 466-840) 1 9 . 0 0 1 2 0 perc (Ftettrő
András). 2 1 . 0 0 Megamix.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6
MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax: 533678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 533777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadságtér 71., (piaccal szemben).
5.00 Jóreggelt- zenés információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: környezetvédelmi fórum. Vendégek: Kovács Nóra, Vásárhely környezetvédelmi referense, Varga Ferenc, a műszaki iroda előadója, Gyapjas József,
az Alsó-tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
igazgatója. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó, majd óránként hirek. 18.00 Sportturmix.
20.15 Humorest. 23.30 Dél-alföldi Hírmondó
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 éra között a 95,7
MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében hirek, sport, Időjárás. 5.10 Színes események,
érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki
mondja meg... 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00
Zene délidőben. Szombaton 11.35-101 Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hónap első és
harmadik szombatján: „Az élet védelmében. - külön
program.
MÉDIA-6 SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel:
63/312-148. tel/fax: 63440-880. E-mail: media6@szentes.medla6.hu 7 . 0 0 Start napindító
magazin. Naptár. 7 . 3 0 BBC hírek, friss információk. 1 3 . 0 0 Délutáni magazin, benne: receptajánló.
1 7 . 0 0 Koraesti Koktél - az első órában üzenetri^zrtős kívánságműsor 63440-880, aktuális információk riportok, játékok, este mese. 21.00 Zenehíd.
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Téli táj, fagyott ecset
PODMAN1CZKY SZILÁRD
A festő vásznai között didergett a padlásszobában,
a tetőablakra fagyott hó megszűrte a fényt. A
sarokban vaskályha állt. de a festőnek nem volt
tűzifája, csak képkeretek, ecsetnyelek és könnyen
robbanó festékek, luhászbundáhan iilt az ágyon,
amit egy tanyai tájképért kapott cserébe, késő ősszel.
A bundának erős birkaszaga volt, és mintha folyton
arra bíztatná a festőt: legyél vegetáriánus, legyél
vegetáriánus!
De a festő ettől csak fázott, munkája nem volt,
gondolkodni is alig mert, mert a következtetések
egészen messzire vezetnék. Nem mert belegondolni
abba, hogy ez valóban az ő élete ? A saját életét éli
vagy valaki másét, aki helyett itt didereg. Abba se
mert belegondolni, hogy ki lehet az a más, aki esetleg
egy fűtött szobában... Ez a másik élet az ő ketrece.
És amikor beindult, tett-vett, nem mert arra gondolni,
hogy ezt nem ő teszi, vagyis 6, a másik helyett,
mert neki nem ez lenne a dolga, öt hivatástudat és
belső kényszer hajtja, hajtaná egy egészen másik
irányba, amiben nincs fűtetlen
padlásszoba,
nincsenek szorongások egy másik életről. De ha
már így áll, gondolta, nem fagyhat meg, ki kell
találnia, mit csinálna az a másik.
Nem gondolkozott túl sokat, csak csinálta.
Összepakolt, állvány, vászon, ecsetek és festékek,
kiment a Tüzépre. A bejáratnál
várakozott
mindaddig, inig meg nem érkezett az aznapi első friss
szénszállítmány, sok mázsa brikett.

