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TÉMÁINKBÓL 

MEGALAKULTAK 
A VÁLASZTÁSI IRODÁK 

Egyelőre nem tudni, hány párt 
van a megyében, s még az sem 
derült ki, hogy a kisebb 
szervezetek közül melyek indíta-
nak képviselő-jelölteket. A jelö-
léshez 750 kopogatatócédula 
szükséges. 

3. oldal 

MEGÜTÖTTÉK 
A BABAKOCSIT TOLÓ 
ANYUKÁT 
Ismeretlen íérfi ütött arcul 
a szegedi Makkosházi körúton 
egy fiatalasszonyt, aki egyéves 
kisfiát babakocsiban tologatta. 
Az anyuka szája fölrepedt; 
más baja, szerencsére, nem tör-
tént. 

5. oldal 
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Palánkai Tibor már benyújtotta a terveket 

Épül az égési centrum 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lpsz Szegeden gyermek égési intenzív osztály - jelen-
tette ki Túri Sándor professzor, a szegedi gyermekkli-
nika igazgatója, cáfolva azt a hírt, ami tegnap az 
egyik országos napilapban jelent meg. Az újság azt 
állította, hogy Szeged nem kap jogosítványt regioná-
lis égési centrum létrehozására. 

Túri professzor elmondta: a klinikának az egész-
ségügyi tárcával aláírt szerződése van arról, hogy 9 mil-
lió forintot kap a minisztériumtól az égési sérülést 
szenvedett gyermekek ellátását szolgáló műszerek 
vásárlására. Ebből az összegből veszik meg az égési 
intenzív részleg egyik speciális ágyát, valamint az 
ehhez tartozó lélegeztetőgépet, betegfigyelő moni-
tort. 

Az Egészségügyi Minisztérium további 10 millió fo-
rintos támogatásra tett ígéretet, ebből a pénzből szán-
dékoznak két lélegeztetőgépet vásárolni. 

A lakossági gyűjtésből, valamint a városi önkor-
mányzat hozzájárulásából és egyéb támogatásokból 
származó 17 millió forintból 10 miihót fordítanak az 
égési részleg építészeti kialakítására. A fennmaradó 
pénzből vásárolják meg a másik, égési sérültek ápo-
lására szolgáló speciális ágyat. 

Az épületrész átalakításának tervei elkészültek, s 
a tervezést ingyen végző Palánkai Tibor építész eze-

ket tegnap adta be az illetékes hatóságnak enge-
délyeztetésre. A gyermekklinika igazgatója érthetet-
lennek tartja azokat a sajtóhíreszteléseket, amelyek 
a lakossági gyűjtési szándék megtörésére irányulnak 
azzal, hogy valótlanságokat tartalmaznak. 

- Szegeden mindenképpen megcsináljuk a szepti-
kus intenzív osztályt a régióban adott esetben súlyos 
égési sérülést szenvedő gyermekek ellátására - hang-
súlyozta a klinika igazgatója. 

A szegedi égési centrum létrejöttéért folytatódik a 
Rádió 88 által kezedményett gyűjtési akció, amihez 
kapcsolódik a Burger King. Az étteremben a jövő hé-
ten minden megvásárolt adag étel árából 100 forin-
tot az égési centrum javára utalnak át. 

Mikola István egészségügyi miniszter tegnap a 
távirati irodának az égési centrumokról nyilatkozva 
nem említette a szegedi égési centrumot. A két vidé-
ki regionális égési osztályt Pécsen és Miskolcon hoz-
zák létre, a központi fővárosit pedig Budapesten, a 
Bethesda gyermekkórházban. 

Csongrád megye tiszti főorvosa, Nagy Zsuzsanna 
ezt azzal magyarázza, hogy a szegedi gyermekklini-
kán kialakítandó égési intenzív osztály más kategó-
ria, mint a pécsi és a miskolci, mert ez nem közpon-
ti akaratból, tehát nem az Egészségügyi Minisztéri-
um, hanem a lakosság kezdeményezésére és anyagi 
támogatásával létesül. 

Béketelepen vizsgálódik az ÁNTSZ 

Szél doktornő Amerikában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szeged-béketelepi betegek közel 
150 aláírással ellátott, a szegedi 
önkormányzathoz küldött pana-
szos levele, illetve cikkünk nyo-
mán a városi A N T S Z vizsgálatot 
rendelt el Szél Margit háziorvos 
két rendelőjében. A városi tiszti-
orvosi szolgálat munkatársai teg-
nap a béketelepi rendelőben, ma 
a Rókusi körútiban tartanak ellen-
őrzést. A szegedi önkormányzat 

egészségügyi csoportjának veze-
tője, Ladányi Márta behívatta a 
helyettesítő orvost, Ősi Ibolyát és 
a rendelési idő betartásával, illet-
ve módosításával kapcsolatos te-
endőket beszélte meg vele. A cso-
portvezető attól eltekintett, hogy 
a doktornő bemutassa azt a szer-
ződést, amit állítása szerint Szél 
Margittal kötött az ő helyettesítés-
ről. Az önkormányzat egyelőre 
nem lépett tovább, többek között 
azért sem, mert Szél Margitot ők 

sem találják. A Csongrád megyei 
egészségbiztosítási pénztár csak 
akkor ad ki adatokat a doktornő 
finanszírozásával kapcsolatban, 
ha erre felkéri az ÁNTSZ vagy az 
önkormányzat. Ezt eddig egyik 
fél sem tette meg. 

A doktornő környezetéből szár-
mazó információink szerint Szél 
Margit december vége óta Ameri-
kában van, visszatérésének idejé-
ről informátoraink nem tud-
nak. 

Csak nézőpont kérdése, milyen a Kárász utca forgalma ? 

Távozott a Pizza Hut 

A Pizza Hut éttermeket vezető kft. igazgatója szerint a szegedi üzletnek azért kellett bezárnia, mert 
jelentősen csökkent a Kárász utca gyalogosforgalma. A sétálóutcán működő McDonald's vezetője is 
megerősíti: kevesebben korzóznak az új díszburkolaton, pontosabban a korábbi időszakhoz képest ke-
vesebben térnek be hozzájuk. Az IKV Rt. kezelési igazgatója viszont még nem találkozott ilyen jelle-
gű panasszal. Részletek a 5. oldalon. Fotó: Veréb Simon 

Tragikus 
füstmérgezés 
Szentesen 
A szomszédoknak tűnt fel, hogy a 
szentesi Bocskai utca 29. számú 
családi ház lakóit nem látták az 
utóbbi napokban. Ezért szerdán 
délután fél 2 óra tájban értesítet-
ték a rokonokat, akik a kaput és az 
ajtót betörve tudtak bejutni a lakás-
ba. A szobában holtan találták a 81 
esztendős asszonyt és 49 éves élet-
társát. A házban széntüzelésű kály-
ha van, s a helyszínre kihívott ké-
ményseprő véleménye szerint a 
kémény elzáródása okozhatta a 
két ember halálát. Két kutya is 
volt a szobában, az egyik a gaz-
dáikkal együtt „elaludt", de a má-
siknak sincs sok esélye a túlélés-
re. 

A tragédia helyszínén lyityán 
László századostól, a Szentesi 
Rendőrkapitányság megbízott bűn-
ügyi osztályvezetőjétől megtud-
tuk: szén-monoxid-mérgezés tör-
ténhetett 12 vagy 24 órával a ha-
láleset észlelése előtt. Idegenkezű-
ségre utaló jeleket nem találtak, s 
az élettársakat feltehetőleg álmuk-
ban érte a halál. Az igazságügyi 
orvosszakértő csütörtökön vizs-
gálja az ügyet. 

B. L 

Az olcsóbb „EU-hús" 
még nem ért ide 

Csak magyar tőkehúst mérnek az áruházak. Fotó: Karnok Csaba 

Szeged legnagyobb áruházaiban ma még kizárólag magyar eredetű 
tőkehúsokat forgalmaznak, annak ellenére, hogy a múlt év vége óta 
a magyar sertés felvásárlási ára magasabb, mint az import árué. A 
megyeszékhely bevásárlóközpontjaiban még csak a különleges hús-
áruk származnak külföldről. 

A szegedi hipermarketek élelmiszerosztályain egyelőre többségében 
magyar eredetű húsáru kerül a pultokra, bár azt nem lehet kizárni, hogy 
hamarosan az EU-országokból származó, olcsóbb termékek váltják fel 
a hazai portékákat. 

Amint azt kedden, Egy százalék című mellékletünkben jeleztük, az 
exporttámogatástól idén eleső magyar húspiacon több mint 10 száza-
lékkal is csökkenhet az élősertés felvásárlási ára, ám az még így is jó-
val drágább lesz, mint az uniós támogatásokkal értékesített nyugati hús-
félék az elvámolás és a szállítás költségeivel együtt. 

A napokban megjelent hírek szerint a feldolgozók és a kereskedők szá-
mára is gazdaságosabb, ha a lényegesen olcsóbb, EU-ból származó hús-
félét magyar csomagolásban szállítják az áruházakba. A különleges 
csemegeáruk mellett az alacsonyabb árú készítmények is német, dán 
vagy olasz eredetű alapanyagból készülnek több hazai feldolgozó üzem-
ben. 

Szeged bevásárlóközpontjaiban egyelőre még csak a különlegességek 
származnak külföldről. - Minden nálunk forgalmazott tőkehús magyar 
eredetű, csupán néhány fajta pácolt sonka, illetve különleges felvágott 
származik az EU területéről - tudtuk meg a szegedi Cora Áruház mun-
katársaitól, akik nem tudnak róla, hogy a közeljövőben külföldi hús-
árut értékesítenének. A Tfesco húsosztályán tábla tájékoztatja a fo-
gyasztót: minden tőkehús magyar termelőtől származik. Az áruház mun-
katársai is megerősítették, hogy jelenleg csak magyar hústerméket for-
galmaznak. 

- Árulunk Új-Zélandról származó fagyasztott bárányt és pármai son-
kát, de ezen kívül csak hazai eredetű húsfélék közül válogathat, aki ná-
lunk vásárol - nyilatkozta lapunknak Bodó Zsolt, a Budapesti úti Met-
ró Áruház igazgatója. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Nevéért kellett megfizetnie Szabó Csabának Ausztriában 

Bűnözőként bántak velem" í r 

Szabó Csaba. Egyszerű, átlagos magyar név, amelyet több ezren 
kaptak hazánkban a megszületésük pillanatában. Ám körözött név-
rokona miatt a makói Szabó Csaba az osztrák Alpok hegyei helyett 
jó pár órát a határon, majd a bécsújhelyi fogházban töltött. 

Irány Murau-lachtal! - adta ki a jel-
szót közel 100 makói. Az elmúlt hét 
végén indult útnak az a baráti tár-
saság is, amely kora délután köze-
lített Ausztria felé. Rábafüzesnél 
szerettek volna kilépni az országból. 
A magyar oldalon nem volt semmi 
probléma, lévén Szabó Csaba tud-
ta, hogy van egy ugyanazon évben, 
hónapban és napon született, körö-
zött bűnöző névrokona. 

- Délután 4 óra 45-kor értünk 
Rábafüzeshez és a magyar oldalon 
az édesanyám nevével igazoltam, 
nem én vagyok az a Szabó Csaba, 
akit keresnek - emlékezett vissza 
két lesiklás között a történtekre a 
Maros-parti fiatalember. - Átgu-
rultunk az osztrákokhoz és miu-
tán elkérték az útleveleket, félre-
állítottak bennünket. Két óra 
hosszáig nem történt semmi , 

majd pillanatok alatt rám került 
a bilincs és egy fogdaszerű szobá-
ba vittek. Mutattam a jogsim és 
a személyim, de nem törődtek ve-
le. A határőrök a várakozó 
társaimtól kérték az autó forgal-
miját, mire a barátom, Leindler 
Zoli azt mondta, nálam van. Ek-
kor közölte velük egy tört ma-
gyarsággal beszélő osztrák egyen-
ruhás, hogy letartóztattak. 

Amíg kint a döbbenet volt az úr, 
addig Szabóval úgy bántak, mint 
egy bűnözővel. 

Folytatás az 5. oldalon 
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GLÓBUSZ 
MAGYAR-BENELUX 
TOLONCEGYEZMÉNY 
Magyarország visszafogadási egyez-
ményt kötött a három Benelux-
országgal: Belgiummal, Hollan-
diával és Luxemburggal. A tolonc-
egyezményt Luxembourgban írta 
alá magyar részről Pintér Sándor 
belügyminiszter, a Benelux-orszá-
gok részéről Lydie Wurth-Pölfer lu-
xemburgi külügyminiszter, vala-
mint Hollandia és Belgium luxem-
burgi nagykövete. 

BURG ELMEGY 
Avraham Burg, az izraeli kneszet 
elnöke reméli, hogy meghívást 
kap a Palesztin Hatóság parla-
mentjétől, ahol a békét pártoló iz-
raeliek nevében kíván felszólalni. 
Várakozása szerint Ahmed Koréi, 
a palesztin törvényhozás vezetője 
Párizsban fogja felkérni őt a láto-

gatásra. Elhatározását Burg azzal 
indokolta, hogy egy ideje csak az 
izraeli kormány álláspontja kap 
nyilvánosságot, ő viszont azok-
nak az izraelieknek a véleményét 
kívánja megszólaltatni, akik min-
denek dacára nem adták fel a bé-
kés rendezés iránti elkötelezett-
ségüket. 

TÁMASZPONTOK 
Az Egyesült Államok nem szándé-
kozik állandó jellegűvé tenni kato-
nai jelenlétét a közép-ázsiai orszá-
gokban, nem készül katonai tá-
maszpontokat kiépíteni a volt 
Szovjetunió felbomlásával függet-
lenné vált közép-ázsiai államok 
területén - jelentette ki Biskek-
ben, Kirgizisztán fővárosában 
Tommy Franks tábornok, az ame-
rikaiak afganisztáni hadjáratában 
részt vevő erők főparancsnoka. 

Autonómiatörvény: 
általánosságban igen 
BELGRÁD (MTI) 

A szerb parlament szerdán általá-
nosságban megszavazta a vajda-
sági autonóm hatáskörök vissza-
szolgáltatásáról szóló törvénycso-
magot (az ún. omnibusztörvényt). 

Az általános szavazáson részt 
vevő 236 parlamenti képviselő kö-
zül 119-en szavazták meg a jogsza-
bályt, 74-en ellene voltak és 42-en 
tartózkodtak. A kormánykoalíció-
hoz tartozó Új Szerbia párt igennel 
szavazott, noha kedden még azt 
közölte, hogy szintén tartózkodni 
fog. 

A jogszabály a jelenleg hatályos 

szerbiai alkotmány keretein belül 
24 államigazgatási területen adja 
vissza a Vajdaságnak azokat a jog-
köröket, amelyeket a milosevicsi 
rendszer idején vettek el a tarto-
mánytól. 

A törvénycsomag - amelyet a 
vajdasági törvényhozás terjesztett 
a szerb parlament elé - részben 
hatályon kívül helyez mintegy het-
ven köztársasági jogszabályt. A tör-
vény általános elfogadása után a 
parlamentnek mintegy száz módo-
sító indítványról kell egyenként 
vitát folytatnia, s várhatóan csak 
a jövő héten kerül sor a záró sza-
vazásra. 

A visegrádi négyek 
hadi korszerűsítése 

A visegrádi négyek képviselői - balról jobbra: Szabó János magyar, 
Jerzy Szmajdzinski lengyel, Jozef Stank szlovák és Jaroslav Tvrdik 
cseh honvédelmi miniszter. MTI Telefotó: Brnzák Noémi 

BUDAPEST (MTI) 

A visegrádi négyek országai a ter-
vek szerint közösen kívánják mo-
dernizálni a jelenleg hadrendben lé-
vő Mi-24-es harci helikoptereiket 
és elképzelhetőnek tartják azt is, 
hogy további haditechnikai fejlesz-
tésekben is együttműködnek majd. 

Minderről Csehország, Lengyel-
ország, Magyarország és a NATO-

várományos Szlovákia védelmi mi-
niszterei számoltak be budapesti 
soros ülésüket követő sajtótájé-
koztatójukon szerdán. 

A cseh, a lengyel és a magyar 
védelmi miniszter egyaránt hang-
súlyozta, hogy támogatják Szlová-
kia NATO-tagságát és bíznak ab-
ban, hogy az őszi prágai NATO-
csúcstalálkozón megszületik a 
meghívásról szóló döntés. 

Nem egyeztek meg az OMT ülésén az engedélyek számáról 

Amit a munkaadók kevesellnek 
BUDAPEST (MTI) 

N e m volt egyetértés az Országos 
Munkaügyi Tanács (OMT) szer-
dai ülésén a külföldieknek egy-
idejűleg kiadható munkavállalá-
si engedélyek számáról. A szak-
szervezetek soknak, a munkaadói 
érdekképviseletek pedig kevésnek 

találták a kormány által 2002-re 
javasolt 81 ezer 320-as számot. 

A szakszervezetek szerint reáli-
sabb lenne idén a 60 ezres irány-
szám, a munkaadók viszont azt 
javasolták, hogy a gazdasági mi-
niszter az első féléves tényleges 
igények alapján bővíthesse a ma-
ximumértéket 

Matolcsy György gazdasági mi-
niszter szerint elgondolkodtató a 
szakszervezetek 60 ezres javasla-
ta, valahol a két szám között kel-
lene megegyezni. Az ülésen azon-
ban erre a megegyezésre nem ke-
rült sor. 

A kormányzati oldal nem fo-
gadta el azt a szakszervezeti indít-

Rendezhető a magyar-szlovák vita a kedvezménytörvényről 

ványt, hogy az aktuális évi irány-
számot - az éves minimálbérhez 
hasonlóan - csak az OMT-vel tör-
ténő megállapodást követően le-
hessen közzétenni. 

A kormányzat szerint erre a fel-
adatra a foglalkoztatási törvény a 
gazdasági minisztert hatalmazza 
fel. 

RÖVIDEN 

SZÉKELY ZOLTÁN 
ELŐZETESBEN MARAD 
A Legfelsőbb Bíróság szerdai hatá-
rozatával fenntartotta Székely Zol-
tán, a vesztegetéssel vádolt egyko-
ri kisgazda, jelenleg független or-
szággyűlési képviselő előzetes letar-
tóztatását. Székely Zoltánt az 
ügyészség két rendbeli minősített 
vesztegetéssel vádolja egy közbe-
szerzési pályázat, illetve egy kör-
nyezetvédelmi beruházás kapcsán. 

PÉNZMOSÁS ELLENI 
KORMÁNYBIZTOS 
A pénzmosás elleni fellépés koor-
dinálásáért felelős kormánybiztost 
nevezett ki a kormány Balogh Lász-
ló személyében 2002. január 8-i 
hatállyal. Balogh László a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete nemzetközi főosztályát vezet-
te eddig, így munkája alapvetően 
érintette a pénzmosás elleni ma-
gyar intézkedések egyeztetését a 
nemzetközi szervezetekkel. A biz-
tos feladatkörébe tartozik, hogy 
kezdeményezze és koordinálja a 
pénzmosás megakadályozását cél-
zó jogszabály-módosításokat, és 
javaslatokat tegyen a jogszabályok-
ból fakadó feladatok végrehajtásá-
ra. 

A TISZA MELLÉKFOLYÓI 
Árhullám kialakulását idézte elő a 
Tisza és mellékfolyóinak külföldi 
szakaszán az évszakhoz képest 
enyhe időjárás hatására megindult 
hóolvadás. A legnagyobb víz-
szintemelkedést a Kraszna romá-
niai részén észlelték: az erdélyi fo-
lyószakaszon a víz magassága szer-
da hajnalban elérte azt a szintet, 
amelynél elrendelhető az I. fokú ár-
vízvédelmi készültség. 

KIFOSZTOTTÁK 
AZ ECSÉDI TEMPLOMOT 
Összesen ötmillió forint eszmei 
értékű kegytárgyat loptak el isme-
retlenek a Heves megyei Ecséd ró-
mai katolikus templomából; a bűn-
cselekményt kedden délután fe-
dezte fel a község plébánosa. A be-
török befeszítették a templom aj-
taját, s kifosztották a mintegy 12 
ezer forintot tartalmazó perselyt 
is. 

PÁLYÁZNAK A TISZTEK 
A honvéd vezérkar tábornokai és 
a magasabb beosztású parancsno-
kok részére kétnapos konferencia 
és továbbképzés kezdődött Bala-
tonkenesén. Elhangzott: a január 
elsejétől hatályos törvény legna-
gyobb újdonságának az számít, 
hogy a jövőben pályázni kell a tisz-
ti beosztásokra. Megalakultak az 
úgynevezett előmeneteli bizottsá-
gok, amelyek rangsorolják majd a 
pályázókat, és javaslatot tesznek az 
illetékes parancsnoknak. 

Az első pedagógus-, diákigazolvány és oktatói kártya 

Kassa, Eszék és Kolozsvár polgárai 

A felek hajlanak a megállapodásra 
BUDAPEST (MTI) 

rint tükrözik a magyarigazolvá-
nyok arculatát. Az első pedagógus-
igazolvány birtokosa Hlavdcs Má-
ria magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanár, a kassai Magyar Tan-
nyelvű Középfokú Ipariskola igaz-
gatóhelyettese, az első oktatói kár-
tyát Mikuska József, a biológia tu-
domány doktora, az eszéki (osip 
furaj Strossmayer Tűdomány-
egyetem Pedagógiai Karának egye-
temi tanára vette át. Az elsó diák-
igazolvány tulajdonosa, Lokodi 
Csaba, a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Közgazda-
ságtudományi Karának má-
sodéves nappali tagozatos hallga-
tója. 

Pálinkás József az átadás után 
elmondta: a környező országok-
ban mintegy 240 ezer diákigazol-
ványra jogosult tanuló és mintegy 
30 ezer pedagógus él. A miniszté-
rium várakozásai szerint idén több 
mint százezer diákigazolványt ad-
nak majd ki. 

A magyar és a szlovák külügyi ál-
lamtitkár egyaránt úgy vélekedett, 
hogy szerdái," budapesti tárgyalásu-
kon érzékelhető elmozdulást sike-
rült elérniük a kedvezménytör-
vénnyel kapcsolatos magyar-szlo-
vák vita rendezése irányában. Né-
meth Zsolt a sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a tárgyalásokat to-
vább folytatják, és minden bi-
zonnyal elkészül az a dokumen-
tumtervezet, amely egy későbbi 
megállapodás alapját képezheti. 
Mint fogalmazott, a magyar fél 
üdvözítőnek tartaná, ha a végleges 
dokumentum egy kétoldalú kor-
mányközi politikai nyilatkozat len-
ne. Hozzátette ugyanakkor, hogy a 
magyar fél rugalmas ebben a kér-
désben, és még nem dőlt el, milyen 
formában és szinten írják majd 
alá a megállapodást. Kérdésre vá-
laszolva Németh Zsolt úgy véleke-
dett, van esély arra, hogy január vé-
géig megszülessen a végleges doku-
mentum. Mindkét államtitkár 
hangsúlyozta, hogy kormányuk-
ban megvan a hajlandóság a meg-
állapodásra. 

Jaroslav Chlebo elmondta: a nap 
folyamán találkozott Martonyi Já-
nos külügyminiszterrel is, akit biz-
tosított afelől, hogy a szlovák fél a 
kétoldalú kapcsolatokat „színe-

Németh Zsolt magyar (balról) és Jaroslav Chlebo szlovák külügy-
minisztériumi államtitkár. MTI Telefotó: Kovács Attila 

sebb mozaiknak" tekinti annál, 
mintsem hogy csupán a kedvez-
ménytörvény körüli nézeteltéré-
sek határoznák meg azokat. Né-
meth Zsolt rámutatott: segít a vi-
ta rendezésében az, hogy Szlová-
kiának is van státustörvénye, ami 
inspirálóan hatott a magyar tör-
vény kidolgozására. Másrészt -
mint mondta - mindkét fél a ve-

- -
lencei bizottság ajánlásaiból kíván 
kiindulni. Kifejtette, hogy a készü-
lő dokumentum várhatóan foglal-

kozni fog a törvény területenkívü-
liségének kérdéseivel, és azzal mi-
lyen mechanizmus keretében tud-
ják majd, a megállapodást követő-
en a felmerülő problémákat ren-
dezni. Kérdésre válaszolva a ma-
gyar államtitkár leszögezte, hogy a 
készülő dokumentumtervezetben 
nem fog szerepelni a törvény mó-
dosításának szükségessége. Ugyan-
akkor elvileg nem tartotta kizárt-
nak, hogy a törvényt a jövőben 
módosítja a parlament. 

BUDAPEST (MTI) 

Átadta az első pedagógus-, diák-
igazolványt és oktatói kártyát Pá-

linkás József oktatási miniszter 
szerdán Budapesten. A kedvez-
ménytörvényhez kapcsolódó ok-
mányok a szaktárca vezetője sze-

Balról jobbra: Mikuska József Eszékről, Pálinkás József miniszter, 
Hlavács Mária Kassáról és Lokodi Csaba Kolozsvárról a dokumen-
tumok átadása után. MTI Telefotó: Kovács Tamás 

A csángómagyarok beolvasztásának leállítását kérik 
BUKAREST (MTI) 

Két tekintélyes romániai emberi jo-
gi szervezet a Romániában élő csán-
gómagyarok asszimilálásának leál-
lítását sürgette, és felhívta a figyel-
met arra, hogy a magyar nemzeti-
ségüket vállaló csángókra egyre na-
gyobb nyomás nehezedik. A romá-

niai Helsinki Bizottság és a Pro Eu-
rópa Liga vezetői szerdán Bukarest-
ben Ismertették azt a jelentést, ame-
lyet a két szervezet képviselői állí-
tottak össze Bákó megyében szer-
zett tapasztalataikról. 

A helyszíni vizsgálatot tavaly de-
cemberben végezték a romániai me-
gyében, ahol á hivatalos statisztikai 

adatok szerint 60 ezer csángó él. Kö-
zülük kétezer ember vallja magát 
magyarnak Az emberjogi szerveze-
tek jelentésében az is szerepel, hogy 
Romániában 240 ezerre tehető a 
római katolikus vallású csángó, s 
ennek a közösségnek csak egy ki-
sebb része vallja magát csángóma-
gyarnak. A jelentés hangsúlyozta, 

hogy a csángók számára létfontos-
ságú lenne, ha a román állam elis-
merné nemzeti kisebbségi státusu-
kat. Az emberi jogi szervezetek egy-
ben a csángók asszimilálási folya-
matának leállítását sürgették. 

A két szervezet jelentése ismertet-
te a Moldvai Csángómagyar Szövet-
ség képviselőinek beszámolóját ar-

ról, hogy a magyar nemzetiségüket 
felvállaló csángókra egyre nagyobb 
nyomás nehezedik A szövetség tag-
jaival szemben a helyi hatóságok ta-
valy novemberben megalázó vizsgá-
latokat indítottak, miután saját kez-
deményezésre megkezdték a ma-
gyar nyelv tanítását. 

A jelentésben ismertetett doku-

mentumok arról is tanúskodnak, 
hogy Moldvában a római katolikus 
egyház is részt vesz a csángók asszi-
milálásában. A helybeli római ka-
tolikus papok súlyos nyomást gya-
korolnak a magyarságukat vállaló 
hívőkre. A nyomás egészen odáig 
terjed, hogy az egyház kiközösíti 
őket. 
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Orbán Viktor neve is szerepelt a helyesírási feladványban 

Átpolitizált félmondat 
Vihart kavart a sajtóban az Implom József kö-
zépiskolai helyesírási versenyen diktált szöveg 
egyik mondata, amelyben Orbán Viktor neve is 
elhangzott. A zsűri szegedi elnöke szerint ha 
most nem folyna választási kampány, senkinek 
nem lenne kifogása a szöveg ellen. Hangsúlyoz-
ta, hogy a feladat összeállításakor semmilyen 
politikai szándék nem vezérelte. 

A magyarországi és határon túli középisko-
lák és szakmunkásképző intézmények tanulói 
számára meghirdetett Implom József helyes-
írási verseny egyik fordulójában az 1956-os 
események máig tartó hatásáról szóló szöveget 
diktáltak a gyerekeknek. Ebben szerepelt a kö-
vetkező mondat: „Ezért fogadta olyan lelkese-
dés a borostás arcú fiatalembert, Orbán Viktort 

1989-ben, amikor Nagy Imrének és társainak 
újratemetésén felhívta a figyelmet a szovjet 
csapatok kivonásának időszerűségére." 

A verseny zsűrielnöke, Nagy János, a Szege-
di Tudományegyetem nyelvészprofesszora sem-
mi kivetnivalót nem lát a szövegben, amely -
mint mondta - a nemzeti összefogásról szólt. 
- A mondat pusztán megemlíti Orbán Viktor 
nevét, ami ugyan alkalmat adhat különféle be-
lemagyarázásokra, de a feladatsor összeállítá-
sakor semmilyen politikai szándék nem vezé-
relt - hangsúlyozta a professzor. Úgy véli, csu-
pán a választást megelőző politikai kampány 
miatt figyeltek fel egyesek a szóban forgó mon-
datra. A verseny magyarországi megyei döntői 
viszont még a kampány kezdete előtt, január 

15-éig lezárultak. Nagy János hozzátette: előfor-
dult már, hogy például Göncz Árpád neve is sze-
repelt a feladványban. - Mivel a versenyben 
nemcsak Magyarországon élő, hanem felvidé-
ki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyar 
diákok is részt vesznek, igyekszünk olyan sze-
mélyneveket választani tollbamondáskor, ame-
lyeket a határon túl élők is gyakran olvashat-
nak, így azok helyes leírása nem okoz gondot 
számukra - mondta lapunknak a professzor. 

Az Oktatási Minisztérium annyit közölt az 
üggyel kapcsolatban, hogy a tanulmányi verse-
nyek feladatainak összeállítását, a szövegrész-
letek kiválasztását a szakmai szervezetek vég-
zik, a tárca ebben nem vesz részt. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Gyanús körülmények között gyulladt ki a lezárt olajkút 

Szegedi mentőcsoport Nován 
Berobbant és kigyulladt egy hasz-
nálaton kívüli kőolajkút a Zala 
megyei Nova község mellett ked-
den délután 4 óra körül. A nagy-
kanizsai Rotary Rt. kitörésvédelmi 
csoportja és a helyiek mellett sze-
gedi tűzoltók is részt vettek az ol-
tásban. 

- Kedden délután 5 órakor érte-
sítettek minket, hogy álljon ké-
szen a két MIG-15-ös motorral 
felszerelt turbóreaktoros oltógé-
pünk - mondta Dudás Miidós alez-
redes, Szeged tűzoltóparancsno-
ka. A gépkezelőket azonnal beren-
delték, ők felkészítették a berende-
zéseket a bevetésre. Este fél kilenc-
kor indult el a két oltógép és a 
négyfős műszaki mentőcsoport 
Novára. A szegedi különítmény 
tegnap hajnali 1 órakor érkezett a 
helyszínre. A két szegedi oltóberen-
dezés a nagylengyeli gázkitöréskor 
már jól vizsgázott, ezért hívták 
őket ismét. A Tisza-partiak azon-
ban közvetlenül nem vettek részt 
az oltásban, nekik a helyszín biz-
tosítása volt a feladatuk. 

A kitörésvédelmi csoport és a 
helyi tűzoltók három nagynyomá-
sú vízsugárral szerda délelőtt 10 
órára elfojtották a kitörést. 

A Szilvágy 31 jelzésű kutat már 
20 éve használaton kívül helyez-
ték. A szakemberek nem zárják 
ki, hogy idegenkezűség okozta a 
kitörést. Feltételezik, hogy a nem 

Nagynyomású vízsugárral fojtották el a kitörést. MTI Telefotó 

működő olajkútból megpróbáltak 
olajat vagy gázt lopni, emiatt tör-
ténhetett a robbanás. Ezt a gya-
nút az is alátámasztja, hogy a kö-
zeli tisztás szélén megtaláltak egy, 
a kúthoz tartozó négyméteres csö-
vet. A novai tűz egyébként nem ve-
szélyeztette a lakosságot, hiszen a 

legközelebbi település két kilomé-
terre van a kúttól. 

A szegediek addig biztosították 
a helyszínt, amíg a rotarysok fel-
szerelték a kitörésgátlót. A két tur-
bóreaktor és a műszaki mentő teg-
nap délben már visszaindult Sze-
gedre, a Napos úti laktanyába. 

A szakemberek lapzártánkkor 
még vizsgálták, hogy mi okozhat-
ta a tüzet, illetve a használaton 
kívüh kútban hogyan keletkezhe-
tett túlnyomás és azt a túlnyo-
másgátló berendezések miért nem 
akadályozták meg. 

K.T. 

Megalakultak a választási irodák, várják a képviselőjelölteket 

Februárban megint 
jönnek, kopogtatnak... 
A Csongrád Megyei Területi Választási Irodán nem tudták megmon-
dani, hány párt van a megyében, mint ahogy azt sem, hogy a kisebb 
pártszervezetek közül melyek indítanak képviselőjelölteket, illet-
ve állítanak listát az országgyűlési választásokon. Amennyiben a pár-
tok március közepéig összegyűjtik a jelöltenkénti 750 kopogtató-
cédulát, indíthatják választottjaikat. 

A megye valamennyi településen 
megalakultak a választási irodák, 
mint ahogy a szavazókörök terü-
leti felosztása is befejeződött - ér-
tesült lapunk Bobvos Pálné me-
gyei aljegyzőtől, a Csongrád Megyei 
Területi Választási Iroda vezetőhe-
lyettesétől. E szerint áprilisban 455 
szavazókörben adhatják le vok-
saikat a Csongrád megyeiek. Meg-
tudtuk: jelenleg 343 ezer választás-
ra jogosult polgár él a megyében. 
A közigazgatási hivatal egyébként 
még ezen a héten elkészíti a név-
jegyzéket. Február 4. és 8. között 
minden választásra jogosult kézhez 
kapja a választási nyilvántartásba 
vételről szóló értesítést és az aján-
lási szelvényt. Ha valaki kimarad 
a névjegyzékből, február 6. és 13. 
között emelhet kifogást a telepü-
lés jegyzőjénél. Az ajánlószelvé-
nyeket attól kezdve lehet gyűjteni, 
hogy azokat megkapta valaki. 

A Magyar Köztársaság területén 

élő minden nagykorú magyar ál-
lampolgárnak joga van ahhoz, hogy 
az országgyűlési választásokon vá-
lasztható és választó legyen, 
amennyiben választójoggal rendel-
kezik - mondta Bobvos Pálné. A 
választójoggal rendelkező állam-
polgárnak egy országgyűlési vá-
lasztókerületben 750 érvényes 
ajánlószelvényt - amit a köznyelv 
csak kopogtatócédulának hív - kell 
összegyűjtenie. Területi listát csak 
akkor állíthatnak a pártok, ha a 
megyében legalább két egyéni vá-
lasztókerületben össze tudták 
gyűjteni jelöltjeiknek a 750 aján-
lószelvényt. Országos listát csak 

az a párt, jelölőszervezet állíthat, 
amely legalább hét területi válasz-
tókerületben állított listát. A pár-
tok egyéni képviselőjelöltjeiket 
március 15-éig, a területi listát leg-
később március 18-áig, míg az or-
szágost március 19-éig jelenthe-
tik be az illetékes választási bizott-
ságoknál. 

A megyei aljegyző nem tudta 
megmondani, hány párt van a me-
gyében, mint ahogy azt sem, hogy 
a kisebb pártszervezetek közül me-
lyek indítanak képviselőjelölteket, 
illetve állítanak listát az or-
szággyűlési választásokon. A 
Csongrád megyei pártszervezetek 
vezetőit február elsején Huber Ber-
talan, a területi választási iroda 
vezetője tájékoztatja a választá-
sokkal kapcsolatos aktuális kér-
désekről a megyei önkormányzat 
székházában. 

SZ. c. sz. 

Az Országos Választási Bizottság a törvényi feltételek teljesítését meg-
állapítva, eddig három pártot vett nyilvántartásba - adta hírül a távira-
ti iroda. A pártok közül elsőként került nyilvántartásba a Munkáspárt, 
a "szegedi székhelyű Magyar Vállalkozó Egységpárt és a Szabad Szabad-
ságért Párt. Ez utóbbi szervezetet Rácz Károly, a Terry Black néven is-
mertté vált transzszexuális előadóművész képviseli. 

HÍREK 
MEGÉRKEZTEK 
AZ ELMARADT FIZETÉSEK 
A Szegedi Tudományegyetem de-
cember 16-án minden dolgozója 
részére kiutalta a tizenharmadik 
havi fizetést, tudtuk meg Szűcsné 
Bereczki Évától, a gazdasági főosz-
tály pénzügyi osztályának ve-
zetőjétől. Az egyetem munkatársa 
úgy tudja, hogy az eredetileg de-
cemberre ígért összegek minden 
dolgozó számláján múlt hét pénte-
ken jóváíródtak. 

VONZA ANDRÁS ÉRKEZIK 
FÁBIÁNSEBESTYÉNRE 
Vonza András földművelésügyi mi-
niszter tesz látogatást hétfőn dél-
után fél háromkor a fábiánsebestyé-
ni Kinizsi 2000 Rt.-nél. A vendég 
Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő társaságában megtekinti a 
részvénytársaság szarvasmarhatele-
pét és a nóniusz fajtájú lovak törzs-
tenyészetét. Farkas Sándor beszá-
mol az rt. tevékenységéről 

SULYOK ERZSÉBET 

A város határában úgy kanyargott a hegyekbe vezető keskeny 
út, mint a csigaház görbéi. Hirtelen tűnt föl tehát a bádogtetejű, 
lapos, hosszan elnyúló építmény, amelynek kerítése fölött ma-
gas szögesdróthálózat szolgálta a biztonságot. Nyilván. Hogy ki-
ét? A fene tudja, a börtönökben már csak így van, ez van. Szö-
gesdrót. Ahghanem a világon mindenütt. De az úgynevezett fej-
lett országokban még a szögesdrótlabirint sem tűnik olyan fé-
lelmetesnek, mint az úgynevezett fejletlenekben. A trópusi szi-
geten, ahol a buszból kipillantva hirtelen a szemem elé került 
a börtön-bádogváros, egyenesen kirázott a hideg - a puszta lát-
ványtól. Elgondolni is szörnyű, mi lehet ott bent, a 97 százalé-
kos páratartalomban, amitől 40 körülinek érezni a 27 fokos 
hőmérsékletet is, a levegótlenségben, ellátatlanságban, koszban, 
porban. Rovarok, csúszómászók, rágcsálók rezervátumában, 
napszám. Plusz a börtőnhánásmód. A tétlenség, a szabad aka-
rat, a gondolkodás, a cselekvés lehetetlensége. 

Pedig el kell gondolni. Amint az élet mutatja, megtörténhet, 
bárki utazóval, hogy egy idegen ország dutyijában találja ma-
gát, puszta félreértésből. Az a szegedi alkotó művész, színházi 
ember, aki Szegedi Kortárs Balettel utazott a közeh múltban, má-
ig nem akar beszélni a keleti ország börtönviszonyairól, amit 
szerencsétlenségére volt módja megtapasztalni. Csak mert azt 
hitték róla a helyi hatóságok, hogy ő nem ő, hanem valaki más. 
A félreértésre persze fény derült pár nap múlva, de a megráz-
kódtatást nem lehet napok alatt kiheverni. Az illető képtelen 
szavakba foglalni a rettenetet és a pszichikai ártalom ellen úgy 
védekezik, hogy igyekszik a tudata mélyére temetni a nem hét-
köznapi tapasztalást. A makói fiatal, Szabó Csaba mostani ese-
te nyilvánvalóan a poros nyomába nem ér a föntebbinek, vég-
tére Ausztria itt van a szomszédunkban, gazdag ország amely-
nek még a börtönei is komfortosak. Azért a trauma alighanem 
- ugyanaz. 

Vigyük magunkkal az anyakönyvi kivonatot - tanácsolja a hi-
vatalosság. Valamint informálódjunk előre, nem köröznek-e a 
célországban olyan bűnözőt, akinek a neve megegyezik a mi-
énkkel. Nesze neked, szabad világ szabadon furikázó polgára. 
Vess magadra, ha eddig azt hitted, van útleveled, amely töké-
letesen elég az önmagoddal való azonosság bizonyítására. Ta-
valy szeptember óta minden utazót a sejtjeiig átvilágítanak, 
minden poggyászt apróra átvizsgálnak, a világ repterein mégis 
a káoszt érezni uralkodónak. Azt, hogy a félelem leginkább az 
emberi elme kártevője. Azt, hogy a bizalmatlanság nyomában 
az eszelős körülményesség jár meg a féktelen bizonytalanság. 

így esik meg, hogy az ártatlanok szívnak, a bűnözők meg 
szabadon grasszálnak. Talán mert nekik van egy hamis útleve-
lük. Plusz anyakönyvi kivonat. 

Gálákat vádolják a tóban talált férfi megölésével 

Ki is volt Mica? 
Nyereségvágyból elkövetett em-
berölés miat t e m e l t vádat a 
Csongrád Megyei Főügyészség a 
magyarcsanádi testvérpár, Gál 
Zoltán és Gál Miklós ellen. A per 
tegnap kezdődött Szegeden. 

Lapunkban is beszámoltunk róla 
annak idején, hogy ismeretlen fér-
fi holttestére bukkantak vadászok 
egy Magyarcsanád melletti tóban. 
Az első pillanatban látszott, hogy 
a férfi bűncselekmény áldozata 
lett: fejét összeverték, nyakába 
hurkot vetettek. A mai napig nem 
sikerült kideríteni, hogy ponto-
san ki is volt az áldozat. A tette-
sek, a bűnelkövetők viszont meg-
vannak a megyei ügyészség sze-
rint. 

A Csongrád Megyei Bíróságon 
tegnap kezdődött Gál Zoltán és 
Gál Miklós pere. A vádirat sze-
rint a magyarcsanádi testvérpár 
nyereségvágyból ölte meg a vél-
hetően Mica nevű román férfit. 

A nyomozás adatai szerint az ál-
dozat és az elkövetők 2000. októ-
ber 27-én az esti órákban együtt 
italoztak Magyarcsanádon egy 
magánházban. Micánál volt egy 
sporttáska, abban 4 karton ciga-
retta. Amikor távozott a lakás-
ból, a két Gál a nyomába eredt. A 

Hangulat italboltnál utolérték, 
ott verni kezdték. A férfi elájult. 
Ekkor a mintegy másfél kilomé-
terre lévő ingoványos tóhoz ci-
pelték. A későbbi áldozat eszmé-
letéhez tért, erre újabb rúgások, 
ütések érték testét. Nyakába zsi-
neggel hurkot kötöttek, majd egy 
nadrágszíjat is rászorítottak. A 
férfinál lévő táskát kövekkel rak-
ták tele, majd azzal együtt 
süllyesztették a tóba. Egy hét múl-
va azonban a test a víz felszínére 
emelkedett, ekkor találtak rá a 
vadászok. 

A két Gál tagadja a bűncselek-
ményt. A vád tanúja egy apátfal-
vi fiatalember, aki a tegnapi 
tárgyaláson is megerősítette a ko-
rábban elmondottakat: látta, ho-
gyan tették el láb alól az idegent, 
a részleteket is pontosan megje-
lölte. Érdekessége még az ügynek, 
hogy az áldozatról készült grafiká-
val végigjárták a falut, ám senki 
n e m emlékezett rá, vagy nem 
akart emlékezni, hogy látta volna 
Magyarcsanádon Micát. A román 
hatóságokat is megkeresték, úgy 
tűnik, ott sem tudják kideríteni, 
ki is volt az áldozat. A tárgyalás 
a ma folytatódik a megyei bírósá-
gon. 

V. F. S. 

Vizsgálják az ivóvizet 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a közel-
múltban nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki a dél-
alföldi régió ivóvízminőség-javító program elkészí-
tésére. A pályázóknak figyelembe kellett venni a 
kormány által meghatározott követelményeket, va-
lamint megvalósíthatósági tanulmányt is kellett 

készíteniük. A mintegy 19 millió forintos munká-
ra hárman jelentkeztek: a szolnoki Keviterv Akva 
Mérnöki Vállalkozás Kft., a pécsi Aquaprofit Rt., va-
lamint a győri Víz- és Környezetgazdálkodási Mér-
nökszolgálati Kft. és a budapesti Tad-Ex Mérnöki és 
Projektfejlesztési Kft. alkotta konzorcium. A bírá-
lóbizottság döntése alapján a legkedvezőbb ajánla-
tot az Aquaprofit Rt. tette. 
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Még mindig a tavalyi áron kínálják a kenyeret 

Márciusban drágulhat 
A Sütőipari Egyesülés az elmúlt 
esztendő utolsó napjaiban arra 
készítette föl az embereket, hogy 
januártól 10 százalékos kenyér-
áremelés várható. Az új év bekö-
szöntével egy időben azonban a 
pékek mégsem emelték áraikat, 
a nagy döntés előtti síri csend 
pedig azóta is tart. 

Lassan január végét írunk, és még 
mindig a régi áron vásárolhatjuk 
a kenyeret és a péksüteményeket 
az üzletekben. Ez a fogyasztó-
nak öröm, a pékeknek azonban 
bánat. „Egyenes út a tönkremené-
sig" - jelentette ki egyikük rezig-
náltán. 

A kenyér és péksütemények árá-
nak emelését először 2001 decem-
ber végén Werli József, a Sütőipa-
ri Egyesülés igazgatója jelentette 
be. Elmondta, 2002. januárjától 
azért kell mintegy 10 százalékkal 
drágábban adni a mindennapit, 
mert a minimálbér a korábbi 40-
ről 50 ezer forintra emelkedett, 
valamint az energiahordozókért 
is többet fizetnek. Egy kilogramm 
fehér és félbarna kenyér az akko-
ri prognózisok szerint előrelátha-
tóan 120-125 forint, a vizes zsem-
le 12,50-13, míg a tejes kifli IS-
IS, 50 forintba kerül majd - tette 
hozzá Werli József. A szakmai szer-
vezet vezetője ugyanakkor hangsú-
lyozta, valószínűleg nem egyszer-
re és egy időben következik be a 
drágulás. 

A jóslatok, pontosabban szak-
mai prognózisok azonban nem 
váltak valóra - a szakmában folyó 
éles konkurenciaharc miatt ugyan-
is egyik pék sem merte bejelente-
ni kereskedőjének: márpedig ő a 
következő naptól drágábban adja 
portékáját. Kiss Mihály, a makói 
Holsum Sütőipari Kft. ügyvezető 
igazgatója - aki pékáruját legin-
kább saját üzleteiben árulja - meg-

A vásárlóknak így is sokba kerül a kenyér. 

ütközve látja: a szupermarketek-
ben még mindig 99 forintért árul-
ják az egykilós kenyeret. Ez azt 
jelenti szerinte, hogy a pék 75-80 
forintért, vagyis legalább 20 fo-
rinttal a bekerülési költségek alatt 
adja el a kereskedőnek a minden-
napit. „Ilyen kenyérárat csak más 
termékek rovására lehet életben 
tartani" - mondta Kiss Mihály. 
Mint azt már többször hangsú-
lyozta, jelenleg nem egészséges 
verseny, hanem gyilkos hajsza, a 
túlélésért folytatott küzdelem jel-
lemzi a helyi sütőipart, azért, mert 
a piaci szereplők száma magas, 
mintegy hetvenen árulják termé-

keiket - leginkább áron alul - a la-
kosságnak. 

Ezekben a hetekben a minimál-
bér felemelése elviszi azt a kis hasz-
not is, ami a pékárun keletkezett, 
ám ezek az állapotok csak rövid 
ideig tarthatók, márciustól pánik-
szerű áremelés várható. Kiss Mi-
hály jelenleg azon töri a fejét, mi-
lyen, nem napi fogyasztási cikket 
lehetne gyártani, amelyet el tudna 
szállítani megyén kívüli térségek-
be is. 

A megye legnagyobb gyártójá-
nak számító Szegedi Sütödék Kft. 
ügyvezető igazgatója, Borka József 
elmondta, annak ellenére, hogy 

Fotó: Miskolczi Róbert 

januárban ők is 10-12 százalékos 
áremelést szerettek volna bejelen-
teni, még mindig nem lépték meg. 
Holott megnövekedett költségeik 
miatt ez a döntés indokolt lett vol-
na. „Amíg a multik nem fogadják 
el a szakma érvelését, a megyében 
sem lehet árat emelni" - tette hoz-
zá. Szerinte még februárban is a ré-
gi árakon juthat hozzá a vásárló a 
kenyérhez, és talán márciusban 
mozdulhat el az ügy a holtpontról. 
„Ám akkor is mindenkinek egyé-
nenként kell majd megvívnia a 
harcát" - mondta az ügyvezető 
igazgató. 

FEKETE KLÁRA 

Nagy Imre, a Dankó-hagyomány őrzője 

A prímás Svájcban zenélt 
Sikeres svájci előadóútról érke-
zett haza Nagy Imre prímás, a 
szegedi Dankó Pista Cigányzene-
kar vezetője. A 70 éves prímás 
többek között a berni katedrális-
ban a karácsony reggeli misén is 
játszott. 

Nagy Imre a berni Ambassador 
Szállóban adott műsort esténként 
Dankó Pista és a magyar nótairo-
dalom szerzeményeiből. Egy hó-
napos svájci tartózkodása alatt a 
szegedi prímás a berni székesegy-
ház vendége is volt, ahol a kará-
csonyi reggeli misén az áldozás 
ideje alatt Schubert Ave Maria cí-
m ű darabját játszotta orgonakísé-
rettel, majd a mise után ráadás-
ként a szegedi nótaszerző, Kikli Ti-
vadar Ave Maria című szerzemé-

nyét is előadta. Elbeszélése szerint 
a templomi közönség meghatot-
tan fogadta a zenét, a berni püs-
pök pedig egyenesen azt mondta: 
az idős prímás hegedűjén az an-
gyalok szólaltak meg. 

Nagy Imre 6 éves korában kez-
dett zenélni Budapesten,- édesap-
ja ugyancsak cigányzenész volt, 
aki többek között Boross Lajos ze-
nekarában is játszott. A Zenemű-
vészeti Főiskola elvégzése után 
Nagy Imre családja Pécsre költö-
zött, mivel házukat lebombázták 
a háborúban. A fiatal zenész 14 
évesen bevonult a katonazene-
karba, ahol hamarosan koncert-
mester lett. 17 évig volt katona-
zenész, többek között a mai Hon-
véd Népi Együttes elődjénél. 

Szegeden először a rendőrzene-

karhoz került, majd Vaszy Viktor 
mellett játszott a színház zeneka-
rában is. Innen „csábította" el id. 
Lakatos Géza, aki az általa 1957-
ben alapított Dankó Pista Cigány-
zenekart vezette a Hági étterem-
ben. Nagy Imre segédprímásként 
zenélt 4 évig a Hágiban, annak a 
zenekarnak a tagjaként, amelyet 
20 év múlva ő maga indított új-
ra. 

A prímás Svájcban el isme-
résről biztosító levelet kapott 
Schmitt Pál nagykövettől, a Ma-
gyar Obmpiai Bizottság elnökétől 
is. Nagy Imre elmondta: mindent 
megtesz, ami erejétől telik, hogy 
külföldi meghívásai alatt a leg-
méltóbban képviselje a szegedi 
Dankó Pista-hagyományokat. 

S. P. S. 

Tagtoborzó 
A Kerékpárosok Környezetvédő és 
Sportegyesülete tagtoborzót tart 
január 25-én, pénteken, délután 
5 órától Szegeden, a Civil Házban 
(Dózsa u. 2.). Az összejövetelen 
ismertetik a közelmúltban meg-
alakult biciklis egyesület éves prog-
ramját is. 

Papp Zoltán távozik 
a kht. éléről? 
Papp Zoltán munkaviszonyának megszüntetését kezdeményezte a 
polgármesternél, és tervei szerint május vegén távozik a környezet-
gazdálkodási kht. éléről. Az igazgató a személyét ért támadásokkal 
és a szeptemberben életbe lépő önkormányzati összeférhetetlensé-
gi törvénnyel indokolta lépését. A polgármester szerint egyelőre nincs 
szó lemondásról, bár a Papp Zoltánnal folytatott beszélgetésében va-
lóban felmerült ennek lehetősége. 

Papp Zoltán tegnap megerősítette lapunk információit, amelyek szerint 
a polgármesternél szóban kezdeményezte munkaviszonyának meg-
szüntetését, és május végén távozik a környezetgazdálkodási kht. élé-
ről. Papp Zoltán elmondta: a szeptemberben életbe lépő, önkormány-
zati összeférhetetlenségi törvény nem tenné lehetővé számára, hogy cég-
vezetői és független önkormányzati képviselői megbízatásának is ele-
get tegyen. 
„Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az őszi helyhatósági vá-
lasztásokon ismét indulok a képviselői mandátumért, elképzelhető, hogy 
végleg visszavonulok a közélettől" - mondta Papp Zoltán, aki hozzá-
tette: pszichikailag belefáradt a személyét ért támadásokba, és fizikai-
lag is megviselte a rendkívül szerteágazó feladatkör ellátása. Úgy érzi, 
sok esetben nem munkája alapján ítélték meg, csupán azért bírálták, 
mert független képviselőként a kormánypártokat támogató frakciót ve-
zeti, és emellett önkormányzati cégeket is irányít. „A Szint Kft. mega-
lakítása és a városgondnokság a környezetgazdálkodási kht.-ba olvasz-
tása is zökkenőmentesen lezajlott az irányításom alatt. Úgy érzem, be-
csülettel elvégeztem a rám bízott munkát" - fogalmazott Papp Zoltán, 
aki az önkormányzat kisebbségi tulajdonában lévő Szint Kft.-nél betöl-
tött igazgatói posztját meg kívánja tartani. 

„Nincs szó arról, hogy Papp Zoltán lemondott volna igazgatói meg-
bízatásáról, bár a vele folytatott beszélgetésen említést tett arról, hogy 
ősztói az összeférhetetlenségi törvény miatt nem lehet képviselő és ön-
kormányzati cégvezető egyszerre" - kommentálta értesülésünket 
Bartha László polgármester. 