A telepre vékony, de egybefüggő hóréteg terük, izzófehéren vakított a felhők mögül foltokban fölbukkanó
napkorong körben szürke drótkerítés.
A festő megkereste a telep vezetőjét és barteriizletet
ajánlott neki. A céghez illő nagy alkotást ígért a
vezető irodájába pár mázsa szénért. Mondta, megfesti
az új szállítmány brikettet a hóban. A vezető
morfondírozott, s párszor az asztala mögötti üres falra
pillantott. Öt mázsa, mondta a vezető, de egy
négyzetméternél
nagyobb legyen a kép. Kezét
nyújtotta a festő, megállapodtak.
Felszerelésével kivonult a friss briketthez, fölkészült
a munkálatokhoz; közben teherautók jöttek-mentek,
kis ívben kerülgették a festőt, aki, gondolta, jó üzletet
kötött, csak a fehér és fekete festékeket vette elő. A
fehéret csak alibilxV, elég fehér volt az a vászon.
Nekilátott.
Csakhogy nem számolt a nagy hideggel: mire a
vászonra került volna a festék, belefagyott az ecsetbe.
Próbálta lehelgetni; a Bunsen-égpjét otthon hagyta.
Csontjai eközben kristályosra fagytak. Festeni itt
nem lehetett, hazamenni pedig már nem maradt idő,
a vezetőnek kettőre ígérte a képet.
Mit tegyen, gondolta magában, mit tenne helyette
most az a másik ? Nem gpndolkodott, elindult az
iroda felé, s mikor az ajtót nyitotta, már tudta, azt
kéri, ha egy mázsát veszít is a brikettből, hadd legyen
a telepet megörökítő festmény helyett a telepet
megörökítő szénrajz.

Macedón ortodoxok a Vardar folyó jeges vizébe vetik magukat Szkoljében, hogy vízkereszt ünnepén tartott
rendezvényen megtalálják cs felszínre hozzák a folyóba dobott fafeszülctct.
MTl/AP/Boris Grdanoski

Tízezer éves város
ÚJDELHI (MTI)
Indiai régészek felszínre hozták a világ legrégibb településének maradványait: az Indus-völgyi civilizációhoz tartozó egykori építmények
romjai 9500 évesek, s csaknem négyezer évvel korábbiak, mint az eddig ismert legősibb város. A nyugat-

indiai Szúrat közelében fekvő
lelőhelyről fa- és edénydarabok,
megkövesedett csontok kerültek
elő. M. M. Dzsosi indiai tudományos és technológiaügyi miniszter
sajtótájékoztatóján elmondta: a leletek és az ásatási területen feltárt
lépcső, udvar, fürdő és templom
maradványai közül néhány darab

Lottókutató

kora megközelíti a 9500 évet, és ez
azt bizonyítja, hogy igen korai településről lehet szó. A felszínre hozott
tárgyak és a talajban rejtőző építménymaradványok hangképe alapján a kutatók bizton állítják: az emberi civilizáció már több mint 9500
évvel ezelőtt kialakult ebben a térségben.

Borult ég, többfelé e s ő
Készítette:

SYDNEY (MTI)
Egy lottónyertes férfi engedélyt kapott arra, hogy négy napon át kutathasson az ausztráhai KalgoorleBoulder váras szeméttelepén - nyertes szelvénye után. A férfi tévedésből dobta el másfel milhó ausztrál dollárt érő - 865 ezer euróval
egyenértékű - lottószelvényét. A
balszerencsés szerencsés - miután
megkapta az engedélyt a köztisztasági hivataltól - több barátjával
együtt pénteken kezdett a kutatómunkába. A köztisztasági hivatal
szóvivője elmondta, hogy a karácsonyi ünnepek miatt különösen sok
szemét szinte elviselhetetlen bűzt
áraszt. Kalgoohe különben eléggé
„keresős" hely. Az 1892-es aranyláz egyik színhelye volt, és még ma
is akadnak környékén olyanok, alak
mániákusan kutakodnak arany
után - emlékeztet az AFP jelentése.

Nagyrészt borult lesz az ég, többfelé várható eső. A délnyugati szél megélénkül, dél-

Bűnjel
a vizesvödör
ACCRA (MTI)
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utántól erősödőészaknyugati szél várható. 1 , 6 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes

KÍS.

Makó
Csongrád

Ghánában két év börtön fenyeget
egy holland férfit azért, mert a munkásai által használt vizesvödörbe
székelt. Kamaiel van Roussum 38
éves építésvezetőt tetten érték,
amint a kübli fölé guggolt, "tettét súlyosbítja, hogy a vödröt ivóvíz tárolására használták. A férfi azzal védekezett, hogy hasmenése volt és
nem talált illemhelyet - közölte az
afrikai ország rendőrségének szóvivője, Angwubutuge Awuni a
Reuter hírügynökséggel. A munkások azonban elpanaszolták, hogy a
holland építési vezető rendszeresen a vizesvödrükbe székelt, a laboratóriumi vizsgálat pedig megerősítette álh'tásukat, mivel székletnyomot mutatott ki több vödörben is.
Közösség sérelmére elkövetett cselekmény címén állítják bíróság elé.