K. B. 

HÍREK 
TEXTILEK 
A KŐRÖSYBEN 
A gazdaságtudományi képzéssel 
foglalkozó Kőrösy József Közgazda-
sági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskolában 11. éve rendeznek 
tárlatot szegedi képzőművésznek. 
Idén Kiss Márta textiltervező mu-
tatkozik be a diákoknak, a taná-
roknak és az iskola vendégeinek. 
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból a Szegedi Közéleti Kávéház est-
jét rendezik meg ma 18 órától a 
117 éves iskolában: Csanádi Gé-
za volt igazgatóval és Kiss Márta 
textiltervezővel Kiricsi Imréné, „a 
Kőrösy" igazgatója beszélget. 

KELL-E CÉGÉR? 
A Szegedi Közéleti Kávéház „Jó 
bornak nem kell cégér,, c ímű 
rendezvénye a Royal Szállóban 
holnap 18 órakor kezdődik. Az est 
házigazdája Pleskó András tanár, 
a vendég Tóth István ásotthalmi 
borász, a Vitifram Kb. ügyvezető 
igazgatója. 

THÍJRMER SZEGEDEN 
Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
országos elnöke is részt vesz a párt 
megyei kampánynyitó nagygyűlé-
sén. Az esemény az újszegedi Bá-
lint Sándor Művelődési Házban 
január 25-én, pénteken délután 2 
órakor kezdődik. A kampánynyi-
tón bemutatkoznak a párt megyei 
képviselőjelöltjei is. 

ÁPOLÓK 
A PROGRAMBAN 
Az ápolók szerepe az Egészséges 
nemzetért népegészségügyi prog-
ram megvalósításában címmel ren-
deznek regionális továbbképző 
konferenciát pénteken délelőtt 10 
órai kezdettel a szegedi orvoskar 
szemészeti klinikájának tantermé-
ben. Előadások hangzanak el a 
népegészségügyi programról, a szű-
rővizsgálatok jelentőségéről, a 
méhnyak-, illetve emlőszűrésről, az 
ápolók egészségmegőrzés terüle-
tén kifejtett oktató-nevelői tevé-
kenységéről. 

Pékség nyílt Szatymazon 

Koncert 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Filharmónia Kht. bérleti hang-
versenysorozatában ma este fél 8-
tól Csajkovszkij-estet rendeznek 
a Szegedi Nemzeti Színházban. A 
Vaszy-bérlet tulajdonosai Lukács 
Ervin Kossuth-díjas karmester di-
rigálásával és a Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar előadásában előbb 
Csajkovszkij Hegedűversenyét, 
majd az 5. szimfóniát hallgathat-
ják meg. A hegedűverseny szóbs-
tája Kosztándi István hegedűmű-
vész, az együttes koncertmestere 
lesz. A kolozsvári zeneakadémiá-
ról indult muzsikus már több mint 
egy évtizede Szegeden él és dolgo-
zik, az elmúlt évadban nyújtott 
teljesítménye alapján tavaly ősszel 
már második alkalommal válasz-
tották az év zenészévé. 

Vígjáték 
a Pinceszínházban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A héten tartja második bemutató-
ját a közelmúltban nyílt szegedi 
Pinceszínház és Művész Kávézó. 
Katajev: A kör négyszögesítése című 
vígjátékát pénteken este fél nyolc-
tól láthatja a közönség a Horváth 
Mihály utcai teátrumban. A törté-
net röviden arról szól, hogy két 
fiatalember egy legénylakásban la-
kik, mindketten - a másik tudta 
nélkül - megnősülnek. Azonban 
igazi vígjátéki fordulattal, rosszul 
választottak, a másik házastársába 
lesznek szerelmesek. A cselekmény-
dús, félreértésekre és helyzetkomi-
kumra épülő darab 1921 -ben játszó-

dik a Szovjetunióban. - Azért vá-
lasztottam ezt a művet, mert vi-
lágnézettől és politikai rendszerek-
től függetlenül az emberi élet legfon-
tosabb kérdésével, a szerelemmel 
foglalkozik - fogalmazott Zubor-
nyák Zoltán, a darab rendezője. Az 
előadás szereplői: Bácsatyai Gergő, 
Sárközi József, Kiss Anikó, Tóth 
Inez és Szemán Béla. A Katajev-da-
rabot ebben a hónapban még szom-
baton, január 26-án este fél nyolc-
tól láthatja a közönség, a másik 
előadást, Darvasi László Vizsgálat a 
rózsák ügyében című bűnügyi legen-
dáját pedig január 30-án és 31-én 
este fél nyolctól játsszák a szegedi 
Pinceszínházban. 

Házi jellegű péksüteményekkel és kenyérrel látja el a helybélieket a pékség. 

Mától kétfajta kenyeret, kiflit, zsemlét, pogácsát és 
fonott kalácsot is saját pékjüktől vásárolhatnak a 
szatymaziak. Hivatalosan tegnap délután öt órakor 
nyitott meg a Hodács pékség, az ünnepélyes esemé-
nyen megjelent Lengyel Istvánná polgármesterasszony 
is. Hodács Zoltán cégvezető elmondta, hogy hat új 
munkahelyet is teremtett ez a családi vállalkozás, 
amelynek termékeit a 3 napos próbaüzem alatt in-
gyen megízlelhették már a helybeliek. - Ötven évvel 

Fotó: Miskolczi Róbert 

ezelőtt már működött Szatymazon pékség, apó-
som segédként dolgozott abban az üzemben. A fiam 
ugyanezt a foglalkozást választotta - mesélte a cég-
vezető. 

A pékség a helyiek igényeinek megfelelően tart 
majd nyitva, s terveik szerint buktát, kakaós csigát, 
túrós batyut, és sok másféle péksüteményt is készí-
tenek majd. 

W.A. 
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Munkatársunk jelenti az ausztriai síparadicsomból 

A „sógorok" bűnözőként 
bántak Szabó Csabával 

Távozott a Pizza Hut 

Folytatás az 1. oldalról 

- Ujjlenyomatot vettek, lefény-
képeztek, a számítógépbe kerültek 
az adataim, mindez két óra alatt. 
Szerettem volna hazatelefonálni, 
ám csak egyszer engedték, és ak-
kor sem sikerült. 

Szabó Csabát a bécsi főbíró in-
tézkedésére Wiener Neustadtba 
szállították. Teljes volt a bizony-
talanság a fiatalember körül, ami-
kor elstartolt a „rabszálb'tó" mik-
robusz a főváros felé. 

- Mint egy boroshordó, úgy gu-
rungáltam ide-oda az autóban. 
Este 10-kor indultunk el, mit 
mondjak, nem volt melegem a 
kinti 0 fokban, a fűtetlen furgon-
ban. A többieket megkértem, hogy 
szóljanak a szüleimnek, mi tör-
tént velem, majd arra biztattam 
őket, folytassák az utat Murauba, 
mert még aznap 150 kilométer 
várt rájuk. 

A körülmények Bécsújhelyen 
még rosszabbak voltak. A magá-
nyos cellában eltöltött éjszaka 
gondolkodással telt, reggel Szabó 
ordítozásra ébredt a fogházban. 
Később egy magyar rab köz-
reműködésével - ő tolmácsolta 
az őrök flegma kéréseit - átkerült 
egy másik, már zsúfoltabb he-
lyiségbe. 

- Olyanok közt voltam, akik -
ellentétben velem - okkal kerül-
tek a börtönbe. A bentlétem alatt 
semmit sem mertem csinálni, bár 
a kevés német tudásommal meg-
próbáltam kapcsolatot teremte-
ni. A WC és a mosdó is velünk 
egy légtérben volt, de inkább nem 
ettem és nem ittam, nehogy hasz-

nálni kelljen ezeket az elég külö-
nös állagú eszközöket. Reggehre 
két szelet száraz, barna kenyér 
járt, csapvízzel, de ezt sem fo-
gyasztottam el a zsákból elém do-
bott tányérról. Délelőtt fel-
idéződött bennem a gyerekkori 
filmemlék: az udvarra vezettek 
minket és sorban, körbe-körbe sé-
táltunk a smasszerek felügyelete 
mellett. Hihetetlen volt, ami tör-
tént velem, hiszen a bűnözők 
minden fajtája között mozoghat-
tam egy órát. Aztán irány vissza, 
a cellába, jött a délután, majd az 
újabb félelmekkel teli éjszaka. 

Szabó Csabát hétfőn 10 óra kö-
rül hozták fel egy szobába, és a he-
lyi tolmács közölte: nemsokára 
elengedik. Persze ez sem ment 
azért egyszerűen, mert a főbíró 
betegsége miatt fiatalabb hivatal-
nok érkezett, természetesen jó-
kora késéssel, a papírok elintézé-
se pedig újabb két órát vett igény-
be. 

- Bent azon gondolkodtam, 
hogy eljövök pihenni, aztán baj 
bajt követ, és még nem is tehetek 
róla. A szabadulásom perceiben 
mindenáron el akartam jutni az 
eredeti úticélomhoz, ám fogal-
m a m sem volt, merre menjek. A 
megoldáson gondolkodtam, ám 
a legnagyobb meglepetésemre a 
szüleim és a barátaim vártak, akik 
reggel fél nyolc óta szobroztak a 
fogháznál. Nem vagyok bűnöző tí-
pus, sok haverom van, a családi 
vállalkozás révén pedig rengetegen 
ismernek. Sajnos, az osztrákok 
még elnézést sem kértek tőlem. 

A Maros-parti fiatalember síel-
ve pihen. Mégsem szabadul a gon-

dolattól: a névazonosság miatt 
reá a hazaúton is leselkedhetnek 
kellemetlenségek. Erre azonban 
Szabó Csaba felkészült. 

- Most már a birtokomban van 
egy német nyelvű, aláírt és lepe-
csételt papír, amely igazolja a sze-
mélyemet. Azt hallottam, az au-
tólopásért két éve körözött, erede-
ti Szabó Csabát elkapták. De ha 
mégsem, és így is lesz gond vissza-
felé, azonnal mozgósítjuk az is-
merősöket, mert még egyszer nem 
szeretnék ilyen bonyodalmat. Hi-
szen míg nem riadóztattuk a té-
vés kapcsolatainkat, addig bizony 
a magyar nagykövetség sem fog-
lalkozott velem. 

Okkal feltételezhetjük, ha egy 
osztrákkal történik mindez, akkor 
„a lehető legmagasabb" szintig is 
eljut az ügy. Nos, Szabó Csaba 
ebben a pillanatban nem szeret-
né, ha folytatása lenne meghurcol-
tatásának. 

- Nem akarok én további felhaj-
tást. Pihenni szerettem volna, 
ezért jöttem Ausztriába, s jó, hogy 
véget értek megpróbáltatásaim. 
Az ismerősök, legyen az a köz-
vetlen baráti kör vagy Makóról 
bárki, mind segítettek abban, hogy 
túltegyem magam a velem tör-
ténteken. Tényleg, hogy megy a 
síelés? - kérdezett vissza és zárta 
mosollyal a beszélgetést Szabó 
Csaba. 

Jó volt látni, hogy újra nevet az 
egyébként mindig vidám fia-
talember. Meghurcolták - min-
den ok nélkül. Bizonyos: soha 
nem felejti el azt a közel két na-
pot - a pokolban. 

MÁDI JÓZSEF 

Tizenötször segített át albán csoportokat a határon 

Két év embercsempészésért 
Két év két hónap börtönbünte-
tésre, négy év közügyektől való 
eltiltásra, valamint 48 ezer forint 
bűnügyi költség megtérítésére ítél-
te tegnap a Szegedi Városi Bíróság 
T. Tibort. A férfit 268 rendbeli, 
társtettesként, bűnszövetkezet-
ben elkövetett embercsempészés-
sel, valamint kétrendbeli közok-
irat-hamisítással vádolta az 
ügyészség. A vádlott lemondott a 
tárgyalásról, amit a bíróság eny-
hítő körülményként értékelt. 

A 26 éves fiatalembert még 
1998-ban kereste meg egykori is-
kolatársa, M. Gábor, hogy segítsen 
becsempészni a magyar-jugoszláv 
határon külföldi állampolgárokat, 

akiket majd tovább is kell szállí-
tania Budapestre. Mivel T. Tibor 
rossz anyagi körülmények között 
élt (havonta 40 ezer forintot ke-
resett), a felkínált „munkáért" pe-
dig alkalmanként 3 0 0 márkát 
ajánlottak, elvállalta a feladatot. 
T. Tibor dolga egyébként az volt, 
hogy figyelje a határ környékét, és 
ha valami „gyanúsat" észlel, mo-
biltelefonon figyelmeztesse társa-
it. T. összesen tizenöt alkalommal 
vett részt koszovói albán csopor-
tok átcsempészésében. 

Amikor a banda 1999. március 
5-én lebukott, a bűnszövetség 
egyik, még szabadlábon lévő tag-
ja, egy jugoszláv állampolgár, ha-

mis papírokat szerzett T. Tibor-
nak, hogy azok segítségével el tud-
jon rejtőzni, és ne tegyen terhelő 
vallomást. A fiatalember ezzel el-
követte a közokirat-hamisítás 
bűntettét is. A jugoszláv férfit T. 
sem a tegnapi tárgyaláson, sem 
korábban nem akarta megnevez-
ni. 

A bíróság enyhítő körülmény-
ként értékelte, hogy T. Tibor bün-
tetlen előéletű, és részletes, beis-
merő vallomást tett, amivel előse-
gítette az eljárás gyors befejezését. 
Az ügyész és a védő három nap 
gondolkodási időt kért, így az íté-
let nem jogerős. 

A. T. J. 

Kiürült az egykor zsúfolt étterem. 

A Pizza Hut és Kentucky Fried Chicken (KFC) étter-
meket üzemeltető Kentucky System Kft. idén már 
nem nyitotta ki szegedi üzletét, bár nagy forgalmú ét-
termeik tavaly 30 százalékos forgalomnövekedést 
eredményeztek. Szeidl Tamás, a kft. ügyvezető igaz-
gatója írásban közölte lapunkkal, hogy az étteremhá-
lózat az elmúlt évben összesen öt üzletet számolt fel. 
A cégvezető szerint a szegedi Pizza Hutnak azért kel-
lett bezárnia, mert a Kárász utca gyalogosforgalma az 
utóbbi időben jelentősen csökkent, és ezzel magya-
rázható, hogy lényegesen kevesebben tértek be az ét-
terembe is. A nyilatkozat szerint a KFC gyorsétterem-
hálózat 2002-től kizárólag olyan üzleteket nyit és 
üzemeltet, amelyek a társaság felméréseinek megfe-
lelő gyalogosforgalmú helyen működnek. Szeidl Ta-
más arra is kitért, hogy Szegeden egyelőre nem ala-
kítanak ki újabb éttermet. 

Mezei Károly, Pizza Huttól néhány méterre lévő 
McDonald's étterem vezetője sem elégedett a sétáló-
utca gyalogosforgalmának változásával. A korábbi 
évekhez képest számottevő bevételkiesés mutatható 
ki a múlt év pénzügyi zárása alapján. Az étterem ve-
zetése szerint ez az utcán sétálók számának csökke-
nésével hozható összefüggésbe. 

Fotó: Veréb Simon 

- Szerintem valós probléma a Pizza Hut vezetői ál-
tal megnevezett indok, bár a McDonald's forgalma így 
is megfelelő, a cég egyelőre nem tervez leépítést. Azt 
azonban meg kell jegyeznem: kétségtelenül szebb 
lett az utóbbi évben a Kárász utca, ám szerintem to-
vábbra is rideg maradt. A Kölcsey utca lezárása mi-
att úgy tapasztaljuk, hogy az autósok közül sokan be 
sem jönnek a belvárosba. A Kárász utcáról hiányoz-
nak a valódi mediterrán hangulathoz szorosan hoz-
zátartozó teraszok, kevés az utcán a rendezvény, a lát-
nivaló - mondta Mezei Károly. 

Soós Ferenc, a Pizza Hut üzlethelyiségének ke-
zelője, az IKV Rt. igazgatója még nem találkozott olyan 
üzlettel, amely a Kárász utca gyér gyalogosforgalma 
miatt kényszerült volna eladni a bérleti jogát. Az 
igazgató szerint az étterem feltehetően nem felelt 
meg a belső üzleti elvárásoknak. 

- A Pizza Hut vezetői előre bejelentették, hogy el-
költöznek szegedi üzletükből. Szerintem nem jelent 
akadályt a bérleti jog értékesítése, hiszen frekventált 
helyen fekszik. Úgy vélem, a Kárász utca gyalogos-
forgalmára nem lehet panasz - mondta Soós Fe-
renc. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Elmarad 
a Galócza 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Nemzeti Színház és Sza-
badtéri Játékok igazgatóságának tá-
jékoztatása szerint Kocsis György 
színművész betegsége miatt janu-
ár 24-én, csütörtökön és január 26-
án, szombaton elmarad Ivan Kusan: 
Galócza című darabjának előadása 
a Kamara-Tantuszban. A megváltott 
jegyek az előadás napjától számított 
14 napon belül a helyszínen, illet-
ve a jegyirodában (Kelemen u. 7.) 
visszaválthatók vagy másik előadás-
ra átcserélhetők. 

Ismeretlen férfi ütötte arcon a szegedi anyukát a Makkosházi körúton 

Gyereksétáitatás - veszélyekkel 

Otthon, Újszegeden 
A város elmúlt hároméves fejlődé-
sét bemutató, Otthon Szegeden 
című kiadványt ismertette tegnap 
Bartha László az újszegedi Bálint 
Sándor Művelődési Házban. A 
rendezvényen részt vettek a vá-
ros vezetői, és a körzet or-
szággyűlési képviselője, Rákos Ti-
bor is. 

A polgármester levélben hívta 
meg a városlakókat a városrészen-
ként megrendezendő bemutató-
sorozatra, amit azzal indokolt, 
hogy a városfejlesztési munkához 
„nélkülözhetetlen polgáraink vé-
leményének, elvárásainak és ja-
vaslatainak megismerése". 

Szeged harmincmilliárd forin-
tot fordít fejlesztésekre - derült ki 
a polgármester ábrákkal, filmrész-
letekkel illusztrált előadásából. 
Ebből nyolcmilliárdot a kormány, 
11 milliárdot pedig az Európai 
U n i ó biztosít a városnak, míg 

ugyanekkora önerőt az önkor-
mányzat teremtett elő. A polgár-
mester „nem minősítve az előző 
önkormányzat munkáját" megje-
gyezte: a korábbi ciklusban más-
félmilliárdos külső fejlesztési for-
ráshoz jutott Szeged. 

„Szeged szebb, mint négy évvel 
ezelőtt, és ha önökkel együtt to-
vább folytathatjuk a munkát, még 
szebbé válhat" - zárta előadását a 
polgármester. 

A beszámolót követően a részt-
vevők a város közlekedéséről, a 
csatornázásokról, a Hungária Szál-
ló felújításáról és a tervezett hidak 
felépítéséről kérdezték a város ve-
zetőjét. 

A művelődési ház előterében a 
rendezvényt követően a Fidesz ál-
tal kezdeményezett, az olimpiát tá-
mogató aláírásgyűjtéshez is 
csatlakozhattak a szegedi polgárok. 

K B . 

Gyereksétáitatás közben egy ismeretlen férfi arcul ütötte a szegedi B.-né 
S. Juditot. A fiatal anyuka kedd délután az egyéves kisfiát babakocsiban 
tolta a Makkosházi körúton, mikor a támadás érte. - Valójában fel sem 
fogtam, mi is történt velem. Annyit láttam, hogy jön velem szemben egy 
férfi, és amikor egymás mellé értünk, adott egy hatalmas pofont - emlé-
kezett vissza a sértett. Az asszony az ütés után fájdalmasan az arcához 
kapott és miután megnézte a tenyerét, látta, hogy véres. Először nem is 
tudta, mi vérzik, csak később vette észre, hogy felrepedt az alsó ajka. 

A pofon után a támadó, mintha mi sem történt volna, nyugodtan to-
vábbsétált. - Életemben először láttam ugyan, de bámükor felismerném 
a férfit - mondta Judit. 

A pofozkodó személyleírása: negyven év körüli, 196-200 centiméter ma-
gas, rövid, barna hajú, borotvált. 

A fiatal anyuka ijedtségében azt sem tudta, mihez kezdjen. Ránézett a 
gyerekre és látta, hogy ránevet. - A fájdalomtól biztosan felkiáltottam és 
a kicsi azt hitte, játszom vele - tette hozzá. Nem mert a férfi után men-
ni, mert féltette gyermekét és magát is az esetleges újabb ütéstől. Inkább 
a férjét hívta mobilon. Párja azt tanácsolta neki, hogy menjen haza. 

Két éve hasonló szörnyűségben volt része barátnőjének is. Ő a Dugo-
nics téren sétált, amikor se szó, se beszéd, felpofozta a vele szembejövő. 
Ráadásul ő a klinikán kötött ki, mivel az ütés következtében eltörött a 
szemüvege, ami felsértette a szemét. Judit elmondta, nincs ellensége, a 
Makkosházi körút környékére is csak pár hete költöztek. A rendőrségen 
nem tesz feljelentést, mert szerinte úgy sem találnák meg támadóját. 

K T . Senki sem tudhatja, mit is csinálhat a szembejövő. Fotó: Kamok Csaba 

MEGHOSSZABBÍTOTT 
KINEVEZÉS 
A szegedi közgyűlés január 18-án, 
zárt ülésen hozott döntése szerint 
2005. június 30-éig meghosszab-
bították Szabó Ferenc, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. hul-
ladékgazdálkodási üzletága igaz-
gatója kinevezését. 

GRAFFITIS EGYEZTETŐ 
A Csongrád Megyei Polgárőr Szer-
vezetek Szövetségének NonGraffi-
ti Szekciója január 26-án délelőtt 9 
órára a megyeháza földszinti előadó-
termében nyilvános egyeztető tárgy-
alást tart. A falfirkálás és a rongá-
lás hatékonyabb megfékezésére a 
hetekben megalakult önkéntes 
szekció vezetői a hivatalos szervek, 
polgárőrök és a rendőrség képvi-
selői mellett meghívják a graffitis 
fiatalokat is első ülésükre. 

KAMPÁNYNYITÓ 
NAGYGYŰLÉST TART A MIÉP 
Kampánynyitó nagygyűlést tart a 
Magyar Igazság és Élet Pártjának 
Csongrád megyei szervezete 2002. 
január 25-én, pénteken 19 órakor, 
Szegeden, az Ifjúsági Házban. A 
rendezvényen beszédet mond 
Csurka István, a MIÉP elnöke, va-
lamint bemutatkoznak a párt 
Csongrád megyei országgyűlési 
képviselőjelöltjei. 

BESZÉLJÜK MEG 
Bolgár György újságíró, a Magyar 
Rádió Beszéljük meg című műso-
rának menesztett szerkesztője és 
műsorvezetője lesz a vendége a 
következő Forum Szegediense el-
nevezésű politikai vitaműsornak 
január 26-án, szombaton 17 óra-
kor. A rendezvény helyszíne a Sze-
ged Plaza főtere. 
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Orbán Hedvig Szeged kultúrájáért díjat kapott 

Megváltozott az értékrend 

Orbán Hedvig: Addig maradok a pályán, amíg szakmailag meg tudok újulni. Fotó: Miskolczi Róbert 

Szanszkrit mese, 
Vásárhelyről 
Léteznek alkotók, akik elsősorban közölni akarnak, gyakorlatilag bár-
mit. Tárgy nélküli közlésvágy feszíti lelküket, ehhez állítanak elő 
- ki könnyen, ki nehezebben - mondanivalót. Hasonlóak a kútásó-
hoz, aki elhatározza: márpedig ő itt és itt vizet fakaszt, elkezd ás-
ni, le a mélybe, nagy fáradsággal megépíti a kutat, s a kút alján las-
san-lassan föl is tűnik némi víz. De szerencsére adódnak olyan al-
kotók is, akiknél a forrás van meg előbb, a kútásás nélkül fölhab-
zó, bőven csobogó mondanivaló, s e köre épül később a kút. Ilyen 
például ifj. Irhás József, ilyen forrás meglétére utal nemrég megje-
lent Szanszkrit mese c ímű verseskötete. 

Szeged kultúrájáért díjjal tün-
tették ki Orbán Hedviget, a Száz-
szorszép Gyermekház vezetőjét, 
aki február elsejével kezdi el a 
gyermekházban harmadik öt-
éves vezetői ciklusát. A díjat ked-
den vette át a Szegedi Nemzet i 
Színházban rendezett ünnepsé-
gen. 

- Hogyan fogadta a kitüntetést 1 
- Nagyon meglepődtem a hír 

hallatán, egy ideig meg sem bírtam 
szólalni. Óriási dolognak tartom, 
hogy a magyar kultúra napján a 
közművelődési intézmények mun-
katársainak gálát rendeztek a szín-
házban, és az idén először kiosz-
tották ezeket a díjakat. Nagy meg-
tiszteltetésnek érzem, hogy Sze-
ged olyan két meghatározó sze-
mélyisége mellett, mint Meszlé-
nyi László zenetudós és Király Le-
vente színművész, én lehetek a 
harmadik díjazott. Még mindig 
kislánynak érzem magam mellet-
tük: Meszlényi Laci bácsi ötödi-
kes koromban rendhagyó énekórá-
kat tartott nekünk, és már gye-
rekként csodáltam Király Leventét 
a színházban. Mindkettőjük egyé-
nisége nagy hatással van rám mind 
a mai napig. 

- Február elsejével kezdi har-
madik ötéves vezetői ciklusát a 
gyermekházban. Milyen új ter-
vei vannak a jövőben ? 

- Bármilyen furcsán is hangzik, 
de az előző kettőhöz képest a mos-
tani pályázat nehezebb volt. Az el-
múlt években a munkatársaim se-
gítségével sikerült úgy kihasznál-
nunk a ház lehetőségeit, hogy már 
a padlástól a pincéig minden cen-
timétert hasznosítottunk, több ter-
jeszkedési lehetőségünk nincs. Pe-
dig az igények miatt szükségűnk 
lenne nagyobb térre, hogy a gyere-
keket megfelelően el tudjuk he-
lyezni. A ház udvarát hasznosíta-
nánk: fajátékokból szeretnénk ját-
szóteret kialakítani és egy kis sza-
badtéri színpadot felállítani. A jö-
vőben egyre több rendezvényt ter-
vezünk a szegedi Korzó moziban, 

Puszta Jánost több mint húsz éve, 
Mendei Árpádot pedig tavaly szep-
tember 13-án vonták kérdőre ami-
att, mert a makói városházát fotóz-
ta. A fotósoknak mindkét alka-
lommal azt mondták, ezt az épü-
letet tilos fényképezni. Az egyko-
ri makói fotóklub vezetője kínosan 
érezte magát, amikor meg kellett 
magyaráznia: épp a város tanácsel-
nöke kéri, hogy készüljön felvétel 
az épület előtt virágzó tuhpánok-
ról. Mendei tanár úr pedig többször 
is elmagyarázta a biztonsági őr-
nek: a városi képeslapfotó-pályázat-
ra készíti épp a felvételét, és nem 
a terroristák számára. Vagyis: egye-
sek a fotósra mindig, minden idő-
ben gyanakvással néznek. 

Ez azon a beszélgetésen hang-
zott el, amelyet a magyar kultúra 
alkalmából a makói fotóklub múlt-
járól rendeztek a múzeumban. 
Puszta Jánost, a klub vezetőjét Hal-
mágyi Pál igazgató kérdezte a ki-
csi, de annál lelkesebb közönség 
előtt. A jelenlévők egy része annak 
idején részt is vett az 1957-től mű-
ködő klub munkájában. így jelen 
volt - többek között - Gajdos De-
zső, Szabó Jenő és Mendei Árpád 
is. Puszta János elmondta, annak 
idején, amikor nem csak a kép 
megszerkesztése, de a felvétel na-
gyítása is aprólékos és nagy ta-
pasztalatot igénylő munka volt, a 
hivatásos műtermi fényképészek 
mellett nagyon sokan fotóztak a 
városban. így Kesztner Zoltán, Sán-
ta János, Klein Imre is. léhát nem 

hogy a kihasználatlanul álló épü-
let mindinkább a város közműve-
lődési életének színtere lehessen. 
A távlati terveink között szerepel 
még egy napsugaras ház bérlése 
is, ahol délelőttönként, tanítási 
időben néprajzi, honismereti fog-
lalkozásokat, kézműves műhelyt és 
szakköröket tartanánk a gyerekek-
nek. Ennek az ötletnek a megva-
lósítása még nagyon kezdeti stádi-
umban van, több intézmény se-
gítségét fogjuk kérni. 

- Hogyan lehet ebben a szak-
mában évről évre megújulni 1 

- Világéletemben nyüzsgő ember 
voltam, a szabadidőmben már a 
következő feladatomra koncent-
ráltam. Addig szeretnék ezen a pá-
lyán maradni, ameddig szakmai-

minden előzmény nélkül kezdett 
működni 1957-től a fotókör Ma-
kón. Az aranykor a hetvenes-nyolc-
vanas évekre tehető. Akkoriban 
gyakran előfordult, hogy a zsűrinek 
több száz, vagy ezernél is több kép-
ből kellett kiválasztania azt a szá-
zat, amit kiállítanak, és az ily mó-
don kirostált képekből még két ki-
állítást lehetett volna rendezni, 
olyan magas volt a színvonal. Ké-
sőbb a diaporáma fellegvárának is 
számított Makó, rengetegen szeret-
ték „a szegény ember moziját". 
Amikor Gajdos Dezsőnek az orosz-
országi üdülőhelyen, a magnóliák 
soráról készített képét vetítették, 
orosz zene szólt, s a klub egyik 
tagja az ott vásárolt parfümöt fúj-
ta a levegőbe. így a jelenlévők nem 
csak nézték, de hallották és szagol-
ták is a fotót. 

Hogyan lehetne újraéleszteni a 
klubot? Puszta János úgy véli, az 
idősebbek valószínűleg már nem 
tudják vállalni a szervezéssel járó 
pluszfeladatokat, a kht.-ként mű-
ködő művelődési háznak részben 
saját működését is finanszíroznia 
kell, így nehéz lenne olyan tevé-
kenységet támogatnia, ami csak 
viszi a pénzt. Ugyanakkor az újabb 
technikák - a videó - is sok, jó 
szemű fiatalt hódít el a fényképe-
zéstől. Ennek ellenére a József At-
tila Gimnáziumban fotózgató di-
ákokból szerinte már most is olyan 
műhely alakult ki, amely túlnőtt 
az iskola falain. 

B. A. 

lag meg tudok újulni és vannak 
új ötleteim. 

- Mindenki tudja önről: bár-
milyen sokat dolgozik, mégis a 
környezetére nagyon odafigyel, 
mindenkihez van néhány kedves 
szava. 

- Ez az érdeklődés belülről jön, 
számomra ez a természetes. Per-
sze időnként én is elfáradok, vagy 
elszomorodom, de mindez egy pil-
lanat alatt elmúlik, ha látom a 
gyerekeket. Amióta a házban dol-
gozom, megtapasztaltam, hogy az 
egykori apróságok felnőttként sa-
ját gyerekeiket hozzák el a foglal-
kozásokra. Az elmúlt tizenöt év 
alatt egy olyan kommunikációs 
csatorna épült ki a „Százszorszép" 
körül, amire nagyon büszke va-

Egyszerű vendégként érkezett tavaly 
májusban a szegedi Alabárdos ét-
terembe ebédelni a Horeca (Hotel 
Restaurant CaféCatering) három 
bírája, akik arra voltak kíváncsi-
ak, milyen az üzletben a borkíná-

gyok. Itt mindig lehet valakihez 
szólni, szinte mindenki életének is-
merem a főbb állomásait. 

- Milyennek látja a szakmája 
helyzetét l 

- Nagyon nehéz ezen a pályán ér-
vényesülni. A többiekkel ellentét-
ben a gyermek-közművelődésben 
dolgozók helyzete talán szerencsé-
sebb, hiszen a gyerekek a felnőttek-
hez képest érdeklődőbbek. Az el-
múlt években talán a gyerekek ér-
tékrendje változott a legtöbbet. Ma 
már jóval nehezebb megszólítani, 
igényes programra invitálni őket. 
Azonban, ha sikerült egyszer „el-
kapni" az érdeklődésüket és lelke-
sedésüket, ezerszeresen meghálál-
ják a szeretetet és a gondoskodást. 

LÉVAY GIZELLA 

lat és a felszolgálás. A nemzetközi 
szervezet a határainkon kívül már 
nagy hagyományokkal bíró, ám ha-
zánkban először indított nemes ve-
télkedésbe vonta be több tucat fő-
városi és vidéki üzlet mellett az 

És benne például a címadó vers, a 
Szanszkrit mese. „Kutyatejet csor-
gató emlődombokon keresztül / 
tűleveleken átfolyó fény-mézzel 
áztatott, / leomló sárga vakolat 
szikkadt nyomásában / ott moz-
dulnak összerongyolódott hege-
dűk szúrókés-hang dőlései / az 
elátkozott legyintéssel reád akasz-
tott harmatkabát ujjában / 
szunnyadó kreol-lepkék rezgésétől 
/ hull csontsovány nevetés erdők 
tágra nyitott szemeibe,/ahol moz-
dulatlan szükséglakások pocsár-
menyasszonya / bontja gyökere-
kig érő korom-haját, ráomolva gö-
röngyös vállára / a boldogság kari-
kafülbevalós rontást lerázó/csil-
logásában megmozduló szüzeket 
szöktető szeleknek" - kezdődik a 
vers, és folytatódik, színes képek-
ben tobzódva tovább, benne min-
dennel, amit egy „szanszkrit me-
sé"-ről gondol az ember, s túl is 
múlja az előzetes elképzeléseket. 
Ifj. Irhás lózsef Lakatos Meny-
hért-i valóságtartalmú és kifeje-
zőkészségű mondatai: korommal 
kevert csillogás. 

Nagy vers a Szanszkrit mese 
mindenképp, első kötetes szerző 
jobbat nem is kívánhat magának. 
Még számos, szintén nagyon jó 
vers olvasható a kötetben, általá-

Visszatérés Szegedre 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Visszatér Szegedre, sikerei egyko-
ri helyszínére, a 3 + 2 együttes. A 
80-as évek nosztalgiacsapata, 
amely először a Délvidéket hódí-
totta meg lakodalmas zenéjével, 
később pedig Magyarországon is 
óriási sikert ért el muzsikájával, 
február 9-én, szombaton este 7 
órakor a Mars téri vásár területén 
lévő U-pavilonban lép fel. A Bugyi 
fivérekből álló együttes a délvidé-

Oskola utcai éttermet. A próba 
ugyancsak jól sikerült, hiszen a na-
pokban az Alabárdos vezetői vehet-
ték át azt az elismerést, amely sze-
rint 2001-ben a szegedi étterem 
volt a legjobb a borkínálati és bor-

ban más-másképpen nagyon jók, 
a látomásos-szociografikus Utol-
só fekhely, s az Angyalvárás; az 
ember magára maradottságán 
megdöbbenő Pillérek; a filozofi-
kus töltésű Leírhatatlan; a -
hosszú folyamatot kavicstömören 
megfogalmazó - Sors, és így to-
vább, az ember legszívesebben 
szinte mindet fölsorolná. 

Kicsit próbálgatásíze is van en-
nek, a témák az emberiség nagy té-
mái, az alkotó mintha kíváncsi 
lenne arra, az adott témából mit 
tud kihozni. Többnyire: sokat. 
Említsük meg végül a kötet legel-
ső s legutolsó versét. Az Itt ál-
lunk... címe, ama híres mondás-
ra utalva láttatja: ez van, erről a 
népcsoportról, helyzetéről szó-
lunk, és persze, ezáltal, magáról az 
Emberről. A "terasz az e népcso-
portból származott, állapotát érzó-
tudó, rajta kétségbeesetten segíte-
ni igyekvő lírai ént érzékelteti. A 
köztük feszülő ív pedig: maga a 
könyv. Ajánlható mindenkinek, 
aki jó verseket akar olvasni. 

(Ifj. Irhás /ózsef: Szanszkrit me-
se. Kiadta a Vásárhelyi Béla Ci-
gány Művészeti Egyesület, 2001-
ben, szerkesztette Ocsovszky Lász-
ló, az előszót írta Herczeg Zsolt) 

F. CS. 

kick farsangi mulatságán szolgál-
tatja a zenét. 
A rendezvényt egyébként a vajda-
sági magyarok egyesülete szervezi 
(a helyfoglalás is náluk történik a 
06-30-278-75-34-es telefonszá-
mon, s a vacsora árát tartalmazó 
belépő 39(X) forint), a tombola tisz-
ta bevételével pedig a Kosztolányi 
Dezső Alapítványt támogatják. 
Mint ismeretes, ez az alapítvány a 
délvidéki magyar diákok továbbta-
nulását segíti. 

felszolgálási teszten. A Magyar Cuk-
rászok és Szakácsok Szövetségének 
védnöksége alatt működő étterem 
maga mögé utasította az összes 
tesztelt vidéki és fővárosi éttermet, 
köztük a pécsi Kalamárist, a buda-
pesti Hemingwayt és Majd Leonar-
dót is. Kiss Eszter, az étterem üze-
meltetője elmondta, hogy megle-
petésként érte őket az elismerés, 
de büszkék rá, s a kapott oklevelet 
ki is függesztették az egyik ablakuk 
mögé. A Bor és Piac című szaklap 
annak idején követte a bírók útját, 
s egész oldalas összcállitást közölt 
szegedi élményeikről is. Mák Tibor 
üzletvezetőt a teszt elvégzése után 
a bírók is kérdezték. - A tesztelők, 
egy nő és két férfi, csak az ebéd be-
fejezése után vallották be, hogy a 
Horcca-teszt elvégzése miatt tért 
be hozzánk. Zelmann Attila, aki 
az ő asztalukat szolgálta ki, nagyon 
jól vizsgázott - tette hozzá az üzlet-
vezető. A zsűri tagjai megállapítot-
ták, hogy a kínált ételek változato-
sak, a horlap kiegyensúlyozott, a 
borajánlás nagyon magas szintű, 
és a szakszerű kiszolgálás mara-
dandó élményt nyújt. 

W.A. Kiss Eszter és Mák Tibor az emlékplakettel és az oklevéllel. Fotó: Miskolczi Róbert 

A „szegény ember mozijára" emlékeztek Makón 

A lefotózott 
magnólia illata 

A közművelődésért 
A Csongrád Megyei Önkormányzat még 2000-ben alapította meg a 
Csongrád Megye Közművelődéséért díjat, aminek odaítéléséről az idén 
döntöttek először. Az ehsmeréssel járó emlékérmet, oklevelet és a ju-
talmat a megyei közgyűlés elnöke, Frank fózsef január 24-én, azaz ma 
adja át Török Józsefnek, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanács-
adó Központ munkatársának. 

Az Alabárdos étterem nyert a versenyben 

Kiszolgálás, világszínvonalon 

Vajdasági farsang 
-3+2-vel 
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A bővítés ára A pénz nem boldogít ? 

Feladatból lesz előmenetel 

Lestárné Szikszai Julianna: A szaktudást a gyakorlatban is bizonyítani kell. Fotó: Kamok Csaba 

BERLIN (MTI) 

Az Agenda 2000 nevet viselő, át-
fogó reformcsomagban a tagálla-
mok a berlini EU-csúcson (1999 
márciusában] rögzítették az unió 
2000-2006 közötti költségvetését 
és a bővítési folyamat finanszírozá-
sát. A dokumentum 2002-tól kezd-
ve folyamatosan növekvő tétele-
ket irányoz elő a bővítési költségek 
fedezésére. Mivel azonban a ko-
rábbi tervvel ellentétben az első új 
tagok felvétele nem 2002-ben, ha-
nem csak 2004-ben esedékes, az 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Aggasztó, mert a nemzetközi ten-
denciákkal ellentétes a magyar nők 
helyzetének változása a munka-
erőpiacon. 

A ténylegesen foglalkoztatott nők 
aránya a női népességen belül 
1997-ben Magyarországon alacso-
nyabb (31%) volt, mint az Európai 
U n i ó 15 tagállamának átlaga 
(33%). Ugyanakkor a ledolgozott 
munkaidó nagysága alapján ná-
lunk magasabb a foglalkoztatott-
ság, mert az EU-ban a dolgozó nők 
32, nálunk 6 százaléka kap fizet-
séget részmunkaidőben teljesített 
feladatért - mutat rá - többek kö-
zött - erre az ellentmondásra Frey 
Mária közgazdász a Szerepválto-
zások, jelentés a nők és férfiak 
helyzetéről 1999 című kötetben 
közölt tanulmányában. 

A női foglalkoztatottság vissza-
esése értékrendváltással párosult: 
növekedett azok száma, akik 
visszaküldenék a nőket a „faka-
nál mellé". Ezzel párhuzamosan a 
pozitívumok közé sorolható, hogy 
jelentősen javult a munkában ma-
radt nők iskolai végzettség szerin-

Az 

Ezt 

Forrás: TARKI 

RICHTER TIBORNÉ 
üzemmérnök: 
- Ha egy nő okos és jól öltözött, az 
biztosan nem elég ahhoz, hogy si-
keres is legyen, elismerjék, vala-
mint érvényesülni tudjon a szak-
májában. Fontos, hogy belsőleg 
milyen. Egy nőnek jól kell teljesí-
tenie mind a munkahelyén, mind 
pedig otthon a családban, ahhoz, 
hogy sikeresnek mondhassa ma-
gát. 

Európai Bizottság azt szeremé, ha 
akkor majd az arra az évre előirány-
zott 11,6 milliárd eurós tétel is 
rendelkezésre állna. 

A német kormány ezt határo-
zottan ellenzi. Álláspontja szerint 
2004-ben csak abból az összegből 
szabadna gazdálkodni, amelyet ere-
detileg 2002-re mint első bővítési 
esztendőre irányzott elő az Agen-
da 2000. Ez 6,5 milliárd eurót je-
lent. A hétéves költségvetés ilyen 
értelmezése esetén 2006-ban legföl-
jebb 11,6 milliárd euró áramlana 
Brüsszelből az új tagországokba. 

ti összetétele; körükben 1992-98 
között megfordult (53:47%-ról 
48:52%-ra) a fizikai és szellemi 
dolgozók aránya. A termelő ágaza-
tokban csökkent, a szolgáltatások 
területén nőtt (64-ről 70%-ra) a 
foglalkoztatott nők aránya. A vál-
lalkozásokat jellemzi, hogy ott a 
nők aránya a '80-as évek végét jel-
lemző egyharmadról a '90-es évek 
végére 40%-ra nőtt. 

A szakemberek se értik, mi an-
nak az oka, hogy zsugorodik 
(1994-98 között 12%-kal) a nők 
amúgy is szerény (35%-os) jelen-
léte a vezető posztokon. A gazda-
sági hatalmi piramison belül mi-
nél lejjebb megyünk a foglalkozá-
sok rangsorában, annál több nőt ta-
lálunk ezek betöltői között. 

Az ágazati-foglalkozási struk-
túrában elfoglalt rosszabb pozí-
ció következménye: a nőknek a 
férfiakénál kisebb a jövedelme, 
így a munkanélküli ellátása, táp-
pénze, nyugdíja is. Igaz, a férfiak 
javára fennálló kereseti előny az 
1986. évi 35%-ról 20%-ra mér-
séklődött, azaz szűkül az olló -
állapíthatják meg az esély-
egyenlőséget óhajtók. 

-
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CSÁNYINÉ BOZSÓKI DÓRA 
ügykezelő: 
- Fontos a jó munka, a rendezett 
családi élet. Egy nőnek az élet min-
den területén egyformán sikeres-
nek kell lennie, de szerintem a leg-
fontosabb a boldogság. Hiszen 
hiába keres valaki sokat, ha nem 
boldog. Pozitívan kell hozzáállni 
a dolgokhoz, a negatívumokat 
pedig meg kell próbálni elfelej-
teni. 

Elnőiesedett a bankszakma, ám a 
pénzzel foglalkozó kisasszonyok és 
asszonyok vezetői között 1990-ben 
19, 1997-ben 23 százalék volt a 
nők aránya. E kisebbséghez tarto-
zik Lestárné Szikszai Julianna, aki 
első munkahelye, az Országos Ta-
karékpénztár és Kereskedelmi Bank 
Rt. (OTP) dél-alföldi régiója meg-
alakulása, pontosabban 1998 má-
jusa óta a szegedi igazgatóság igaz-
gatóhelyettese. 

Egy nőnek könnyebb a nőket irá-
nyítania - vallja Lestárné Szikszai 
Julianna. Mert jelent némi előnyt, 
ha a főnök átélte beosztottjai prob-
lémáit. Az igazgatóhelyettes ehs-
meri, hogy egy országos kiterjedésű, 
hierarchikus fölépítésű bankban 
tervezhető a karrier, de hozzáteszi: 
az elméleti szakirányú felkészültsé-
get, a gyakorlatban is bizonyitani 
kell. Az a tapasztalata, hogy az irá-
nyításra kiszemelt személyt szak-
mai és vezetői kvalitásai, nem pe-
dig annak alapján ítélik meg, hogy 
az illető férfi vagy nő. Magáról szól-
va Lestárné azt hangsúlyozza: „nem 
előmenetelben, hanem feladatban" 
gondolkodik. Különböző szintű ve-
zetői feladatok sikeres megoldását 
követően jutott el a máig: miközben 
a szegedi igazgatóság második szá-
mú vezetője, addig a keze alatt dol-
gozik a lakossági folyószámla, betét 
és befektetés szolgáltatási, illetve a 
valuta- és devizaosztály 48 alkalma-
zottja is. 

Az ügyfél szempontjából döntő: 
milyen kedvesen, milyen színvo-
nalon szolgálják ki egy pénzinté-
zetben - reagált Lestárné Szikszai 
Julianna azon észrevételünkre, mely 
szerint nem lehet véletlen, hogy a 
„lakosság bankjába" betérő embe-
rekkel mindennapi kapcsolatban 
álló két osztály irányításáért, és az 

KECSKEMÉTI JÁNOS 
ingatlanszakértő: 
- Egy nő legyen nőies. A női ve-
zetők gyakran határozottabbak, 
mint férfi társaik. Ha pedig sike-
resen összetartják a családot, sze-
rintem az a legnagyobb sikerük. 
Általában a vállalkozásokat is ha-
tékonyan vezetik. Az élet számos 
területén sikeresebbek a nők, mint 
a férfiak, ennek ellenére, nem va-
gyok féltékeny a sikereikre. 

ehhez kötődő igazgatóhelyettesi fel-
adatokért egy asszony felel. 

A kívülálló számára rang is a la-
kossági területen mindenképpen 
piacvezetőnek számító bank sze-
gedi igazgatósága igazgatóhelyette-
sének lenni. E vezetői feladattal já-
ró, személyét érintő változások kö-
zül Lestárné kiemelte, hogy mivel 
több üzletágba is bekapcsolódik, 
nem csupán a lakossággal, hanem 
cégekkel is kapcsolatban áll, széle-
sebb körben kell tárgyalnia. Ugyan-
akkor nagyon áttételesnek érzi azt 
a szerepet, amit egy bank betölthet 
az adott terület gazdasága élénkíté-
sében. Kérésünkre elárulta: kialakult 

KULCSÁR GABRIELLA 
hitelezési munkatárs: 
- Számomra a család fontosabb, én 
nem vagyok karrierista típus. Egy 
nő a munkája mellett nyújtson 
megfelelő hátteret a családja szá-
mára, tartsa azt össze. Persze a 
kettőt nehéz összeegyeztetni, ezért 
gyakran kell lemondani dolgokról. 
Fontos, hogy a párom is sikeres 
legyen, mivel az részben az én ér-
demem. 

szokásain, öltözködési stílusán igaz-
gatóhelyettesként nem kellett vál-
toztatnia, mert „a bank konvenci-
onáhs, ezért például a külsőségek-
ben is a szohd, tradicionális megje-
lenést és fellépést preferálja". 

A szolgáltatások azonos színvo-
nalának biztosítása ellenére sem 
kell egy kaptafára dolgozni egy or-
szágos hálózattal rendelkező bankon 
belül - hangsúlyozta Lestárné. A 
versenytársak megjelenésével pár-
huzamosan ugrásszerűen nőtt a 
banki tranzakciók mennyisége. E ki-
élezett helyzetben az OTP életében 
az egyik nagy változást hozta, mi-
kor létrehozták azokat az integrált 

MTI (PÉCS) 

Magyarországnak nincsenek nyu-
gat-európai értelemben vett, törté-
nelmi régiói, de a megyék sem 
ugyanazok már, mint ezer évvel 
ezelőtti alapításuk idején voltak -
hangoztatta a Miniszterelnöki Hi-
vatal közigazgatási politikai állam-
titkára, Mikes Éva. 

Az Európai Unióban nem a ter-
vezőasztalon, hanem szerves 
fejlődéssel születtek a ma is létező 
térségi egységek. A hazai régióal-
kotás is altkor lehet sikeres, ha a kis-
térségek helyzetének vizsgálatára 
alapozzák a nem létező, a természe-
tes régiók funkcióját ellátni képes 
leendő régiók kialakítását. 

Az önkormányzatok új ellenőrzé-
si rendje illeszkedik az E követelmé-
nyeihez - hangzott el. Ennek lé-
nyege, hogy a közpénzek elköltésé-
nek szabályszerűségét már a forrá-
sok igénybe vétele előtt is alaposan 
ellenőrzik. 

A magyarországi területfejlesztés 
első öt évéről Balsay István, az Or-
szággyűlés területfejlesztési bizott-
ságának elnöke elmondta: a legfon-
tosabb, hogy - a jogos kritikákkal 

rendszereket és konstrukciókat, 
melyek biztosítják, hogy az ügyfe-
lek bárhol és bármikor elérhetik az 
azonos színvonalú szolgáltatást. 
Ugyanakkor az OTP egyik erőssé-
ge: egy-egy konstrukció olyan szé-
les palettán kínál megoldást, hogy 
az ügyfélnek könnyű segíteni kivá-
lasztani az egyedi igénye alapján 
legmegfelelőbbet. „Tehát - összeg-
zi a banki munka szépségét Les-
tárné Szikszai Juhanna - nem tel-
jesen kitaposott ösvényeken járunk, 
a szabályozott kereteken belül, a 
követelmények teljesítése közben is 
lehetőség nyílik a kreativitásra." 

Ú.I . 

együtt - kialakult egy kormányköz-
pontú területfejlesztési stratégiai 
gondolkodás, létrejöttek a i negyei, 
majd pedig a regionális u >kifej-
lesztési tanácsok. Kétségtelen, hogy 
nincs konszenzus a kistérségek sze-
repéről, s az önkormányzati társu-
lások is gyakran kerültek politikai 
kereszttűzbe, de ezek lehetnek 
a területfejlesztés előmozdítói. 
Ugyanakkor szerinte a „megye vagy 
régió" kérdésben korábban megfo-
galmazott kétségeket mára felváltot-
ta a „megye és régió" bizonyossága. 

N O - U N I O 
A Délmagyarország 

és a Délvi lág melléklete. 
Megjelenik 

a Külügyminisztérium 
támogatásával. 

Szerkeszti: Újszászi Ilona 

Ellentétek csapdájában 
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Csökkent a külföldi munkavállalási kedv a fia-
tal diplomások körében az utóbbi években - de-
rül ki a Gordio Tanácsadó Csoport Kft. felmé-
réséből, amelyet 2 -5 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező diplomások körében végeztek. 

A 43 nagyvállalatnál tavaly novemberben el-
készített 873 fős kutatás szerint külföldi mun-
kavállalásra a fiatalok 22 százaléka hajlana. 
Csökkenő tendenciára utal a munkahely-vá-
lasztási preferencia-sorrend változása. Amíg há-
rom éve a külföldi munkavállalás a munkahely-
választásnál a legfontosabb tényezők közé tar-
tozott, addig mára szinte az utolsók közé szo-
rult vissza. 

Nem változott a külföldi munkalehetőség 
iránt leginkább érdeklődök köre, hiszen 1999-
ben és 2001 -ben egyaránt a műszaki végzett-
ségű fiatalok, főleg informatikusok és a kuta-
tásfejlesztésben dolgozók igyekeztek Magyar-
országon kívül munkát találni. 

A fiatal diplomások egy munkahelyen eltöl-
tött ideje az 1999. évi átlagosan 2,5 évről 2001-
re 2,7 évre nőtt. A vizsgálatok szerint a mun-
kahelyről való kilépés aránya az információtech-
nológiai, tanácsadói ágazatokban a legmaga-
sabb, az energetikai és vegyipari szektorokban 
pedig a legalacsonyabb. A szakterületeket tekint-
ve az informatikusok, értékesítők, marketinge-
sek, ügyfélszolgálatosok váltanak leggyakrab-
ban. 

A kilépéssel kapcsolatos döntés meghozata-
lakor a férfiak számára általában a felső veze-
tés megbízhatósága, az előléptetések igazsá-
gossága, a nők esetében az állás biztonsága, a 
munkával járó elismerés és a közvetlen felet-
tessel való kapcsolat fontos. 

Az elhelyezkedési esélyeket tekintve a legbi-
zakodóbbak a műszaki végzettségű fiatal dip-
lomások. A legpesszimistábbak a pénzügyi 
szektorban dolgozni kívánók, szerintük a piac 
a közeljövőben telítődhet. 

A munkahelykeresésnél az elmúlt három 
évben csökkent a fejvadászoknál sikert remélők 
aránya, hiszen az internetes állásbörzék ma 
már kedvezőbb feltételek mellett kínálnak 
munkalehetőségeket - mutat rá a felmérés. 

Mikor lehet sikeres egy nő? Európa és a megye 
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Együtt segítenek és együtt élik túl a veszélyt 

Csendes nap a szegedi tűzoltóknál 

A sportolás kötelező, focimeccsre szívesebben vonulnak a tűzoltók, mint oltani. Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi tűzoltók életében rit-
kán fordul elő olyan nap, amikor 
ne riasztanák őket tűzhöz, bal-
esethez, vagy más tragédiához. 
Azon a napon, amikor ott jár-
tunk, ez történt, pedig mi ép-
pen annak akartunk tanúi lenni, 
hogy mi történik a riasztást kö-
vető pillanatokban, majd utána, 
a kivonulástól az akció lefújásá-
ig-

A Szeged Megyei Jogú Város Hiva-
tásos Önkormányzati Tűzoltóság 
tűzoltóinak a riasztást követően 
harminc percen belül kell Kübek-
háza, algyői híd, Kistelek, Puszta-
mérges, Ásotthalom és Röszke ál-
tal határolt térség bármelyik pont-
jára eljutniuk. Munkájukat általá-
ban csak egy-egy tragédia után íté-
li meg a közvélemény. Mivel ott-
jártunkkor a tűzoltók „munkanél-
küliek" voltak, ráértek erről is és 
persze másról is beszélgetni ve-
lünk. 