Feszületet keresnek
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Egy linzi asszony önhibáján kívül
különleges szuvenírt hozott magával Thaiföldről: amikor hazaérkezve kicsomagolt, az egyik cipőjéből
egy kis varangy ugrott ki. A hölgy
két napig maximumra állított
fűtéssel és szárított rovarokkal kényeztette a ragaszkodó állatot a
fürdőkádban, aztán elvitte egy
biológiai laborba, ahol a bécsi természettudományi Múzeum segítségével azonosították a világutazót:
egy Délkelet-Ázsiában megle-

3°
2°
3°
3°
2°

ő

További kilátások
A következő napokban az átlagosnál kissé enyhébb időre számiihatunk. Eleinte
több. később kevesebb lesz a felhő, néhány óra napsütés is lesz. Megenyhülnek az
éjszakák, napközben 5.9 fokigemelkedik a hőmérséklet.

Kedd

Szerda

Csútórtók

Péntek
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Max:9
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Változó

Napos

Változó

Változó
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VÍZÁLLÁS:
A Tisza Szegednél 165 cm (hőfoka 0 °C1, Csongrádnál .34 cm,
Mindszentnél 108 cm. A Maros Makónál 46 cm.
A Nap kel: 7.23, nyugszik: 16.28. A Hold kel: 11.03, nyugszik:

Skoda

IKESZ

az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

Cipőpotyautas
varangy
LINZ (MTI)

3°

hetősen gyakori, ártalmatlan fajtáról van szó. A nő elmondta, hogy
az üdülőhelyen, ahol szabadságát
töltötte, elég sok ilyen állatka volt:
szerettek befészkelődni az emberek
cipőibe. A varangy nem térhetett
vissza az asszonyhoz, most megfelelő terráriumot vagy állatkertet
keresnek neki, ahol befogadnák.
A csomagban egyébként volt egy
másik varangy is, amely a búvárfelszerelésben tette meg a hosszú
utat, de ennek a fizikuma gyengébb lehetett, mert út közben kimúlt.
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A NAP VICCE
- Pistike, hol a nővéred?
- Bement a szobájába matematikailag.
- Hogyhogy matematikailag?
- Két ismeretlennel.

ISTEN ELTESSE!
ÁGNES
Görög eredetű név, jelentése: szent,
tiszta, szűzies. Egy másik szófejtés
a latin agnus - bárány - szóval hozta összefüggésbe, Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány. Ágnes napján
szokta a pápa megszentelni a bárányokat.
Egyes helyeken az asszonyok ezen
a napon sós vízben mosakodtak,
hogy gyermekeik egészségesek legyenek.

L0TT0SZAM0K
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott
számsorsoláson (ötöslottó- és a
hatoslottó-játékban a következő
számokat húzták:
ÖTÖSLOTTÓ
Ez cn vagyok! Dávid Ibolya igazságügy-miniszter, az MDF elnöke, 2 , 2 8 , 2 9 , 4 5 , 8 1 . . Joker-szám: 079327.
a Magyar Könyvklub boltjában dedikálta Kálmán Zsuzsa: Miért
éppen én, Dávid Ibolya? című könyvét. A miniszter asszony HATOSLOTTQ:
mosolyából ítélve, a könyv jól sikerült...
MTI Fottí: Kúlmdndy Ferenc 8 , 9 , 1 7 , 2 5 , 3 8 , 4 3 . Pótszám: 33.

Modellek Donatella Versace tervei alapján készített ruhákat mutatnak be a 2002. tavaszi-nyári
kollekciókból egyik párizsi luxusszálló halljában. Mi tagadás, megnyerőck, s már a tavaszt idézik,
elsősorban a férfi szemeknek...
MTl/EPA/AFP/jean-Pierte Mulle