Ördög István ügyeletes parancs-
nok elöljáróban megjegyezte, hogy 
átlagosan napi három riasztást 
kapnak, de egyszer, a nyári szá-
razságok idején megtörtént, hogy 
egyetlen nap alatt 19 tűzhöz hív-
ták őket. 

- De ha nincs riasztás, akkor 
sem unatkozunk - mondta a pa-
rancsnok. Hétfő a műszaki nap, 
akkor ellenőrizzük az összes gép-
járművet, a hét többi napján, 
délelőttönként a megtörtént és a le-
hetséges eseteket beszéljük meg. 
Ezek hasonlítanak az iskolai fog-
lalkozásokhoz, még abban sem 
térnek el, hogy akik a padban ül-
nek, rosszalkodnak is - mesélte 
nevetve a Napos úti garázsban a 
közelről hatalmasnak tetsző piros 
rohamkocsik között. - Hát nem is 
ajánlatos a csúszóakna alján leül-

ni, mert könnyen az ember nyaká-
ba zúdul odafentről egy vödör víz 
- szólt közbe egy kollégája, aki épp 
az algyői kihelyezett parancsnok-
ság csapata elleni focimeccsre ké-
szülődött. A parancsnok vissza-
vette a szót: - A délelőtt szerelési 
gyakorlattal és sporttal fejeződik be, 
délutánonként mindig a parancs-
nok szabja meg, hogy mely terüle-
ten kell a csapatnak fejlődnie. Es-
te 10-től másnap reggel fél hatig 
fekve lehet várni a riasztást. A 
szombat, mint minden rendes csa-
ládban, itt is a takarításé, a vasár-
nap pedig a sporté - vázolta min-
dennapjaikat Ördög István. 

A laktanyában tett sétán aztán 
megmutatta a körleteket, melyeket 

szerény eszközeikkel próbálnak 
kényelmesebbé tenni, bár az ujjnyi 
széles repedéseken házilag nehéz 
segíteni. Nemrég ebédeltek a tűzol-
tók, ez kiderül a konyhában. - Hét 
végén nem szállítanak ki hozzánk 
ebédet, így magunknak főzünk. 
Karácsonykor is az én csapatom 
volt szolgálatban, az ünnepi terí-
tékről gyöngytyúklevest, tejszínes 
sertésbordát és otthonról hozott 
süteményeket ettünk egy tanyai 
tűz eloltása előtt - emlékezett, mi-
előtt visszaindultunk volna a ga-
rázsba, ahol vártak a többiek. 

A géppark nagyrészt húsz évnél 
idősebb kocsikból áll, az egyik víz-
szállító például locsolókocsi volt 
régebben. December végén a fék-

rendszer meghibásodása miatt 
összetört a kettő közül az egyik 
habbal oltó jármű. - Szerencsére 
van közöttünk karosszérialakatos 
és fényező. Ha minden igaz, ápri-
listól egy műszaki és vegyi 
mentökonténerrel, egy szállítóau-
tóval és négy új kollégával gazda-
godhatunk - sorolta Ördög István, 
de azt is hozzátette, hogy elkelne 
még jó néhány új sisak és lámpa, 
tömlő, védőruha és palack a lakta-
nyában, s a nemrég, felajánlásból 
kapott beülős hevedert sem tudják 
használni kiegészítő eszközök hí-
ján. 

- Nyolc éve már ez a hivatásom 
- mesélte Farkas György - , engem 
is rokon és barát fűzött be, hogy 

tűzoltó legyek, mint majd min-
denkit itt. Nagyszerű érzés, hogy 
segíthetek másokon. A légkör csa-
ládias, hiszen minden harmadik 
napot együtt töltjük. Sofőrként én 
inkább a kocsi környékén dolgo-
zom, világítok a többieknek. A tra-
gikus élményekből így sem mara-
dok ki: vonultunk már ki olyan 
karambolhoz, amiben egy is-
merősöm halt meg - tette hozzá. 
Lovászi Tibor, aki 16 esztendeje 
sofőr, úgy tapasztalta, hogy a for-
galomban közlekedők nem túl 
sűrűn használják a visszapillantó 
tükröt. - Ha el is engedik a tűzol-
tóautót, arra nem számítanak, 
hogy az egy konvoj első tagja, ezért 
aztán gyakran összezárnak előt-
tünk, hiába a kék villogó és a szi-
réna - ecsetelte a kivonulás izgal-
mait. 

- Mindannyian szeretjük a hiva-
tásunkat, mellette azonban más 
munkát is el kell vállalnunk, hogy 
megéljen a család. Van, aki mező-
gazdasággal foglalkozik, de akad 
köztünk biztonsági őr és kőműves-
segéd is - foglalta össze helyzetü-
ket a szolgálatparancsnok. Maró-
ti Róbert fél éve került a mentőktől 
a tűzoltósághoz, szahad napjain 
taxizik - Az egészségügyben töltött 
nyolc év elég volt. Itt azt érzem, 
hogy azonnal tudok segíteni, nem 
állok tétlenül az autó roncsai kö-
zé szorult ember mellett. A máso-
dik bevetésemen már szükség volt 
a szaktudásomra, egy megégett bá-
csit azonban már nem tudtam új-
raéleszteni. Betegellátási ismere-
teket nem tanulnak a tűzoltók, s 
ezt ók maguk is hiányolják. - Itt 
közelebb vagyok a veszélyhez, a 
társaság összetartóbb - foglalta 
össze az új munkahelyén szerzett 
tapasztalatokat a volt mentős. 

WAGNER ANIKÓ 

Biztonságos 
rajz-
pályázat 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gyermekrajz-pályázatot hirdet az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottsága (ORFK-OBB) 3-6 , 6-10 , 
és 10-14 éves korosztály számá-
ra Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel címmel. A pályaműve-
ket A/4-es, vagy A/3-as formátum-
ban március 15-éig kell bekülde-
ni a következő címre: Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság, 
6722 Szeged, Kossuth Lajos su-
gárút 22-24 . 

A beküldött pályázati művek 
hátoldalán tüntessék fel az alko-
tó nevét, iskoláját és annak cí-
mét. A helyi zsűri korosztályon-
ként értékeli a pályaműveket, 
majd az országos zsűrizés után a 
legjobbnak ítélt munkákat Buda-
pesten kiállítják. Ennek helyszí-
néről és időpontjáról az ORFK-
OBB írásban értesíti a rajzok be-
küldőit. A díjazottak korcsopor-
tonként l - l kerékpárt kapnak. 
Bővebb felvilágosítás kérhető Du-
dás Katalintól, az 562-400-as te-
lefonszám 14-93-as mellékén. 

Tárlat 
Szentesen, a városi könyvtárban 
himnusztörténeti kiállítást rendez 
Nagy Ádám muzeológus a magyar 
kultúra napja tiszteletére. A 
tárlatot Ráfiné Takács Katalin 
pedagógus nyitja meg január 24-
én, csütörtökön délután 5 órakor. 
Közreműködnek: Csorba Ildikó 
előadóművész, Horvúthné Dányi 
Katalin csellóművész-tanár, Rubor 
Krisztina és Muzsik Réka, a Lajtha 
László Zeneiskola növendékei. 

w 
/ A R T Ű U E . M L L L E L R , 

A átLOfi MWaÜtiYAt 
T t J t C R . U C I & L C . 

Bemutató: 2 0 0 2 . f e b r u d r 1 . , 1 9 ó r a 
legyek válthatók: S z í n h d z J e g y i r o d a 

(Szeged, Kelemen u . 7. • Tej.: 6 2 / 5 5 4 - 7 1 3 , 6 2 / 5 5 4 - 7 1 4 ) 

Az előadást támogatta: 
Nemzeti Kulturdl is Örökség Minisz té r iuma 
Nemzeti Kulturdlis A lapp rog ram 

További támogatóink 

0 M Sut II «•» • 
" imrnrtaiM..,! 

RTUUGUKKSMB 

* A z a k c i ó s ö r a E3D01 - b e n g y ő r e o t t m o d e l l e k r e , a k é s z t e t e r e i é i g é r \ ^ n y e s 

MiniAr Hetek 
a Citroennél! 

A Citroen Xsara Picasso, a Xssra, s Berlingo és a Ssxo — január 21 -tol — olyan 
hihetetlen árengedménnyel kapható, melynek egyszerűen nem lehet ellenállni! 
Látogasson el márkakereskedéseinkbe, és válogasson kedvére az akciós 
modellek széles választékából! 

A z Ú n m á r k a k e r e s k e d ő i : 
ZIXEM 2000 KFT.. 6728 Szeged. Dorozsmai ut 6., Tel.: 62/549-666 
CITROEN SAJTI, 6800 Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 10., 
Tel : 62 242-555 
CITROEN TüTH-KÁSA AUT0 KFT , 6900 Makó. Szegedi ut 21-23. 
Tel.: 62 212-105 

CITROEN 
A vezetés forradalma 
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CSÖRÖG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 06-
20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve ta-
lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-
tik közzé mondandójukat. 

OKMANY1RODA 
F. K. olvasónk az autóklubnál vizs-
gáztatta le gépkocsiját. Az autó 
törzslapja betelt, ezért átirányítot-
ták az okmányirodába, ahol meg-
kapja majd a matricát, és ott intéz-
heti el a gépjármű további papírcse-
réjét. Az irodában tudta meg, hogy 
8000 forintot kellene fizetnie. Ol-
vasónk nem érezte jogosnak ezt 
az összeget. Kórász Lászlótól, az au-
tóklub területi igazgatójától meg-
tudtuk, hogy kétféle módon inté-
zik a vizsgáztatást. Ha nincs gond 
az okmányokkal, akkor egy vizs-
gáztatás hatósági díja 4750 forint, 
és ott helyben kap az ügyfél mat-
ricát. Ha egyéb probléma merül 
fel az autó papírjaival kapcsolatban 
(pl: betelt a törzslap), akkor ez a 
vizsgáztatási díj 4400 forint, és az 
ügyfél az okmányirodán kaphatja 
meg a matricát 350 forintért. Az 
okmányirodán aztán az ottani 
hivatalos díjszabás mellett pótol-
hatja gépjárműve hiányzó papír-
jait. 

EBZÁRLAT 
Sándorfalvi olvasónk panaszolta, 
hogy a községben ugyan ebzárlat 
van, ennek ellenére négy nagy testű 
kutya kóborol a falu utcáin. A gye-
rekek pedig gyalogosan félnek köz-
lekedni. Dr. Szántó Tibor kerületi 
főállatorvostól megtudtuk: a már-
cius 12-éig hatályban lévő ebzárlat-
ra egy veszettgyanús macska adott 
okot. A kóborló kutyák befogásá-
ról az önkormányzatnak kell gon-
doskodnia. Ha 14 napon belül nem 
jelentkezik az állat gazdája, akkor 
a kutyákat elaltatják. 

ÉJSZAKAI ÁRAM 
Fejesné makói olvasónk panaszol-
ta, hogy a Démász szakaszosan 
melegíti az éjszakai áramra kap-
csolt bojlert. Nincs elég melegvíz 
a fürdéshez, mosáshoz. Kecse Nagy 
Sándor, a Démász kommunikáci-
ós vezetője elmondta, hogy a szol-
gáltató jogszabályi kötelezettsége 
szerint 24 órából 8 órán keresztül 
kell a kedvezményes áramot szol-
gáltatnia. A Démász ezzel szemben 
9,5 órát szolgáltat hét közben, hét-
végén pedig húsz órát. természe-
tesen ebben a szolgáltatásfajtában 
van szakaszosság. Ez a jellemzője, 
hiszen ötven százalékkal olcsóbb, 
mint a nappali áram szolgáltatása, 
amely valóban folyamatos. Segít-
het, ha vízkőmentesítik a régebbi 
készülékeket, mert az nagyban 
megnöveli a készülék hatásfokát. 

SZENTESI SZÁMLÁZÁS 
Sándor István nyugdíjas olvasó 
Szentesről az áramszámlázással 
kapcsolatosan elmondta, hogy a 
háromhavi leolvasás miatti rész-
számlák és a leolvasáskor a való-
di számla összege közti különb-
ség nagy. Flender János, a Démász 
telefonos ügyfélszolgálati központ-
jának vezetője elmondta, hogy a fo-
gyasztó megteheti, hogy a rész-
számlák érkezésekor megnézi a 
mérőóra állását, s ha nagy eltérést 
tapasztal, akkor a Démász ingye-
nes (80328180) számán beolvas-
sa a valódi óraállást. A Démász 
akkor e szerint fog számlázni. 

PANNON 
»»»»» As é lvona l . • 
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SMS-UZENETEK 
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja 
a 06-30218-11-11-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket kö-
szönjük! 

PARKOLAS 
A súlyosan mozgáskorlátozottak-
nak gondot okoz eljutni az I. szá-
mú rendelőintézet parkolójától a 
bejáratig. Jó lenne, ha erre is oda-
figyelnének az il letékesek. 
(308599777) 

SZENTES 
A Pipacs utcában az első nagy hó 
után sem tisztították az utat. Jó 
lenne, ha a kommunális adó fize-
tésekor is megfeledkeznének ró-
lunk. (304776242) 

KÖSZÖNET 
Köszönetet szeretnék mondani an-
nak a fiatalembernek, aki megta-
lálta és hiánytalanul visszahozta lá-
nyom tárcáját. Nagyon ritka ma-
napság az ilyen. Úgy elsietett, hogy 
jófotmán nem is tudtunk szót vál-
tani. (302059550) 

ŐSZI LEVELEK 
Úgy tudom, hogy a leveleket fo-
kozatosan gyűjtik össze a város-
ban. Ehhez képest a Budapesti 
körút 30-34 . szám előtt a parko-
lóban bokáig ér a levél és már ja-
nuár van. (204302989) 

ÁLLATTARTÁSI RENDELET 
Állatvédők, állattartók, ebtulajdo-
nosok véleményét kikérhetnék a 
rendelet előkészítésekor. (20/ 
4585257) 

LÁNGLOVAGOK 
fó lenne, ha nálunk is több tiszte-
let illetné meg a mentősöket és a 
lánglovagokat. Csutak: (70/237-
9520) 

ülesiel 
a Kapcsolat 

H0R0SZK0P 
Q f * S KOS: Ön szeretne kicsit másnak 
* 1 látszani, mint ami. Ha sokkal többet 

mutat, sokkal nagyobb lesz a végén a 
meglepetés. 

I BIKA: Egy régi barátnője felhívja, s 
* ' ön szívesen beszélget vele. Az eltelt 

idő megszépítette a múltat. 

f t a IKREK: Sikerül meggyorsítania 
• munkáját, így hamarabb élvezheti a 

semmittevés yépségeit A délutánt barátaival 
tölti és nagyon jól érzi magát. 

^ 1 RÁK: Önt nagyon könnyen 
• kihasználhatják az emberek, mert 

nagyon közvetlen és jószívű. Próbálja egy 
kicsit megkeményíteni a szívét. 

fiú | OROSZLÁN: Befektetéseit átgondol-
• ja, mert lehet, hogy célszerű csopor-

tosításokkal nagyobb eredményeket érhet 
el. Otthonszéprtő akciót indít. 

/ k I SZŰZ: A rámenősséget még tanulnia 
^ ^ • k e l l e n e ahhoz, hogy a gyakorlatban 
is tudja alkalmazni. Az élet bizonyos területein 
nélkülözhetetlen. 

/ 0 \ 1 MÉRLEG: Tévedésből olyan helyre 
' megy, ahol különös fények és külö-

nös emberek várják. Szereti a meglepetése-
ket és a velük járó izgalmakat. 

V j SKORPIÓ: Élete remekül alakul. Sa-
^ • ját energiáival kiegyensúlyozza az 

eseményeket, s így elmondhatja, hogy jól 
mennek a dolgai. Várja a meleg napsütést. 

J f c r ; NYILAS: Minden erejével küzd cél-
• jai megvalósításáért. Nem kell so-

. káig várnia, de sokszor még azt is kibírha-
tatlannak érzi, olyan türelmetlen. 

( BAK: Otthoni feladatai nem tűrnek 
' halasztást, s ezért kivesz néhány 

nap szabadságot. Arra is szakít időt, hogy 
meglátogassa rég nem látott barátait. 

+ > . I VÍZÖNTŐ: Furcsa ötlettel áll elő ked-
' vese, de ha jobban belegondol, be-

le is megy. Délután a „nem szeretem" prog-
ram következik, vásárolni megy. 

! HALAK: Ha utazik, legyen nagyon 
" óvatos, ha nem, akkor azért. Ellen-

kező nemű kollégái veszik pártfogásukba, 
de önnek semmi különös nincs ebben. 

Számít-e nagyobb áradásra < 7 
JT 

<• " , 

1 1 \ 

1 f z 
REDAI FERENCNE 
óvónő: 
- Lehet, hogy az idén is az átlagos-
nál nagyobb árhullám lesz a fo-
lyókon. De nem hiszem, hogy fél-
nünk kellene, én legalábbis úgy 
tapasztaltam, hogy elég erősek a gá-
tak. Annak idején, 1970-ben én 
is átéltem Makón a félelmet, de 
szerintem most nem lesz problé-
ma. 

ASZTALOS JÓZSEF 
kőműves: 
- A mostani, hirtelen olvadások mi-
att biztos nagyobb árhullámok lesz-
nek a folyókon. Azt, hogy ez után 
a belvíz jelenthet-e gondot, nem 
tudom; nekem ilyen problémám 
még nem volt. Annak idején, ami-
kor Makó-Rákoson laktunk, nagy 
belvizek voltak, de arra én nem em-
lékszem, gyerek voltam még. 

SZABÓ ZOLTÁN 
vállalkozó: 
- Elképzelhető, hogy nagy árhul-
lám lesz az idén is, nehéz tavasz-
nak nézünk elébe, hiszen állító-
lag sok csapadék volt a vízgyűjtő te-
rületeken. Elsősorban a Dunán 
számítanak nagyobb árra. A mi 
házunk elég partos helyen van, így 
a belvíz korábban sem okozott 
problémát. 

ZOMBORI EMŐKE 
óvónő: 
- Nekünk van a Maros-parton hét-
végi házunk, így nagyon is érdekel 
bennünket, milyen a Maros vízál-
lása. Talán a globális felmelegedés 
miatt is van az, hogy az utóbbi 
időben nagyobb árhullámok okoz-
nak gondot. Reméljük, hogy a 
védekezést irányító szakemberek 
kezelni tudják a gondokat. 

POSTABONTAS 

A zárlatos akkumulátor ügye 
A D M 2002.01.19-i Postabontás rovatban megje-
lent cikkre az alábbiakban kívánok reagálni: 

A vásárló állítása a cikk első bekezdésében valós. Az 
is tény, hogy az akkumulátor zárlatos lett. Normális 
ügymenet esetén a garanciajegy bemutatása esetén 
(mely sorszámozott, tartalmazza a vásárlás helyét, 
idejét, a termék típusát, gyári sorozatszámát) az akku-
mulátort azonnal a helyszínen díjmentesen cseréljük. 
Sajnos az ügyfél sem a számlát, sem a garanciajegyet 
bemutatni nem tudta! Ekkor a munkatársaim udva-
riasan elmagyarázták, hogy ennek hiányában nem áll 
módjukban kicserélni. Meg kell jegyeznem, hogy a 
gyártók felé nagyon szigorú szabályai vannak a garan-
ciális cserének. Elsődleges és legfontosabb feltétel a ga-
ranciajegy megléte, amellyel tudjuk bizonyítani a vá-
sárlás tényét, és az akkumulátor gyári számát. Sajnos 
ennek hiányában mi sem tudunk mit tenni. 

N e m fedi a valóságot az sem, hogy a panaszkönyv 
bejegyzésére nem történt intézkedés. Válaszomat 
azonnal megírtam, amelyet az ügyfél az aláírásával 

igazolva átvett, és tájékoztattam: amennyiben nem 
tudja elfogadni a leírtakat, úgy a felettes szervekhez 
fordulhat panasszal. (CS. M. Közigazgatási Hivatal, 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, illetve Szeged M. J. 
Város jegyzője.) Továbbá közöltem vele, hogy nekem 
nem áll módomban kicserélni, de ha a Perion Akku-
gyár Rt. kicseréü, hajlandó vagyok közreműködni. 

tevábbá nem fedi a valóságot, hogy a hibás akku-
mulátor nincs meg, azt a feltételezést pedig végképp 
visszautasítom, idézek: „Talán maga becserélte". Na-
gyon sajnálatos számomra, hogy a tények elferdíté-
sével, és hamis állításokkal olyan hírbe hoz egy 12 
éves múlttal rendelkező céget, amelynek sikere épp 
a vevőcentrikusságban rejlik. Megnyugtatok min-
den régi és új vásárlót, hogy továbbra is minden ga-
ranciális igényüket korrektül fogjuk elbírálni - a jog-
szabályi keretek között - ahogy ezt eddig is tettük. 

JENEI BÉLA 
tulajdonos 

Római Akkumulátor Kft. 

A JOG ASZTALA 

A szállítás teljesítésének határideje 
B. T szegedi olvasónk kérdésére vá-
laszolva: 

Beszállítója vagyok egy nagyobb 
vállalatnak. Sokáig nem volt prob-
lémám azzal, hogy a beszállítások 
milyen határidővel történjenek. Ál-
talában határidő előtt mindig telje-
sítettem kötelezettségeimet, de 
ahogy egyre több a munka, a ha-
táridők is egyre sürgetőbbek. Vi-
tám támadt a vállalattal, hogy a 
szerződéses határidőket milyen mó-
don kell számítani. Kérném, hogy 
általánosságban határidők számítá-
sáról adjanak információt. 

Tisztelt Olvasó! 
A rendelkezésemre bocsátott in-

formációk alapján kérdésére az 
alábbi választ tudom adni: 

A teljesítési határidőket min-
den esetben a szerződés megköté-
sének napja határozza meg. Ha 
például ön a vállalattal január 10-
én köt egy szerződést, amelyben 
vállalja, hogy 30 napon belül tel-
jesíti kötelezettségeit, a 30 nap 
számítása január i 1 -én kezdődik, 
mivel a szerződéskötés napja a 
teljesítési határidőbe nem számít 
bele. 

Előfordulhat, hogy a teljesítés-
re megszabott határidő uto lsó 
napja munkaszüneti napra esik. 
Ilyenkor a határidő a következő 
munkanapon jár le. A hetekben, 
hónapókban vagy években megál-
lapított határidők azon a napon 
járnak le, amelyek a határidő 
kezdőnapjának felelnek meg. 

IFJ. DR. KÖNCZÖL LÁSZLÓ 
• , 

Leveleket:.A jog asztala" Dél-
magyarország Szerkesztősége 
6740 Szeged, Stefánia 10. címre 
kérjük küldeni. 

PRQGRAMAJANLO 
SZEGEDEN 

A BÁLINT SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Temesvári krt. 42.) 15 órakor: 
„Költészetünk - évszázadaink -
2002 irodalmi összeállítás a ma-
gyar kultúra napja tiszteletére. 

AZ ALSÓVÁROSI 
KULTÚRHÁZBAN 
(Rákóczi u. .1.) 17.30 órakor: 
„Egészség-egész-ség" címmel dr. 
Fazekas Atilla orvos és Ráczné 
Kuhn Klára előadása; ugyanitt 
megnyílt Darázs József festő-
művész kiállítása. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
A Kőrösy József Közgazdasági és 
Külkereskedelmi Szakközépisko-
la dísztermében (Stefánia 14.) 18 
órakor: bemutatkozik a szakkö-
zépiskola. Vendégek: Csanádi Gé-
za, az iskola volt igazgatója és Kiss 
Márta textiltervező. Az est házi-
asszonya: dr. Kiricsi Imréné igaz-
gató. 

A BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
18 órakor: Magasabb rezgések -
Bornemisza Gergely előadása. 

MAKÓN 

SZERZŐI EST 
Bozsogi Attila zenész-komponista 
szerzői estjét január 28-án, bétfőn 
este hat órától rendezik meg a ma-
kói József Attila Városi Könyvtár-
ban. A rendezvény résztvevőt válo-
gatást hallhatnak a muzsikus da-
laiból is. A beszélgetőpartner Hal-
mágyi Pál múzeumigazgató lesz. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
HEGEDŰS NORBERT 
Január 22., 22 óra 50 perc, 2480 g. Sz.: dr. 
Abonyi Katalin és Hegedűs Nándor 
(Kiskunhalas). 
CSÚCS TIBOR 
Január 23., 2 óra, 3780 g. Sz.: Bede Jolán és 
Csúcs Tibor (Pusztamérges). 
KOVÁCS MARTINA RENÁTA 
Január 23., 4 óra 20 perc, 3540 g Sz.: Kovács 
Renáta és Kovács Csaba (Baks). 
SZARVAS NORBERT 
Január 23., 10 óra 3 perc, 3470 g. Sz.: Lógó 
Lívia és Szarvas Szabolcs (Szeged). 

DESZP0T LILI OLIVIA 
Január 22., 10 óra 10 perc, 4220 g.Sz.: Simon 
Orsolya és Deszpot Róbert József (Sze-
ged). 
SZIROVICZA CINTIA FANNI 
Január 22., 13 óra 52 perc, 3230 g Sz.: 
Nagymihály Anita és Szirovicza Gábor 
(Kübekháza). 

SZENTES 
STÉHLIK BENCE 
Január 22., 21 óra 15 perc, 3090 g Sz.-. Szálkái 
Mária és Stéhlik Ferenc (Csongrád). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN 
—1 

<I. 

E-MAIL-UZENETEK 
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@del-
magyar.hu, mivel szeretnénk színesebbé, az Önök számára még kedveltebbé tenni ezt az oldalt. 

ALLATTARTAS 
G. József né Makóról írt az állat-
tartással kapcsolatban. A 43-as 
út mentén végig foglalkoznak ál-
lattartással az emberek. Olvasónk 
megérti, hogy a gazdasági viszo-

nyok indokolják a nagybani 
állattartást. Ó viszont azt sze-
retné megkérdezni, hogy azokat 
ki érti meg, akik szagolják a 40-
50 disznó és egyéb háziállat sza-
gát? 

BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett szemé-
lyeket Szegeden a SZOTE Trau-
matológiai Klinika (az új klinikai 
tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem 
baleseti!!) és urológiai felvételi 
ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksérültek és 
gyermeksebészeti betegek ellátá-
sa a gyermekldinika gyermekse-
bészeti osztályán történik. 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig, szom-
baton, vasárnap és munkaszüne-
ti napokon reggel 7.30 órától más-
nap reggel 7.30 óráig. Ambuláns 
rendelés: Szeged, Kossuth L. sgt. 

15-17., (Szilágyi utca felöl). Ügye-
leti kihívás telefonszáma: 474-
374, vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 
7.30 óráig, szombaton és munka-
szüneti napokon pedig reggel 7.30-
tól másnap reggel 7.30 óráig. Am-
buláns rendelés a teljes ügyeleti 
időszak alatt: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felöl). 
Elérhetőségi telefonszám: 474-374, 
vagy 104. 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál téri 
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak 
sürgős esetben! 

TISZTELT OLVASÓINK! A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy 
a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, ame-
lyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. 
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Mulat az egész világ 

Álarcosbál, farsang, karnevál 
A KARNEVAL SZO EREDETILEG AZT JELENTI, 
HOGY „ÉG VELED. HÚS!", EZ AZ IDŐSZAK 
UGYANIS A NAGYBÖJT IDŐSZAKÁT ELŐZI MEG ÉS 
A KERESZTÉNY NAPTÁR SZERINT VÍZKE-
RESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG TART MAGA 
A KARNEVÁL SZÓ TEHÁT EREDETILEG A HÚSHA-
GYÓ KEDDET JELÖLTE, DE UTALT A FARSANGI 
ESZEM-ISZOMRA IS. 

Dél-Európában a farsang régen az egyik leg-
nagyobb ünnepnek számított. Velencében a 
Szent Márk tér és a mai Via Garibaldi adott 
otthont a felvonulóknak, ahol az emberek a 
húsvéti készülődés mellett a szabadságot is 
ünnepelték. Hiszen ezeken a napokon eny-
hébb büntetés járt bizonyos dolgok kimon-
dásáért, sőt a bálozok még egymás ottho-
nába is megtorlás nélkül betörhettek. Maga 
a felvonulás inkább egy óriási színjátékhoz 
hasonlított, ahol az utca népe szereplő és 
néző is lehetett egyszerre. A velencei karne-
vál színpompás jelmezei olyan népszerűvé 
váltak Európa többi országában is, hogy Ma-
gyarországra már Mátyás király is Olaszor-
szágból hozatta a farsangi kosztümöket. 

Rio de Janeiróba a brazilok szerint minden 
évben tömegesen érkeztek turisták a karnevál-
ra. Ilyenkor mutatkoznak be a dél-amerikai or-
szág legnevesebb szambaiskolái is, amelyek a 
két napig tartó rendezvény alatt versenyeznek 
egymással. A belépők méregdrágák, de annak 
sem kell bánkódnia, aki nem engedheti meg 
magának, hogy részt vegyen a riói karneválon. 

A bálozni vágyók ugyanis Európában is részt 
vehetnek hasonló, ha nem is annyira fergete-
ges és híres karneválokon. A franciaországi 
Nizza és a németországi Köln városa jeleske-
dik ilyen téren, Ausztriában a farsangi mulat-
ságok központja a karintiai Villach. A kölni fesz-
tiválra a város lakói bevallásuk szerint már 
novemberben elkezdenek készülődni. Főleg az 
asszonyok izgatottak ilyenkor, hiszen hamva-
zószerdán férfiak nélkül mulatoznak, az urak, 
ha akarnak sem mehetnek a fehérnép közé. 

A.É. 

Rehabilitálták Mata Harit 
MATA HAR ARTATLAN - JELENTETTE 
KJ A FRANCIA IGAZSÁGÜGYI MINISZ-
TÉRIUM 84 ÉVVEL AZUTÁN, HOGY 
A HÍRES-HÍRHEDT TÁNCOSNŐT 
KÉMKEDÉS VÁDJÁVAL KIVÉGEZTÉK. 
Pl ERRE BOUCHARDON TÁBORNOK-
NAK, A HALÁLOS ÍTÉLET MEGHOZÓ-
JÁNAK FIA ANNAK ELLENÉRE MEG 
VAN GYŐZŐDVE AZ ÍTÉLET HELYES-
SÉGÉRŐL, HOGY BEBIZONYOSODOTT: 
BÁR MATA HARI NEM VOLT SZENT 
VALÓJÁBAN SOHA NEM SZOLGÁLT 
HASZNÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL 
A NÉMETEKNEK. 

Mata Hari, a világ egyik legismer-
tebb kémje 1917-ben állt a ki-
végzőosztag elé, miután megvádol-
ták azzal, hogy titkos információ-
kat adott ki a németeknek. Az íté-
lethozatalkor 41 éves volt, s szép-
sége még mindig megigézte a férfi-
akat. Nemcsak gyönyörűen, de bát-
ran lépett kfvégzői elé. - N e m en-
gedte, hogy bekössék a szemét, far-
kasszemet nézett velünk, s mielőtt 
eldördültek volna a fegyvereink, 
ránk mosolygott és küldött egy csó-
kot - mesélte az egyik kivégző tiszt. 
A sors iróniája, hogy Mata Hari ka-
tonák kezétől halt meg, hiszen éle-
tében sokszor mondogatta: - Sze-
retem a katonákat. Inkább vagyok 
egy szegény katonatiszt szeretője, 
mint egy gazdag bankáré. 

Minderről Leon Schirmann, 

A diákköltő 
Az észak-hollandiai Leeuwardenben, a franciák által kémkedés 
vádjával halálra ítélt Ás kivégzett táncosnő szülővárosában rátaláltak 
egy versre, amelyet a későbbi Mata Hari 1888-ban, diáklány korában 
írt egy osztálytársának emlékkönyvébe. Az emlékkönyvet a hajdani 
osztálytárs, Grietje de Hoo leszármazottja, Pierre de Hoo találta meg 
az örökségét képező könyvtári anyagban. Mata Hari, született 
Margaretha Geertruida Zelle 12 éves lehetett, amikor a verset írta. 
A holland nyelvű költeményben, melyet „Grietjének,, ajánl, a fiatal 
diáklány a XIX. század végi holland polgárság erényeit dicséri. A leendő 
Mata Hari kézírása jól olvasható, betűi jobb széle felé dőlnek az 
oldalnak, amelynek felső sarkát virágmotívum díszíti. Grietje de Hoo 
egészen 1904-ben tüdőgyulladás miatt bekövetkezett haláláig jó 
barátságban volt Mata Harival, a későbbi híres táncosnővel. 

műltedvelő történész ír új könyvé-
ben, aki az elmúlt tíz évet poros le-
véltárakban töltötte, hogy tanul-
mányozza a kémnő életét. Ő hozott 
nyilvánosságra több olyan tényt, 
amelyek új fénybe állítják Mata 
Hari életét. - A bíróság elé tárt anya-
gokat, bizonyítékokat meghamisí-
tották - állítja Schirmann, aki sze-
rint a kémnő halála pohtikai gyil-
kosság volt. 

Ki hinné, hogy Mata Hari - szü-
letett Margaretha Zelle - története 
teljesen átlagosan indult, s jó dara-
big úgy is folytatódott? A fiatal lány-
nak, akit apja már csecsemőkorá-
ban elhagyott, édesanyja is hamar 
meghalt, s Margaretha (gyeden va-
gyona kivételes szépsége maradt. 
Mivel azonban ebből nem élt meg, 
19 évesen válaszolt egy újságban 

megjelent házassági hirdetésre, s 
három hónappal később Johnny 
MacLeod, a nála kétszer idősebb, va-
gyonos holland ezredes felesége lett. 
Nem sokkal az esküvő után meg-
szülte fiát, Normant, és lányát, 
Nont. A család sokat utazott, s az 
egyik indokínai hajóúton tragédia 
történt: egy bosszúálló szolgájuk 
megmérgezte a gyerekeket. A há-
roméves kisfiú meghalt, s bár hú-
ga túlélte, soha nem nyerte vissza 
egészségét. Maigaretha, miután fér-
je egyre többet ivott és egyre durvább 
lett, elhatározta, hogy elhagyja, még 
annak árán is, hogy elveszíti kislá-
nyát. Elhatározását tett követte, s 
1905-ben, kiszabadulva a fojtogató 
kapcsolatból, Párizsba szökött. Új 
életet kezdett: Mata Hari néven 
bukkant fel az éjszakai mulatók-

ban, ahol műsora az est fénypont-
jának számított. Mindössze egy át-
tetsző fátyolban, felékszerezve lej-
tette egzotikus táncát, viharos tet-
szést aratva az úri közönség köré-
ben. Miniszterek, tábornokok, 
művészek, üzletemberek versengtek 
kegyeiért. Mindez természetesen 
az anyagiakban is megmutatkozott: 
hódolói egymást túlszárnyalva vá-
sárolták neki a házakat, bundákat, 
ékszereket. Ennek ellenére Mata 
Hari a háború kezdetén ismét pénz-
zavarral küszködött, ezért 1916-
ban kénytelen volt elvállalni az 
együttműködést a francia titkosszol-
gálattal. Bár kiderült, hogy soha 
nem szolgáltatott használható in-
formációt, egy évvel később letartóz-
tatták kettős kémkedés vádjával. 
Elfogásából propagandashow-t csi-
náltak, példát statuálva a franciák-
nak, s megmutatva, milyen sors 
vár az árulókra. 

Mata Harit a bíróság több ezer 
francia katona haláláért okolta, a pu-
ritán társadalom azonban másért 
ítélte el: a táncosnő életvitele, visel-
kedése felháborította és megbot-
ránkoztatta a háborúban álló fran-
ciákat. Vagyonokat költött ékszer-
re, ruhákra, s elismerte, hogy szíve-
sen bújik ágyba különböző nemze-
tek férfijaival, összehasonlítva tel-
jesítményüket, szokásaikat. Végül 
oda jutott az ügy, hogy őt hibáztat-
ták mindenért, ami szégyentelen 
és botrányos volt a múlt század ele-
ji Franciaországban. 
Összeálü'totta: POMARANSKI LUCA 

Mit árul el a jelmez 1 
Ha egy-egy farsangi maszkahál alkalmával nem lenne mindenki a 
maga jelmezével elfoglalva, rájöhetne, hogy az álarc Ás a jelmez 
sokszor őszintébb képet ad visekijéról, mint saját arca. 

Piroska: A bál legszürkébb, legunalmasabb alakjával állunk szem-
ben. Aki csak a felét kijárta az általános iskolának, tudhatja, hogy far-
sangkor egy osztályra is legalább 3-4 Piroska jutott kosárkával, nagy-
mama és farkas nélkül. 

Iszlám vezér: Ne engedjük a Piroska közelébe, bár amúgy sem va-
lószínű, hogy az <5 társaságát keresné. A jelmez viselője humonxs, de 
nagyon elfoglalt ember. Csak egy lepedőt rántott le a fregoliról, egy 
kockás konyharuhát kötözött a fejére és vad borostát festett kedve-
se szemceruzájával az állóra. 

Brazil főhősnők: Ók azok, akik évekkel ezelőtt tündérnek vagy vár-
kisasszonynak öltöztek volna. Ha brazil hősnőnk fehér botot tart a 
kezében, hívhatjuk Esmeraldának. de máskülönben tartózkodjunk 
megszólításától, mert vérig sértődik, ha nem találjuk el minimum 
négy szóból álló nevét. 

Orvos: Hölgyek, vigyázat. A Vészhelyzet című sorozat George 
Clooney-ja óta csak a társaság legveszélyesebb szívtiprói öltöznek or-
vosnak. Szívesen kölcsönadják illatos zsebkendőjüket az elpilledő höl-
gyeknek, persze telefonszámukat előtte Ixdeírják. és ha ez nem se-
gít a gyengélkedőkön, jöhet a szívmasszázs. Kedvencük mégis a szá-
jon át lélegeztetés valamelyik sötét sarokban. 

Apácaruha: Nem kell csodálkozni, ha az apácaszoknya alatt v ö -
r ö s neccharisrrya és bór miniszoknya lapul. Az iUetö egy éjfél körü-
li vad vetkózÁssel készül meghökkenteni a társaságot, vagy ha ez el-
marad, akkor a férfiak kedvence jó útra tért és őszintén szeretne már 
lehorgonyozni az igazi mellett. 

ASZÓDI ÉVA 

Minek öltözne? 
AZT MONDJÁK, AZ EMBER EGYÉNISÉGÉRŐL SOK MINDENT ELÁRUL, HOGY 
FARSANG IDEJÉN MILYEN JELMEZT ÖLT VAGY ÖLTENE MAGÁRA. A MEGKÉR-
DEZETT URAKRA INKÁBB AZ UTÓBBI HŰK. HISZEN - BEVALLÁSUK SZERINT 
- NEM JÁRNAK TÉLBÚCSÚZTATÓ ÖSSZEJÖVETELEKRE. ÍGY HÁT MARADTUNK 
A FANTÁZIA BIRODALMÁBAN ÉS MEGKÉRDEZTÜK: MINEK ÖLTÖZNE LEG-
SZÍVESEBBEN EGY FARSANGI BÁLBAN? 

KOVÁCS ZOLTÁN diák 
A kedvesem a külsőm miatt varjú-
nak szokott nevezni, ezért legszíve-
sebben ilyen madárnak öltöznék 
egy farsangi bulin. Óvodás korom-
ban még a klasszikus maskarákat 
szerettem, királynak és pókember-
nek öltöztem. Szerintem a jelmez 
bizonyos mértékig tükrözi a viselője 
egyéniségét, ilyenkor elrugaszkod-
hat a valóságtól és megmutatiiatja 
a rejtett oldalát Ls. Ha az ember so-
káig fiatalosan él és gondolko-
dik, idősebb korában is elengedhe-
ti a fantáziáját és magára ölthet va-
lamilyen jelmezt farsang idejcn. 

FARKAS SÁNDOR di i l e 
Anyukám ösztönzésérc pár éve Té-
rülj, terülj asztalkám!-nak öltöz-
tem be az iskolai farsangi búbra. A 
jelmezem nagyon egyszerű volt: 
déli gyümölcsöket erősítettem a 
hátamra, amikkel természetesen 
megkínáltam a zsűri tagjait. Sze-
rették az egészséges finomságo-
kat, meg is nyertem a jelmezver-
senyt. Mostanában nem jártam 
ilyen bulin, de ha elmennék, biz-
tos Harry Rtttemek öltöznék. A va-
rázslóerőmet arra használnám, 
hogy az embereken segítsek. 

MIHÓK JÁNOS nyugdíjas: 
Télbúcsúztató farsangokba fiata-
labb koromban jártam. Milyen mas-
karát vennék fel most? Szeretetet és 
egyseget hirdető jelmezbe bújnék, 
mert ezek nagyon hiányoznak a vi-
lágból. Megragadnám az alkalmat, 
hegy felhívjam az emberek fi^tclmét 
erre a problémára. Katolikusként 
mondom: a hit maga a szeretet, én, 
ha jelmezt vennék fel, akkor az biz-
tosan valamelyik (ezüst követő apos-
tol lenne. Az emberek egyre kevés-
bé nyitottak erre a kérdésre, túl so-
kat foglalkoznak a politikával és 
egymás iránt is közönyösek. 

SZÖVEG: L É W GIZELLA, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT 
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Naomi Campbell 
ismét provokált 
Ezúttal azonban hivatásának ele-
get téve viselt provokatív ruhát a 
párductestű szupermodell. Jean-
Paul Gaultier legutóbbi párizsi 
divatbemutatóján hangos tetszé-
sét vagy nemtetszését nyilvánítot-
ta ki a közönség, amikor Naomi 
egy mindent felfedő ruhában vo-
nult végig a kifutón. Az egyébként 
semleges ruha egyetlen pikanté-
riája a felsőrész hiánya volt, amit 
a modell a kezével próbált pótol-
ni. Ines de Fressange és Carla 
Bruni modellek is részt vettek a 
nem mindennapi divatbemuta-
tón. Nem csak Naomi ruhája tet-
te különlegessé az estet, hanem 
Gaultier új, a Gare du Nord mel-
lett megvásárolt cégépülete előtt 
támadt kavalkád is. Lelkes állat-
védők gyűltek össze a divatshow 
helyszínének bejárata elé, hogy 

az állati szőrmék felhasználása 
ellen tüntessenek. Az egyik tün-
tetőt ádáz rugdalódzások és 
sikítások közepette sikerült 
csak elvonszolniuk a biztonsági-
aknak. 

SZTÁRKOKTÉL Egy világbajnok testépítő tanácsai pocakos amatőröknek 

A férjek is elkezdhetik 

Johnny Weissmüller tündöklése és bukása (1.) 

Tarzan szereti Jane" 

Kigyulladt 
Maradona háza 

Diego Armando Maradona abg három hónappal ezelőtt költözött csa-
ládjával új otthonába, és a Buenos Aires luxusnegyedében lévő villa 
máris javításokra szorul. Január 20-án tűz ütött ki az egykori sztár-
focista házában, de a tűzoltók gyors közbelépésének köszönhetően 
senki nem sérült meg. Egy rövidzárlat miatt szikra pattant ki a ház 
felső szintjén lévő szauna közelében, majd pár percen belül meggyul-
ladt a faburkolású belső tér, és a szauna teljesen kiégett. A felső szin-
ten jelentős anyagi kár keletkezett, de a ház többi része nem sérült. 
A lángok elérték Maradona lányainak, Dalmának és Yaninának szo-
báit, de szerencsére nem történt tragédia, és a lányok sértetlenül ki 
tudtak menekülni. 

A szomszédok úgy vélik, hogy a Maradona pirotechnikai szenve-
délye miatt csaptak fel a lángok. A futballista hajnalonként petárdá-
kat, rakétákat lövöldöz előszeretettel az égre, ami azonban rendkí-
vül zavarja a még pihenni vágyó szomszédokat. A következő napok-
ban nem a tűzijátékok durranása, hanem a renoválást végző mun-
kások zaja fogja bosszantani a környéken lakókat. 

A vad angyal 
p 7 f 

gentin színésszel, ők voltak az álom-
páros. 2000 októberében szakítot-
tak. 

Natalia Oreiro 1977 május 19-én 
született Montevideoban. 8 éves 
korában kezdett színművészettel 
foglakozni, egész élete színpado-
kon, kamerák előtt, stúdiókban zaj-
lott. 12 éves korában részt vett egy 
válogatáson, ahol gyerekeket keres-

i tek reklámfilmek készítéséhez. 
Négy év alatt több mint 30 reklám-
filmben szerepelt, a Coca Cola, a 

Az uruguayi származású énekesnő, Pepsi és a Johnson & Johnson ter-
színésznő, Natalia Őreim, akit a mékeit népszerűsítve. 17 éves ko-
magyar szappanopera rajongók a rában Argentínába költözött, ahol 
Vad angyal című sorozatban lát- rövid szerepet kapott az „Inconqu-
hattak először, titokban összeháza- istable corazón" (Meghódíthatatlan 
sodott jelenlegi barátjával, Ricardo szív) c ímű teleregényben. Ezek 
Mollo, argentin énekessel. Az es- után sorra kapta a kisebb-nagyobb 
küvőt január 17-én este tartót- felkéréseket különböző romanti-
ták Brazíliában, az énekes kus szappanoperákba. 1998-ban 
Buenos Aires közelében lévő Rarque jelent meg első önálló albuma „Na-
Leloir nevű villájában. A nagyon talia Oreiro" címmel, melyen hali-
egyszerű, minden fényűzést nél- ható a „Muneca brava" (Vad an-
külöző szertartásra csak néhány gyal) teleregény főcímdala is, ami 
rokont és barátot hívtak meg, és akkor már Dél-Amerikában kirob-
mindent megtettek annak érdeké- banó sikersorozatként futott a té-
ben, hogy a média ne értesüljön a vék műsorain. Albumából 140000 
frigy napjáról. Nataha Oreiro négy darab kelt el, így kétszeres Platina 
évig élt együtt Pablo Echarri, ar- : lemez lett. 

HÖLGYEIM, TEGYÉK KEZÜKET A SZÍ-
VÜKRE, S ŐSZINTÉN VALLJÁK BE -
UGYAN HÁNYSZOR MONDTÁK MÁR 
ÉLETÜK PÁRJÁNAK: „NEM BAJ, DRÁ-
GÁM, HOGY VAN EGY KIS SÚLYFE-
LESLEGED, ÉN ÍGY IS NAGYON SZE-
RETLEK''. AZTÁN AZ AJTÓFÉLFÁNAK 
DŐLVE ELKESEREDETTEN NÉZTÉK. 
HOGYAN TAKARÍTJA EL TÉVÉNÉZÉS 
KÖZBEN KEDVES FÉRJÜK A KONY-
HÁBÓL BEHURCOLT TÁLCÁRÓL A 
SÜLT HÚSSAL KÍSÉRT TÖLTÖTT KÁ-
POSZTÁT MIKÖZBEN EGY IS PÖR-
KÖLTLÉ IS CSORDUL MÉRETES PO-
CAKJÁRA. 

logatottba: a csapat már az első mérkőzésen 
vereséget szenvedett a magyaroktól. 

Sikerei közepette kénytelen volt elszenvedni 
első magánéleti kudarcát: míg távol volt, meny-
asszonya máshoz ment férjhez. Johnnyt ez igen-
csak megviselte, bár még nem tudhatta, hogy a 
gyengébb nemmel kapcsolatos konfliktusai csak 
ezután kezdődnek. Élete során ötször nősült, de 
egyik házassága sem hozta meg a várt boldog-
ságot. A versenyszerű úszást 1929-ben hagyta 
abba, és egy darabig elegáns floridai hotelekben 
tartott bemutatókkal kereste kenyerét. 1931-
ben megismerkedett egy énekesnővel, Bőbbe 
Amsttal, akivel két hét múlva összeházasodtak, 
és Los Angelesben telepedtek le. Johnny itt is foly-
tatta az úszást - ez segítette hozzá Tarzan sze-
repéhez, mely még az olimpiai aranyérmeknél 
is nagyobb világhírt hozott neki. A majomem-
ber szerepére Cyril Hume forgatókönyvíró sze-
melte ki, aki Bemard Hyman producerrel éppen 
egy tökéletes testű férfit keresett Rice Burro-
ughs történetének megfilmesítéséhez. Hymant 
ugyan nehéz volt meggyőzni arról, hogy a 
Wassmüller névnek reklámértéke van (nem ol-
vasta a sportrovatot, a „hullámok hercegéről" 
sem hallott soha, és mindenképpen jól csengő 
művésznevet akart Johnnyra aggatni), de egy 
percig sem volt kétségük afelől, hogy ő az, akit 
keresnek. A Tarzan, a majomember című filmet 
1932-ben mutatta be az MGM stúdió hatal-
mas sikerrel. Johnny és a Jane-t alakító 
Maureen O Suliivan azonnal Amerika kedven-
cei lettek. 

(Folytatjuk) 
KECZER GABRIELLA 

Nos, ilyen élményt aligha kell át-
élni Kis Horváth István barátnőjé-
nek. A 176 centiméter magas és 
108 kilós professzionális testépítő 
bajnok - kinek nem éppen hét-
köznapi alakját a közelmúltban 
Szegeden, a Fopeyc Gymben tartott 
bemutató edzésen is megbámul-
hatták a súlyzós sport hívei -
ugyanis furcsamód csupán „izom-
ból van összerakva". Ezért persze 
nem kevés áldozatot vállalt a 27 
éves budapesti legény. Kilencéves 
korától sportol, birkózott, focizott, 
megismerkedett az ázsiai harci 
technikákkal, s évek óta minden-
nap hosszú órákat tölt a testépítő 
termekben. A gondosan felépített 
edzésterv szerint hetente hat na-
pon, délelőtt és délután is trénin-
gezik, s erejéről elegendő talán csak 
annyit elárulni - akkor se kér se-
gítséget, ha mondjuk a fekvenyo-
mó padon 200 kilónál is nagyobb 
súlyt kell maga fölé emelnie. 

A rengeteg munka eredménye-
ként Kis Horváth István a body 
builderek egyre nagyobb táborá-
ban is a legjobbak közé izmosodott 
Megszerezte az amatőrök között a 
magyar bajnoki címet, állt már do-
bogón junior világbajnokságon, 
míg párosban világbajnokként is 
ünnepelték a nézők és a sporttár-
sai. 

Hát ez mind szép - mondhatják 
most, hölgyeim. Majd szomorkod-
va hozzáteszik: „No, de mikor fo-
gom én rábírni férjemet arra, hogy 
hatalmas súlyok alatt szakadjon 
szét a hét rryjd' minden napján? 

I Kis Horváth István saját edzéstervéi meg vetettemé sem ajanlja a kezdőknek. 

Meg egyébként is - ugyan mit ér 
a sport, ha ott a tálcán a koleszte-
rinbomba?" 

Kis Horváth István efféle ellen-
vetésekkel már nem egyszer talál-
kozhatott sportolói pályafutása so-
rán. Ugyanis amikor azt kérdez- : 
tem, mit ajánl a pocakos amatő-
röknek, röpke néhány perc alatt 
összefoglalta jó tanácsait. 

- Azt ajánlanám a felesleges ki-
lóiktól szabadulni vágyóknak, ne 
ijedjenek meg, ha belépnek egy 
edzőterembe. Ugyanis még vélet- ; 
lenül sem kötelező a legnagyobb 
tárcsákat felpakolni a rúdra, ha 
valaki sokéves kihagyás után, ne-
tán életeben először lát neki testé-
nek formálásához. Sőt kifejezet-
ten az a kívánatos, hogy csak fo-
kozatosan terheljék a szervezetü-
ket, mégpedig szakképzett edzők 

tanácsai alapján. Amennyiben egy 
amatőr hetente háromszor másfél 
órát tud arra szánni, hogy testének 
megerősítésén fáradozzon, már né-
hány hét után látni fogja az önbi-
zalmat növelő eredményt. Külö-
nösen akkor, ha a súlyzós terhelés 
piellett egy-két hosszabb sétára, 
netán futásra is vállalkozik - je-
gyezhettem le a testépítő bajnok 
szavait. De Kis Horváth István 
nem feledkezett meg az étkezési út-
mutatásról sem. 

- fómagam naponta hatszor 
eszem, s már évek óta kiiktattam 
étrendemből minden zsíros, cuk-
ros - én úgy fogalmaznék: haszon-
talan - táplálékot. A műkedvelő 
súlyzózónak sem kell mást ten-
nie, mint belátni végre: szerveze-
tének semmi szüksége nincs a vas-
tagon szelt szalonnára, a zaftos 

pörköltre, és bizony az se baj, ha 
örökre elfelejti a túlcukrozott üdí-
tőket is. Fogyókúra idején próbál-
ják csak ki nyugodtan az urak, 
mennyire finom lehet a párolt csir-
kemell különböző salátákkal, s a 
vastagon szelt kenyér helyett tálal-
janak a hölgyek párjuknak főtt 
rizst. A gyakori étkezést pedig azért 
ajánlanám, mert a naponta több-
ször elfogyasztott táplálék nem 
terheli annyira a gyomrot. Különö-
sen akkor nem, ha egy-egy alka-
lommal nem addig lapátolja ma-
gába valaki az ételt, amíg szét nem 
durran a gyomra - mondta a sze-
gedi bodysok vendége. Majd mo-
solyogva hozzátette: 

- Ugye észrevette: azt szóval sem 
említettem, hogy a hölgyeknek ti-
los edzőtermekbe látogatni. 

BÁTYI ZOLTÁN 

TIZENNYOLC ÉVVEL EZELŐTT 1984. JANUÁR 20-
ÁN HALT MEG JOHNNY WEISSMÜLLER ÖTSZÖRÖS ; 
OLIMPIAI ÚSZÓBAJNOK, A TARZAN-FILMEK LE-
GENDÁS HŐSE. SIKEREIT JÓL ISMERI A VILÁG, 
AZT AZONBAN KEVESEBBEN TUDJÁK, HOGY AZ 
AKKORI MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT SZTÁR 
MAGÁNÉLETE MEGLEHETŐSEN VIHAROS V0L I 

Peter fonás Weissmüller a bánáti Freidorfban 
született 1904. június 2-án, mely terület ak- : 
koriban Magyarországhoz tartozott. A család 
Chicagóba költözött, ahol apja halála után 
Johnny kénytelen volt abbahagyni az iskolát, 
és szállodai liftes búként dolgozott. Sokféle 
anekdota született arról, hogyan találkozott ké- : 
sőbbi úszóedzőjével, a legendás William Bach-
rach-hal. 

A legelfogadottabb változat szerint a torna- j 
klub egyik tagja vitte oda hozzá a 16 éves : 
Johnnyt, mondván: ez a bú azt állítja magá-
ról, hogy tud úszni. Bachrach először dühös 
lett, hogy idejét egy névtelen senki miatt ra- : 
bolják, de amint meglátta a fiú teljesítmé- : 

nyét a medencében, tudta, hogy új tehetséget 
fedezett fel. Az edzések 1920 októberében 
kezdődtek, és Johnny a legkiválóbb szakem-
berektől tanult. Ennek ellenére az első meg-
mérettetésen 1921 -ben alulmaradt - állítólag 
az úszósapkájával volt baj - , de ez volt élete 
utolsó veresége. 

Ettől kezdve sikert sikerre halmozott: még 
1921 -ben világrekordot álb'tott fel 100 yardos 
gyorsúszásban, és ő volt az, aki először úszott 

100 métert 1 percen belül az 1924-es olim-
pián. 4 4 méteren szintén olimpiai rekordot 
döntött; a média a „hullámok hercegeként" 
emlegette. 3 6 nemzeti és 67 világbajnokságot 
nyert, köztük öt olimpiai aranyérmet. 1950-
ben a sportújságírók az évszázad első felének 
legeredményesebb úszójának nyilvánítottált. 
Érdekes epizódja volt az életének, amikor az 
1928-as olimpián Bachrach középcsatárnak 
osztotta be Johnnyt az amenkai vízilabda-vá-
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TELEVIZIOMUSOR 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 
96 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05 
Derült égből egy család Szerelem akadályokkal 
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 
12.55 Téli olimpia előtt 13.00 Rondó Kisebb-
ségi magazin 13.55 Van öt p e r c e 7 1 4 . 0 5 A ka-
kasdombi zsaru Jugoszláv tévéfilmsorozat. Apatigris 
14.50 Néprajzi értékeink Rózsatüzér, titok 15.00 
Fésűs Éva, a mesemondó Palacsintás király, Csupa-
fül és a többiek.. 15.30 Várattan utazás Aki mer, 
az nyer 16.20100 kép a XX. századból Magyar 
kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat 
16.30 A Sziget A lélek emberei 
17.00 ...az én váram 

Osskó Judit műsora 
17.30 Kapás van! Horgászok ma-

gazinja 
18.00 Híradó hatkor 
18.10 Az olvasás éve 
18.15 Esti mese 
18.35 Chicago Hopo Kórház 

Amerikai tévéfllmsorozat, 
24. A keresztelő. 

19.22 Szót kér a természet 
Zörgő kakasctmer 

19.30 Híradó este 
19.53 Sporthírek, időjárás 
20.05 Balázs-kabaré 
20.35 Zorán-koncert 
22.05 Aktuális 
22.30 Híradó este, időjárás 
22.40 Téli olimpia előtt... (ism.) 
22.45 Théma 
23.00 +1 Művészeti műsor 
23.55 A nők nem hazudnak 

Német tévéfilm. 
1-20 Kárpáti krónika 
1.30 Világhíradó 

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin. 
Benne: Faluvilág 9.00 11.45 Délelőtt a TV 2-vel 
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Me-
xikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsoro-
zat 10.10 Szokatlan - Az élet sója Szily Nóra műso-
ra 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi. magyarok 
11.45 Riviéra Európai kopmdukciós sorozat 12.40 
Maggie 12.45 A dadus Amerikai vígjátéksorozat 
13.10 Észak és Dél Amenkai kalandfilmsorozat. 14. 
14.50 Gazdag ember, szegény ember Amerikai 
filmsorozat, 13 15.45 Kapcsoltam 
16.10 Sebzett szívek 

Mexikói filmsorozat 
16.35 Lucectta 

Argentin filmsorozat 
17.05 Barátok és szerelmek 

Mexikói filmsorozat 
17.30 Szeretni beindulásig 

Spanyol-argentin filmsor. 

SZÍNHÁZMŰSOR 

BÁBSZÍNHÁZ 
De. 10 óra: Búbos vitéz. Szendi-bédet; du. f 
Egy kis Mozart bohócokkal. Jancsi-bérlet. 

13 óra: 

MOZIMŰSOR 

RADIOMUSOR 

18.00 Aktív A TV 2 új magazinja 
18.30 Tények Hírműsor 
19.00 Nincs kegyelem -

A leggyengébb láncszem 
Kvízshow Máté Krisztinával 

19.55 Jó barátok 
Amerikai vígjátéksorozat 

20.25 Turbo, a négylábú zsaru 
Olasz krimisorozat 

22.05 A hálózat csapdájában 
Amerikai filmsorozat 

23.00 Jó estét, Magyarország! 
23.45 Autóexpó 2001 

0.15 Véres angyal 
Amerikai akciófilm. 

1.50 Aktív 
2.30 Vers éjfél után 

R T L K l u b 

6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Top-
shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 
2 2 9 9 . 5 0 Teleparti Játék 1 0 . 4 0 Top-shop 
11.35 Delelő Vidám shöw. Benne 11.35 Ünnep-
naptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli ki-
adás 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fi-
úk Francia filmsorozat. 80 14.25 Jack és Jill 
Amerikai filmsorozat, 31. 15.15 Milagros Perui 
filmsorozat. 163 15.40 Csak egy szavadba ke-
iül! Telefonos villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 
Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat. 354 
16.20 Csak egy szavadba kerül! 

Telefonos villámjáték 
16.25 Vad szenvedélyek 

Argentin filmsorozat, 2. 
17.20 Mónika A kibeszeloshow 
18.05 Találkozások Sztármagazin 
18.30 Híradó - Esti kiadás 
18.55 Legyen ön Is milliomos! 
19.25 Fókusz 
19.55 Barátok közt Magyar film-

sorozat, 1411-1412. 
20.25 RTL Klub-pótszilveszter 
22.00 Az elnök emberei 

Amerikai filmsorozat, 27. 
22.50 Híradó - Késő esti kiadás 
23.10 .hu Multimédia-magazin 
23.40 Az Oblong család 

0.10 Fókusz, Időjárás-jelentés 
0.40 Dlvatkllp 

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este fél 8 óra: Filharmóniai koncert. A Filharmónia 
Kht.rendezvénye. 

BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM 
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este fél 8 óra: Vanília égbolt. 
Színes, m. b. amerikai romantikus film. 

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA 
Du. negyed 5 és este negyed 8 óra: Az alagút. Színes 
német krimi, 

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA 
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Chico. Színes magyar 
film. 

GRAND CAFÉ 
Este 7 óra: Titusz. Amerikai film. R.: Julié Taymor. 

PLAZA CINEMA CITY 
Vanília égbolt: 15,17.30,20 éra. Atlantis: 13.45 óra. 
Csocsó: 14,16,18,20 óra. A Gyűrűk Ura: 14,17.15, 
20.30 óra. Lovagregény: 20 óra. Ellenséges terület: 
13.30,15.45,18,20.15 óra. Harry Fbtter: 14,17,20 
óra. Csajok a csúcson: 14,16,18,20 óra. Dr. Szöszi: 
16,18 óra. Ne szólj száj: 17.45,20 óra. Jay és Néma 
Bob: 13.30,15.45 óra. Zoolander: 14 óra. Amenkai Pite 
2.: 15.45,18,20.15 óra. 

VÁSÁRHELY 
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Dr. Szöszi. Színes, 
m. b. amenkai vígjáték. 

SZENTES 
Du. fél 6 óra: Moulin Rouge. Színes amenkai romantikus 
film; este 8 óra: Halálos iramban. Színes amerikai 
akciófilm. 

KOSSUTH 
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Közlekedés Idn 
járás 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli króm, 
5.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 5.39 Falurádió 
6.00 Krónika. Sport 6.30 Hírek. Közlekedés Idő-
járás. Gazdaság 7.00 Krónika. Sport Kb. 7.19 
Korzeb idójárás-ielentés 7.30 Hírek. Közlekedés. Idő-
járás 8.00 Krónika. Sport Kb 8.18 Mindennapi tu-
domány 8.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 9.00 Hí-
rek. Közlekedés. Időjárás 9.04 Napközben 10.00 

Iá7s Géza itlósora 19.00 Ötiszfcóp Kulturális híradó 
19.30 Néhány perc Kabos Gyulával 19.45 Olasz-
ország nemzeb parkjai Olasz dokumentumfilm-soro-
zat 19.55 Sellők Amerikai játékfilm 21.45 Hír-
adó, sport 22.00 Miért? Kérdések a közéletről 
22.30Afantomképrajzoló csillagai 23.05 A mű-
gyűjtő labirintusa Magyar dokumentumfilm 23.45 
Hírek 23.50 Műsorismertetés, vers 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Kék fény Bűnügyi magazin 9.05 
A budapesti antikváriumok világa 9.25 Ausztrál 
Open teniszverseny Közvetítés Melboume-böl 13.00 
Híradó délben 14.00 Bajnok Bajnokok műsora, a 
műsorok bajnoka 14.25 Magyar ház Palackposta 
14.50 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás 
honismereti sorozata 15.10 Naprakész magazin 
17.05 Iskola utca 18.00 TS Magazin 19.35 Es-
b mese Rémusz bácsi meséi 19.55 Théma 20.10 
Híradó este 20.35 Sporthírek, időjárás 20.43 
Az olvasás éve 20.40 Azelőtt magyarok voltunk 
21.30 Ausztrál Open teniszverseny A napi ese-
mények összefoglalója 23.00 Záróra 0.00 Él-
szakai telefon - Zelki Jánossal 0.55 8.00Auszt-
rál Open teniszverseny 

S z e g e d TV 
6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor 
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.). 
7.30 Lélektől lélekig (ism.). 8.00 Zenevonal. 
10.00 A múmia közbeszól. Magyar krimi. 11.30 
Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 13.00 
Képújság. 15.00 Zenevonal - interaktív 
kívánságműsor. 
18.30 Mese. 
18.45 Közös nevező. 
19.00 Híradó. 
19.30 Estelő - szórakoztató és 

információs műsor. 
20.30 Esti zóna. 
21.00 Büdösvíz. Magyar 

filmszatíra. 
22.20 Híradó (Ism.). 
22.50 Képújság. 

D u n a TV 
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a 
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Tér-erő Térség 
és társadalom 9.05 Anziksz 9.20 Üzenet 10.20 
Az eljövendő 11.50 Híradó 12.00 Déli harang-
szó, műsorismertetés 12.05 Isten kezében 12.35 
Alkalom Magyar játékfilm 13.55 Heuréka diákkör 
14.25 Országok, emberek, kalandok 15.10-
16.00 Hungaria Litterata Fejezetek a régi magyar 
irodalom történetéből 15.55 Európa-közeiben 
16.00 Klipzóna 16.15 Hárman a korallszigeten 
Angol tévéfilmsorozat 16.35 Mennyei kapuk Pécsi 
bazilika 16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 
17.55 Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó, sport 
18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! Ba-

Délelőtti krónika 11.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 
11.05 A Szabó család 11.35 Az elmés nemes 
12.00 Déli harangszó 12m Déli krónika 12+40 
Ki nyer m a 7 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 13.00 Hírek. 
Közlekedés Időjárás 13.05 Vendég a háznál 
13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek. Közleke-
dés. Időjárás 14.04 Társalgó 15.00 Hírek. Köz-
lekedés. Időjárás 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Dél-
utáni krónika 16.20 „Magyarországról lövök..." 
17.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 17.05 Vállal-
kozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti kró-
nika 19.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 19.05 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Jé éjszakát, 
gyerekek! 20.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 20.04 
Aranyemberek 20.35 Madách Imréről - elfogultan 
21.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 21.04 Műsor-
ajánló 21.05 A XX. század titkai 22.00 Késő es-
ti krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek. Köz-
lekedés. Időjárás. Kenő 23.04Vendégségben Kroó 
Györgynél 23.34 Richárd Wagner operáiból 0.00 
Hírek. Közlekedés. Időjárás 0.10 Himnusz 

PETŐFI 
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Időjárás 4.32 
Hajnali dallamok 5.00 Hírek. Időjárás 5.30 Hírek. 
Időjárás 5.55 Állomáskereső 6.00 Hirek. Időjárás 
6.03 Kívánságreggel 6.30 Hírek. Időjárás. Sport 
6.33 Közlekedés 7.00 Hírek. Időjárás 7.03 Köz-
lekedés 7.30 Hírek. Időjárás. Sport 7.33 Közleke-
dés 8.00 Hirek. Időjárás 8.03 Közlekedés 8.45 
Sportreggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban Kb. 
9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő 10.00 Hí-
rek. Időjárás 10.03 Közlekedés 10.50 Gordi-
usz-plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.04 Közleke-
dés 11.05 Sporthírek 11.38 Zöld jelzés 11.48 
Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 
Verkli Kb. 13.01 Hírek Időjárás. Sport Kb. 13.06 
Közlekedés Kb 13.50 Vízállásjelentés 14.00 
Kabarécsütörtök 15.00 Hirek. Körzeti időjárás 
15.05 Közlekedés 16.00 Közlekedés 17.00 
Háztól házig Kb. 17.01 Hírek. Időjárás Kb. 17.04 
Közlekedés 18.00 Közlekedés 18.01 Kclyekrá-
dió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.00 Hirek. Idő-
járás 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum 20.00 
Váltóhang 21.00 Hírek. Időjárás 21.04 Nyu-
gat-keleti díván 22.00 Modemidők 22.30 Dro-
gér(i)a 23.00 Hirpercek. Benne: Sporthíradó 
23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után. 1.00 Hírek. 
Időjárás 2.00 Hírek. Időjárás 3.00 Hírek. Időjárás 
3.03 Melódiakoktél 4.00 Hírek. Időjárás 4.03 Ci-
gánynóták 

RÁDIÓ SZEGED 
Szeged 93,1 MHz 5.56-22.30, Szentes 66,29 MHz 
5.55-9.00 
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szert*.: Marik 
István. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 
6.00 Reggeli krónika (Kossuth) 6.20 Jegyzet. 
6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, program-
ajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: 
a holt-Maros rehabilitációja. 7.00 Reggeli Krónika 
(Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés: mesemondó 
verseny a Vadas-parkban. 7.30 Hírek, tudósítások 
a Dél-Alföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 
Országos lapszemle és programajánlat 8.00 BBC 
világhíradó Londonbol. 8.15 Egyébként. 9.05 
11.57 Hétfőtói péntekig: Kossuth - Napközben. 
10.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform 11.00 

T e l i n TV 
22.00 19.00 Hangos képújság 19.00 SI-ISI 
II. 19.30 Kábel tv ajánló. 20.00 Tiszatájék. 
20.30 Sajtóklub. 21.00 McKenzyeshow 

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

VTV M a k ó 
7.00 A szerdai adás ismétlése. 10.30 Képújság 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Erdei Grünwald Mihály 
- Édenkert, sorozat. 18.30 Sajtóklub. 19.00 
Híradó. 19.10 Az ébredés. Francia film. 20.42 
Híradó (ism.). 20.52 Képújság 

Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 11.05 A körzeti 
stúdiók közös műsora. 11.45 Hírvonal. 12.00 
Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a 
Dél-Alföldről, meteor, útinform. 13.05 Hétfőtől 
péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek, meteor, útinform. 
14.05 Zenés délutáni randevú, Varga György 
szerkesztővel, e-mail: zdr@treemail.hu 15.00 Hírek, 
időjárás-jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin. 
Szerkesztő: Marik István. 15.10 Vadas-parki mesék. 
16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.15 Filmlevél. 
17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 
17.15 Sporthírek, esti mese gyermekeknek. 17.45 
Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 
18.00 Esti Krónika. (Kossutti) 18.30 tol 22.30 
ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón 
és a Regionális Stúdiók műsora. 

RÁDIÓ 88 
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu 
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55-től és 18.55-ig 
óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40, 8.40,11.40 és 
15.40-tor sporthírek. 
6.00 Ébresztő (GenschertScvény Tibor). 10.00 
Napközi (Bende Gábor). 14.00 Délutáni show (Száraz 
Ferenc). 19.00 Közélet (Zoltán Csaba). 21.00 
Repertoár (László István) 22.00 Éjszakai Zenemix. 

MÉDIA-6 SZEGED 
FM100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged. 
Föltámadás u. 22. TeHax: 62421-601 az adás ideje 
alatt hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: 
media6@media6.hu www.media6.hu 
6.00 Reggeli frissítő (Szabó Tamás). 9.00 Roadshow 
(Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv (Greskovics Péter), 
benne: Média"HOT"Mix. 15.00 Délutáni magazin 
(Vass Mariann), benne: ügyeink. 18.00 Óhajok Hídja 
Balázzsal (Óhaj telefon: 466 840) 19.00 A DJ 
Service heti újdonságaiból. 20.00 Kávé előtt (Fehér 
Zsuzsa). 21.00 Megamix. 

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY 
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 
97.6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax: 
533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 
533-777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk: 
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal 
szemben). 
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, télóránként 
hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati 
magazinműsor: nyugdíjemelés- és folyósítás 2002 
ben, új ellátási formák, nyugdíjszerű szociális ellátási 
formák. Vendég: Major Mária, a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság Hódmezővásárhelyi kirendeltségének 
osztályvezetője. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A 
nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-
alföldi Hírmondó. 18.00 Full extra 20.15 Hyde-
park 23.30 Dél-alföldi hírmondó (ism.). 

MÉDIA-6 RÁDIÓ SZENTES 
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 
13.00és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel.: 
62312-148, teMax: 63440-880, E-mail: media6 
@szentes.media6.hu 
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBC-
hírek friss információk. 13.00 Tiszavidéki Hangadó. 
17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős 
kívánságműsor. 63440-880, aktuális információk, 
riportok, játékok, esti mese. 21.00 Zenehíd. 

Raktóhús Kft. üzleteiben 

húsakció! 

SERTÉSTARJA 7 1 9 Ft/kg 

MALACHÚS 7 5 0 Ft/kg 

HÚSOS CSONT 3 0 7 Ft/kg 

BIRKAHÚS 9 4 0 Ft/kg 

BORJÚHÚS 9 0 0 Ft/kg 
011772M2 

Üzleteink: 
Szeged, 

Ladvánszky u. 19. 
Tel.: 62/472-296 

Szeged, 
Kolozsvári tér 10. 

Tel.: 
06-30/436-38-13 

i S Z E G E D I "ÖFÖFSEL 

Fehérhetek a Fix-Pont Diszkontban! 
3 db-os pamut ágynemű-garnitúra 1390 Ft 
3 db-os krepp ágynemű-garnitúra 1690 Ft 
3 db-os flanel ágynemű-garnitúra 1790 Ft 
3 db-os pamutszatén ágynemű-garnitúra 2990 Ft 
150x200 normál lepedő 630 Ft 
Kispárnahuzat 180 Ft Nagypárnahuzat 300 Ft 
Tollpaplan 4100 Ft Toll nagypárna 1300 Ft 
Toll kispárna 550 Ft Gyapjúpaplan 3500 Ft 
Gyapjú nagypárna 1700 Ft Gyapjú kispárna 600 Ft 
2 db-os gyermekgarnitúra 1800 Ft 

Akciós szőnyegpadlók 400-500 cm szélességben 
Buklé típusúak már 720 Ft/nm-től 
Modern mintás buklé 1200 Ft helyett 1050 Ft/nm 
Modern mintás buklé 1000 Ft helyett 800 Ft/nm 

Gyermek mintás szőnyegpadlók 
400-500 cm széles már 1100 Ft/nm-tölU 

Futószőnyegek 67, 80, 90, 95, 100, 120 cm-es, 
nagy színválasztékban!!! 

Egyes középszőnyegek óriási árengedménnyel, amíg a készlet tart! 
Szeged, Dorozsmai út 14. 

Nyitva: H.-P.: 9-17-ig. Szo.: 9-12-ig. Tel.: 62/543-520 

Kedves Olvasóink! 

Terjesztéssel kapcsolatos 
- esetleges -

reklamációjukat 
műszaki okok miatt 

j a n u á r 2 6 - á n 

(szombaton) 

és f e b r u á r 2 - á n 

(szombaton) 
az ismert 466-847-es 

telefonszámon 
sajnos nem tudjuk fogadni. 

Kérjük, ezeken 
a napokon hívják 

az 567-888-as 
te lefonszámot 11 óráig! 

Ingatlanfejlesztéssel foglalkozó 
részvénytársaság 

FŐKÖNYVELŐ 
munkakör betöltésére 

munkétársat keres. 
Feladatok: • számviteli és pénzügyi terület fel-
adatainak ellátása • beszámolók, adóbevallá-
sok készítése • kapcsolattartás bankkal, egyéb 
pénzügyi szervezetekkel. Követelmény: • szak-
irányú végzettség • legalább 5-10 éves szakmai 
gyakorlat • TenSoft könyvelőprogram ismerete 
• önálló munkavégzési képesség. 
Pályázatukat „Precíz 011772727" jeligére várjuk 
a Sajtóházba, referenciák ós fizetósigóny 
megjelölésével 011772727 

Napilap terjesztésére 
M E G B Í Z H A T Ó , P O N T O S , A M B I C I Ó Z U S 
M U N K A T Á R S A K A T K E R E S Ü N K 

MAKÓ és APÁTFALVA területére. 
Gyakorlat és vállalkozói igazolvány előnyt jelent. 
Válaszokat „Napilap" jeligére 
a Sajtóházba (6720 Szeged, Stefánia 10.) kérjük. 

Alapítványok figyelmébe 

Február 7-én megjelenő 
mellékletünkben 

50% 
kedvezménnyel 

tehetik közzé felhívásukat 
a személyi jövedelemadó 

1%-ának felajánlására. 
Alapítványa helyet kaphat w 

internetes weboldalunkon is. ^ 

Ismertessék meg időben alapítványukat 
és annak célját az adózókkal! 

További információért hívja értékesítési 
tanácsadóját, vagy a 62/567-835-ös 

telefonszámunkat! 

mailto:info@tktv.hu
mailto:zdr@treemail.hu
http://www.radio88.hu
mailto:media6@media6.hu
http://www.media6.hu
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M a k k o s h a z i Á l t a l á n o s Iskola 
I 6723 Szeged, Ortutay u. 3. 

Tel : 06-62/547-025 
11 Igazgató: Bujdosó János 

A 2002/2003 as tanévben három 
1. osztály indítását tervezzük: 
• emelt szintű matematikára 

előkészítő | 
• emelt szintű francia nyelvet | 

tanuló 
• általános tantervű 

Az olvasástanítás szótagoló (hangoz-
tató-elemző-összetevő) eljárással 
történik. 
Nyílt órák: 2002. február 12., kedd 
7.45—9.30-ig 
Beszélgetésre várjuk 2002. március 
5-én, kedden 15-18 óráig és már-
cius 6-án, szerdán 15-18 óráig 
az iskolánk iránt érdeklődő szülőket 
és gyermekeiket. 
Ezen a találkozón a szülők választ 
kaphatnak felmerülő kérdéseikre, 
míg gyermekeik játékos foglalkozások 
keretében ismerkedhetnek meg 
a leendő tanító nénikkel. 

I Palyavalasztás 
A Hanság i Ferenc 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Szakiskola és Szakközépiskola 
(Szeged, Kálvária sgt. 87.) 

5 hónapos, gyorsított 
vendéglátó-üzletvezetői 

tanfolyamot indít 
februári kezdéssel. 

Jelentkezni a 621547-240 
vagy 62/547-24l-es 
telefonszámon lehet. 

M i n d e n g y e r m e k é l e t é t a l a p v e t ő e n m e g h a -
t á r o z z a a z e l s ő i s k o l a , a h o v a jár, a z e l s ő pe-
d a g ó g u s , a k i t ő l t a n u l , a z e l s ő k ö z ö s s é g , 
a m e l y v i s e l k e d é s i m i n t á t m u t a t s z á m á r a . 
É p p e n e z é r t n a g y s ú l y a v a n a n n a k a d ö n t é s -
n e k , a m e l y e t a s z ü l ő k h o z n a k : m e l y i k á l ta -
l á n o s i s k o l á b a í r a s s á k f i u k a t v a g y l á n y u k a t . 
I l y e n k o r s o k m i n d e n t m é r l e g e l n e k : g y e r m e -
k ü k k é p e s s é g e i t , a z i sko láró l s z ó l ó v é l e k e d é -
s e k e t , a t a n í t ó n é n i v e l v a l ó b e s z é l g e t é s t a -

p a s z t a l a t a i t . H a s o n l ó a n f o n t o s v á l a s z t á s 
e l ő t t á l lnak a k ö z é p i s k o l á b a k é s z ü l ő fiatalok, 
a k i k n e k k é s ő b b i p á l y a f u t á s á t , t o v á b b t a n u -
l á s i l e h e t ő s é g e i t b e f o l y á s o l j a , h o l f o l y t a t j á k 
k ö z é p f o k ú t a n u l m á n y a i k a t . L a p u n k - k é t 
r é s z l e t b e n - e z e k b e n a f o n t o s d ö n t é s e k b e n 
p r ó b á l s e g í t e n i a d i á k o k n a k é s s z ü l e i k n e k , 
a z i s k o l á k n a k p e d i g e g y e n l ő f e l t é t e l e k m e l -
l e t t l e h e t ő s é g e t a d u n k , h o g y b e m u t a s s á k 
m a g u k a t é s o k t a t á s i k í n á l a t u k a t . 

A R A N Y J Á N O S 

Á L T A L Á N O S 

ISKOLA 

Kukovetz Nana u. 4-6 . 
(a Tesco mellett) 

Három első osztály indul, 
mindegyikbe angol nyelvi 

előkészítés. 
3. évfolyamtól egy osztályban 

emelt szintű angolnyelv-oktatás. 

Tájékoztató 
időpontja: 

2 0 0 2 . FEBRUÁR 

4 H É T F Ő , 
CB 

1 7 ÓRA. 

2002. február 14-én, csütörtökön ismét megjelenik iskolaválasztó mellékletünk. 
Anyagleadási határidő: 2002. február 11. 

Iskolai hírbázis a Délmagyarország honlapján 
Tizennyolc szegedi középfokú oktatási intézmény 
részvételével lapunk internetes portálja, a Délmagyar-
ország Orüine megalakította középiskolai hírbázi-
sát. A www.delmagyar.hu internetes címen a kezde-
ményezéshez csatlakozott iskolák önálló hírcsatornán 
teszik közzé bemutatkozó információikat, képzésük-
kel és diákéletükkel kapcsolatos friss híreiket, be-
számolókat. Az összegyűlt információkból idővel 
egyre teljesebbé váló hírbázis alakul majd ki, amely 
reményeink szerint hasznos tájékozódási forrás lesz 
olvasóink számára, és jó lehetőség arra, hogy az is-
kolák megismertessék értékeiket a nyilvánossággal. 
Az iskolák hírcsatornái január 28-tól önálló webcí-
men is látogathatók lesznek, e címeket egy elkövet-
kező lapszámunkban közöljük. A hírbázisban meg-
jelenő iskolák oldalain jelenleg az alapvető informá-
ciók mellett az intézmények részletes beiskolázási kí-
nálata szerepel. Híibázisunk nyitott valamennyi, a me-
gye területén működő, illetve regionális beiskolázá-
sú iskola előtt. A középiskolák után a Délmagyaror-
szág Online febmár első napjaiban az általános isko-
lák hírbázisát is megjelenteti honlapján. Panek Sán-' 
dor szerkesztő e célból várja a szegediek mellett a 

Csongrád megyei általános iskolák jelentkezését is a 
62-567-825-ös telefonszámon. 
A középiskolai hírbázishoz mostanáig csatlakozott in-
tézmények Csonka János Műszalti Szakközépisko-
la és Kollégium, Deák Ferenc Gimnázium, Déri 
Milcsa Ipari Szakközépiskola, Dugonics András Pi-
arista Gimnázium, Eötvös József Gimnázium, Fo-
dor József Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szak-
munkásképző Iskola és Kollégium, Gábor Dénes 
Gimnázium, Műszald Szakközépiskola és Kollégi-
um, Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenfor-
galmi Szakiskola és Szakközépiskola, Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola, Kossuth Zsuzsanna 
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szak-' 
képző Iskola, Kőrösy József Közgazdasági és Külke-
reskedelmi Szakközépiskola, Móra Ferenc Szakkö-
zép- és Szakmunkásképző Iskola, Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola, SZTE 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Széchenyi 
István Gimnázium és Szakközépiskola, Tápai An-
tal Szakközép- és Szakiskola, Tisza Lajos Könnyűipa-
ri Szakközépiskola, Tömörkény István Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola és Kollégium. 

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (029777) 
6726 Szeged, Temesvári krt. 38. • Tel.: (62)547-122, fax: (62)547-125 

Műszaki szakterületen érettségi vizsgára felkészítő osztályokba jelentkezés: 
4 íves szakközépiskola: Közlekedés szakmacsoport (tagozatleód: 13) 
Osztályok indulnak: • Szállítmányozás 7 

• Közlekedési szolgáltató, 
• Közlekedési rendész és 
• Közlekedésgépész szakirányokban 

4 éves szakközépiskola: Elektronika szakmacsoport: (tagozatkód: 15) 
Osztályok indulnak: • Közlckcdcsclcktronika és 

• Általános elektronika szakirányokban 
Műszaki szakterületre előkészítő, nem érettségizd osztályokba jelentkezés: 2 éves 
szakiskola. Közlekedési integrált orientáció (tagozatkód: 21) 
Osztályok indulnak: * Közlekedés üzemvitel és 

• Közlekedéstechnika szakirányokban. 

\ Szegedi 
SZÉCHENYI ISTVÁN 

GIMNÁZIUM és SZAKKÖZÉPISKOLA 
(Szeged, Felső Tisza-part 25. • Tel.: 62.125-989! 

A 2002-2003. t a n é v r e az alábbi osztálytípusokba várja 
a 8. osztályosok jelentkezését: 

4 testnevelés tagozatos gimnáziumi 
4 általános tantervű gimnáziumi 

4 pedagógiai szakközépiskolai 
4 környezet- és vízgazdálkodási szakközépiskolai 

A KOSSUTH 
LAJOS 

ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

S Z E G E D - S Z Ő R E G , 
S Z E R B U. 8. SZ. 

TEL.:405-527 ' 

Az iskola zöldövezeti 
környezetben, optimális 

osztálylétszámokkal működik. 
200212003-as tanévben 
két első osztály indul. 

- Olvasástanítás hagyományos 
szótagoló módszerrel 

- Idegen nyelv: angol, német 
(választható angol: emelt 

óraszám) 
- Matematika tagozat 

- Informatika (internet-
hozzáférési lehetőséggel) 

- Sportolási lehetőség: 
kézilabda, kosárlabda, karate, 

aerobic 
- SOMADRIN sóterápiás 

klímabarlang 
- művészeti iskola 

011772470 

A szegedi Kossuth Zsuzsanna 
Gimnázium, Egészségügyi 

Szakközépiskola 
és Szakképző Iskola 
(Szeged, Gutenberg u. 25.) 

a 2002/2003-as tanévre az alábbi 
továbbtanulási lehetőségeket kínálja: 

Gimnáziumi képzés: (kód: 01) általá-
nos tantervű, nem kötelező tanórai fog-
lalkozás keretében tanulásmódszertan, 
kommunikáció, környezettan. 
Egészségügyi-humán szolgáltatásokra 
felkészítő szakközépiskolai képzés: 
(kód: 02) általános műveltséget adó 
és orientáló tantárgyak (egészségügyi 
és szociális szakirányú tantárgyak) 
Érettségire épülő 2 és 3 éves 
szakmai képzés: 

• gyermekápoló 
• egészségügyi operátor 
• gyermekgondozó 
• szülésznő 
• ápoló 
• mentőápoló 
• fizikoterápiás asszisztens 

Tájékoztatás kérhető: 
62/420-647 telefonszámon | 

E-mail: suli3010@szeged.sulinet.hu = 

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
a 2002/2003-as tanévben két első osztály indítását tervezi 

Székhely: 
6727 Szeged, Lidicei tér 1. 

Petőfi-épület telephely: 
6727 Szeged, Benczúr Gy. u. 29. 

4+ 1-3. osztályban csak szöveges 
értékelés 

• Tolnainé-féle olvasás-írás tanítás 4+ 1-3. osztályban csak szöveges 
értékelés •F számítógépes program 

segítségével írás-olvasás 
tanítása 

hagyományos olvasás-írás 
tanítás 

•F számítógépes program 
segítségével írás-olvasás 
tanítása 

4* kiscsoportos nyelvoktatás 
(angol) 

4+ kiscsoportos nyelvoktatás 
(angol) 

• emelt óraszámú testnevelés 't' emelt óraszámú 
számítástechnika 

• úszásoktatás testnevelés órán 

't' emelt óraszámú 
számítástechnika 

• úszásoktatás testnevelés órán 
• úszásoktatás testnevelés órán 

• erdei iskola 
• iskola-előkészítő foglalkozás: 

2002. január 23-án, 16.00-tól 
indul 

Nyílt nap: 
2002. február 14., 9.45 óra 

• iskola-előkészítő foglalkozás: 
2002. január 23-án, 16.00-tól 
indul 

Nyílt nap: 
2002. február 14., 9.45 óra 

Nyílt nap: 
2002. február 5., 8.00 óra 

HAMMIDO MŰVÉSZETI OKTATÁS (klasszikus balett, 
jazzbalett, történelmi társastánc, kézműves-foglalkozás) 

LYRA MŰVÉSZETI OKTATÁS (zenei előképző, zongora, 
furulya, gitár, dob, társastánc) oimam 

Az Odessza II. Sz. Általános Iskola 
Szeged, Herke u. 5. 

a 2002/2003-as tanévben 3 első osztály indítását tervezi. 
l / a osztály: emelt szintű testnevelés (1. osztálytól) 
1/b osztály: emelt szintű németnyelv-okta tás (4. osztálytól) 
1/c osztály: rekreációs osztály (1. osztálytól) 

Nyílt nap az alsó tagozaton: 
2002. február 7-én, 8-11 óráig 

elérhetőségek: 
www.odessza-ii .sulinet.hu, suli2138@szeged.sulinet.hu 

tel . / fax: 62/547-132 

Szülői értekezlet 
• Beiskolázási tájékoztató • 

Leendő első osztályos tanulók érdeklődő szülei számára 
az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola igazatója 

2002. február 12-én, 17 órakor 
a beiskolázással kapcsolatban tájékoztatót tart 

az egyetem aulájában (Dugonics tér 13.) 
2002. március l-jéig az iskolában (Boldogasszony sgt. 3-5.) 

folyamatosan előjegyzésbe vesszük az első osztályba 
jelentkezni szándékozókat. 

A siker titka 
Magyarország ezekben az években alakul át információs társadalommá. 
Ma már mindenki számára egyértelművé vált, hogy a fejlődéshez a szá-
mítástechnika és idegen nyelvek ismerete szükséges. Ezt már huszonöt 
évvel ezelőtt felismerte Firenzében egy olasz testvérpár, amikor megala-
pította a 2F elnevezésű iskolát, amely azóta Európa legnagyobb számí-
tástechnikai és nyelviskolai hálózatává nőtte ki magát. Évente körülbe-
lül negyvenezren vesznek részt tanfolyamainkon, ebből mintegy négyezer 
fő Magyarországon. 
A 2F Számítástechnikai Iskola kilenc évvel ezelőtt egy új típusú informatikai 
képzést honosított meg Magyarországon. Gyakorlatorientált tanfolyamaik 
célja, hogy a résztvevők ne csak bizonyos programok használatát sajátítsák 
el, hanem magát a számítástechnikai szemléletmódot. A kis létszámú (10-12 
fős) csoportok oktatását rendkívül jól képzett szakemberek végzik, akik min-
den korosztály igényeit kielégítik. A résztvevők külön számítógépeken tanul-
nak, és a 2F Iskola saját fejlesztésű tankönyvcsomagját és oktatási segédesz-
közeit használják az alap-, közép- és felsőtokú tanfolyamokon. 
A kilenc hónapos kurzus elvégzése után a 2F Iskola kétféle bizonyítvánnyal 
bocsátja útjára azokat, akik a vizsgakövetelményeknek megfeleltek. Az egyik 
az európai követelményeknek megfelelő bizonyítvány, a másik az Oktatási Mi-
nisztérium OKJ-számmal ellátott bizonyítványa. 
A 2F Nyelviskola kis létszámú csoportjait anyanyelvű tanárok és diplomás nyelv-
tanárok oktatják a londoni MANSFIEL0-H0USE által kidolgozott FULL 
IMMERSI0N módszerrel. A könnyed és sikeres tanulás, a beszédkészség 
gyors fejlődése szituációs gyakorlatokra épül. A módszer a természetes 
nyelvtanulás fázisait követi: beszéd, olvasás, írás. A tökéletes kiejtés elsajá-
títását az anyanyelvi tanárokon kívül nyelvi labor, és a 2F Nyelviskola ottho-
ni gyakorlásra készített kazettái támogatják. 

Az eredményért maga az iskola kezeskedik, Magyarországon eddig egyedül-
álló módon, vizsgagarancia nyújtásával. A tanfolyam azon résztvevői, akik rend-
szeresen megjelentek a foglalkozásokon, de nem sikerült eredményes vizs-
gát tenniük, díjmentesen megismételhetik az egész kurzust. 
Erre azonban ritkán kerül sor: az eddigi eredmények szerint a tanfolyamon 
résztvevők 98%-a sikerrel felel meg a vizsgakövetelményeknek, és szerzi 
meg bizonyítványát. 

ATARJÁNI MAGYAR-NÉMET KÉTTANNYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 

ALAPISKOLÁBAN 
(a volt Tarjénváros III. Sz. Általános Iskola, 6723 Szeged, Építő u. 9., 

tel.: 547-028,458-116) 
kiemelt szerepet biztosltunk az idegen nyelvi műveltség, az informatika, 

a művészeti nevelés és a testkultúra fejlesztése számára. A tanulók 
érdeklődésüknek megfelelően igénybe vehetik a tanítási órán kívüli fog-

lalkozásokat és a Zeneiskola kihelyezett tagozatán biztosított zene-
oktatást. A 2002/2003. tanévben három első osztályt indítunk, melyekben az 

irás és olvasás tanítása hagyományos szótagoló módszerrel történik. 

- Magyar-német két tannyelvű osztály 
A nyelvet heti őt órában tanítjuk, egyes tantárgyakat részben vagy teljesen németül. 
Előzetes nyelvismeret nem szükséges. 

-Tánc- és mozgásművészeti osztály 
Heti négy testnevelésórában néptánc, klasszikus balett, jazztánc, társastánc, tánc-
történet oktatásán túl emelt szinten idegen nyelv. 

- Általános képzést nyújtó osztály 
Harmadiktól emelt szinten német- vagy angolnyelv-oktatás. 

TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK: 

„ Játszódélután ": 
február 13-án (szerdán) 16.30 órakor a tanulók bemutatóit tekinthetik meg. Ezt követően 
a szülőket tájékoztatjuk programjainkról, a gyerekek tanítóinkkal játszhatnak. 

Nyílt órák: 
március 4-én (hétfőn) 7.45-től nyílt tanítási órákat tartunk a magyar-német két taní-
tási nyelvű és táncművészeti osztályokban. 

Előzetes jelentkezés: 
március 5-ig személyesen vagy telefonon. 

A Weöres Sándor 
Altalános Iskola 

a 2002/2003-as tanévre 
a következő lehetőségeket kínálja 

Önöknek és gyermekeiknek: 
• emelt szintű 
• testnevelés 
válogatás 2002. február 5. 

• angol nyelv 
• angol, német nyelv 
• tehetséggondozó ének 
• tanórai ingyenes úszásoktatás 
• magas színvonalú kosárlabda, 

torna, sakk 
• sí- és nyári tábor 
• informatikai oktatás 
• iskolánkban művészeti 

magániskolák működnek 
(festészet-grafika, 
kézművesség, néptánc, 
szolfézs, hangszeres képzés) 

• közös családi programok, 
kirándulások 

• Weöres-hét, alapítványi est 
(2002. február 8-15-ig) 

• szülői kapcsolattartás 
• nyílt nap 2002. február 5. 

Címünk: Szeged, Űrhajós utca 4. 
Tel.: 62/548-968 

l 
Árpád Fejedelem 

Gimnázium 
és Postaforgalmi 
Szakközépiskola 

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. ! 
Tel.: 62/259-228. 

Induló osztályok: 
• 1 általános tantervű gimnáziumi 

osztály (4 éves) ezen belül: 
mat.-számtechn. orientáció (kód: 01) 
angolnyelv-vizsga-elökészítő (kód: 02) 
idegen nyelv-idegenforgalom 
orientáció (kód: 03) 

• 1 szakközépiskolai osztály (5 éves) 
Gazd.ésszolg. szakterület, 
kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport 
(postai forgalomellátó szakma) 
(kód: 04) | 
Idegen nyelvek: angol, német E 
és francia, kezdő és haladó szinten. = 

Érettségire épülő szakképzés 
1. Számítástechnikai szoftverüzemeltető 

Képzési idő: I év 
2. Idegenforgalmi ügyintéző 

Képzési idő: I év 

Kollégiumi elhelyezés biztosított. 

http://www.delmagyar.hu
mailto:suli3010@szeged.sulinet.hu
http://www.odessza-ii.sulinet.hu
mailto:suli2138@szeged.sulinet.hu
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A Fodor József Élelmiszeripari Középiskola 
a 2002/2003-as tanévben a következő képzéseket indítja 

nappali tagozaton: 
•» szakközépiskolai 

(hús- és baromliipari technológus, élelmiszer-ipari gépész,- 6 éves) 

•» szakiskolai 
(húsfeldolgozó, pék, pék-cukrász, igény szerint tejlermékgyártó-, 

tartósítóipari, molnár szakmunkás; 4 éves) § 

-o érettségi utáni képzések 5 
(laboráns, menedzser) 5 

Nyelvoktatás: angol és német. Kollégiumi elhelyezési lehetőség. 
Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. lel.: (62) 441-008. Nyílt nap: 2002. január 31.14.30-101. 

A MEZŐHEGYES! SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
Mezőhegyes, Kozma u. 23. • Tel.: 68/466-006 

a 2002/2003-as tanévben az alábbi képzéseket indítja: 
O Szakközépiskolai képzés: 

• rendvédelmi szakmacsoport, gépész szakmacsoport 
(autószerelő irányultsággal), képzési idő: 4 év 

© Szakiskolai tagozat: 
• 9-10. évfolyamon általános képzés, pályaorientáció, majd 
a 11-12-13. évfolyamokon szakképzés az alábbi szakmákban: 
esztergályos, géplakatos, hegesztő, mg. gépész, mg. kovács, 
nőiruha-készítő, varrómunkás, kőműves, villanyszerelő, ápolási 
asszisztens. 

© Felzárkóztató oktatás: 
• olyan diákok számára, akik nem fejezték be általános iskolai 
tanulmányaikat, de betöltötték a 1 6 . életévüket. O U B 7 1 9 O 

ái- .av/yvavksc-sui 

felvételt hirdet a nyolcosztályos gimnázium iránt érdeklőd o negyedik 
osztályos lányoknak, valamint a négyosztályos gimnázium iránt érdeklődő 

nyolcadik osztályos lányok számára. 
Jelentkezési határidő: 2002. február 15. 

A felvételi március 9-én, szombaton lesz 9 érától mindkét évfolyam carnSra. Ha valaki ezm a napon 
r e n d k í v ü l o k miatt n e m t u d megjelenni. 2 0 0 2 . március 1 1 - é n , 1 2 órára v í t j u k felvételezni. 

Érdeklődni: a Kecskemét, Q o l l n e r t é r 5. s z á m a l a t t a 0 6 / 7 6 / 4 1 6 - 4 1 8 - a s 

telefonszámon lehet naponta 8.09-16.00 óráig. 

EÖTVÖS J Ó Z S E F GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 029754, Tel.: 62/547-060 
6723 Szeged, Csongor tér 1 . 
Weblap:www.ejg-szeged.sulinet.hu 
A 2002/2003-as tanévben induló osztályaink: 
számítástechnikai (01), idegen nyelvi (02), 

mikrobiológiai (03), anyanyelvi kommunikációs (05), általános 
tantervű (06). Választható idegen nyelvek: angol, német, 
francia, latin, olasz, orosz, finn. 
Az általános tantervű osztály kivételével minden osztályunkban 
felvételi vizsgát tartunk. Érettségi után továbbtanulni 
szándékozók jelentkezését várjuk. Nyitott kapu, beiskolázási 
tájékoztató: 2002. február 6-an, 16 órától 

^ m a i ^ A Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kara 

/ 2002. február 6-án, 
szerdán 10 órától 

NYÍLT NAPOT rendez, 
melyre szeretettel vár minden érdeklődő középiskolást. 

Helyszín: Szeged, Dóm tér 13., nagy előadó 

V ^ Ü F T 

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől. 
Minerva 90 Kft. 

KfL 8000 Székesfehérvár, Móri u. 16. 
Tel.: 22/501-665, mn: 9-15 óráig 

Farkas Zsuzsa • Tel.: 20/9770-237,62/249-271 
www.minerva90.hu • E-mail: minerva90@axelero.hu 

l&mtrya? 

DIPLOMÁSOK, FIGYELEM! 
A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara az alábbi 

másoddiplomás képzést indítja Szegeden: 

K O Z G A Z D A S Z S Z A K M É R N Ö K 

Kőrösy József Közgazda-
sági és Külkereskedelmi 
Szakközépiskola 
6720 Szeged, Stefánia 14. • OM azonosító: 0297M 
Általános Iskolát végzett tanulók-
nak a 2002/2003. tanévben 
az alábbi osztályok indulnak: 
Nyelvi osztály: 
emeli óraszámú oktatás angol 
vagy német nyelvből • Kód: 01 
(írásbeli felvételi matematikából 
és a tanult idegen nyelvből) 
Szakmai osztály: 
emelt óraszámú oktatás Informa-
tikából • Kód: 02 (írásbeli felvételig 
matematikából) 
Szakmai osztály: 
közgazdasági szakmai előképző 
Kód: 03̂ (felvétell vizsga nincs) 

Felvételi vizsga időpontja: 
2002. február 19,15.00 

-.február 26., 15.00 

íovábbi információk: 
Tel.: 62/547-157. 
Fax: 62/547-158, 

E-mail: 
info@korosy.hu 

ÍST*RG*TE[ 
lOktatási Központi 

Angol, német 
és/vagy 

számítógép-kezelői 
TANFOLYAMOK 

INDULNAK 
a „Stargate"-nél 

2002. március 12-től 
a munkaügyi központ 

támogatásával. 
Érdeklődni: 

62/421-515 
H.-P.: 8.30-11.30, 
13.00-16.00 óráig 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

2002/2003-as 
tanévben induló osztályok: 

• 6 évfolyamos osztály: 
matematika iskola 

• 4 évfolyamos, tagozatos osztályok: 
biológia, kémia, biofizika, biokémia, 

angol és humán speciális képzés, 
illetve általános tantervű osztály 

A SZEGED . 
T i 

V f 

A 2002/2003. tanévben általános tantervű gim-
náziumi, elektrotechnika-elektronika, informa-
tika, közlekedési szakmacsoportos középiskolai 
osztályokat indítunk. > 

Szépen felújított, jól felszerelt iskolánkba várjuk 8. osztályos 
tanulók jelentkezését, a város közepén, az autóbusz-pályaud-
var mellett: Gábor Dénes G i m n á z i u m , M ű s z a k i S z a k k ö z é p -
iskola és K o l l é g i u m , 6 7 2 4 S z e g e d , M a r s tér 1 4 . 
Tel.: 62/558-751 fax: 62/421-502, E-mail:gabord@gd.c3.hu 
vagy gabordenes. •'ktv.matav.hu OHT̂ I 

TÁLTOS I S K O L A O TÁLTOS I S K O L A 
A Családias légkörű, gyermekközpontú, igényes 

( f m r f f i környezetű á l ta lános i sko lánkba v á r j u k 

BOLDOG ISKOLAÉVEKRE 
vágyó g y e r m e k e k j e l en tkezésé t . 

(15 fős osztályok, választható és emelt óraszámú tantárgyak, § 
személyre szabott tehetséggondozás...) 

T Á L T O S T E H E T S É G G O N D O Z Ó Á L T A L Á N O S 
I S K O L A ÉS A L A P F O K Ú M Ú V É S Z E T I I S K O L A 

Szeged, Pósz J. u. 2.62/459-563, 30/965-88-13. 

A ^aldorf Általános Iskola 2002-ben 
ismét első osztályt indít. 

A következőt biztosítjuk: • gyermek- és személyiségközpon-
„ túság, képességfejlesztés • két idegen nyelv tanítása • művésze-
° ti képzés (zene, euritmia, festés, kézművesség) • szorongásmen-

S" *". tes légkör • iskolába utaztatás szervezetten 
* X> 

• Játékos ismerkedés: március 14. ós 22., 16 óra • Szegedi 
Waldorf Hetek: február 7.-március 7. • Dr. Vekerdy Tamás 
előadása: április 13., 10 óra 
Újszentiván, Felszabadulás u. 23. Tel.: 277-168. 30/289-2304 

A z A L T E R N A T Í V Á L T A L Á N O S ISKOLA, 
SZAKISKOLA LS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

6723 Szeged, József Attila sgt. 53. 
Telefon: 62/547-014, 
547-015, 547-016, 
547-064, 547-065, 
Fax: 62/547-017 
E-mail: snli@alternativ-szeged.snlinet.hu 

ISKOLÁNK NAPPALI RENDSZERŰ: 

OM azonosító: 029680 

- általános iskola 
- szakiskola 
- speciális szakiskola 
- szakképző 

LEVELEZŐ TÁVOKTATÁSBAN: 
- felnőttek általános iskolája 

6 - 8 (túlkoros fiataloknak) 

9-10 
9-10 
11-12 

1 - 8 . évfolyamokkal működik. 

A szakiskolai és speciális szakiskolai: 9—10. évfolyamokon 
pályaorientáció: szakma-előkészítő, ill. szakmai alapozó 
képzés folyik: a fém-, fa-, ruha-, textil-, bőr-, építőipari és nö-
vénytermesztési területen. 
Szakmai képzés: fajáték-készítő; szőnyegszövő; zöldség-
és dísznövénytermesztő; varrómunkás; bőrtárgy-készítő; 
kőműves; szobafestő, mázoló és tapétázó, valamint kerékpár-
szerelő. Képzési idő 1-2 év. Angol nyelvet oktatunk. ou 

A Piarista Gimnázium 
(OM kód: 029752) 

Egyházi közösség, ahol a diák 
• személyes kapcsolatokat 

• életre szóló barátokat 
• emberhez méltó életformát találhat. M I ' O Y 

Islkola, amely 
• igényességre tanít s 
• őszinteségre nevel 

• felkészít a helytállásra az egyetemen és az életben. 

Hat évfolyamos gimnáziumi (tagozatkód: 02) osztályunkba 
jelenleg hatodikos fiúk jelentkezését várjuk. Négy évfolyamos 
osztályunkba (tagozatkód: 01) nyolcadikosok jelentkezhetnek. 

Választható nyelvek: angol, latin, német, olasz. 

Fakultáció: biológia, fizika, idegen nyelv, informatika, irodalom, 
kémia, matematika, történelem. 

Szakkörök: ének, fizika, matematika, társadalomismeret, 
történelem, számítástechnika, színjátszás. 

Sportkör: atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás. 
Plébánosi vagy hitoktatói ajánlást kérünk. 

Felvételi elbeszélgetés: 2002. február 23. 
Tél.: 62/420-480 • Szeged, Bálint Sándor u. 14. 

Nyolcadikosok, figyelem! 
Szeretsz rajzolni? Szereted a számítógépeket? 

Szeretnétek egy, számtalan lehetőséget nyújtó művészeti 
és számítástechnikai szakközépiskolában továbbtanulni? 
Érettségi után: 
• Szívesen dolgoznál számítástechnikai programozóként, 

rendszergazdaként, szofverüzemeltetőként? 
• Vagy lennél inkább grafikus? Szeretnél reklámokkal, 

kiadványszerkesztéssel, csomagolástechnikával foglalkoz-
ni? Esetleg rajzfilmeket, illusztrációkat,WEB-oldalakat 
készíteni? 

• Egyetemre vagy főiskolára szeretnél menni? 
9 Vagy vállalkozni szeretnél? 

Ha igen, akkor gyere hozzánk! Ma még nem késő! 

Az iskola célja az esélynövelő képességfejlesztés. Oktatás kis létszámú osz-
tályokban, szakmai csoportokban. Külön differenciált képességfejlesztési 
programot valósttunk meg diszlexiás és diszkalkuliás tanulóknak. Nemzet-
közi kapcsolattal vállalkozási ismereteket, európai uniós ismereteket okta-
tunk és diákvállalkozásokat működtetünk. 

Várjuk érdeklődésedet! 

Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8.,Tel.: (76)498-777, 

(76)484-928, (76)410-812, E-mail: progenius@progenius.hu 

Gregus Máté Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15. 
OM azonosító: 029764 
Tagozatkód: 16 
Telefon: 62/241-396 
Igazgató: Németh-Krisztin Tibor mb. 

A 2002/2003-as tanévben két általános mezőgazdasági szak-
I középiskolai osztály indul a 9- évfolyamon. 

Az érettségit követően kezdődő szakképzés a mezőgazdasá-
gi technikus, illetve az állattenyésztő- és állat-egészségügyi 
technikus szakképesítés megszerzésére irányul. Csak 
szakirányú érettségivel rendelkezők kapcsolódhatnak be 
a képzésbe. 

2 0 0 2 februárjától m e g k e z d ő d i k a DtSZNÖVÉNY-
KERTÉSZ-képzés a 10. osztá lyt m á s I n t é z m é n y b e n 
s i k e r e s e n e l v é g z ő k n e k . S z e p t e m b e r t ő l újabb dísz-
növénykertész osztály indul. Ez utóbbiakra a jelentke-
zés levélben, vagy s zemé lyesen történik. 

A Pusztamérgesi Középiskola 
a 2002/2003-as tanévben a következő képzéseket indítja: 

Általános iskolát 
végzet teknek: 
• g i m n á z i u m 
• idegenforgalmi 

szakközépiskola 
• mezőgazdasági szakiskola 
• falusi vendéglátó szakiskola. 

Érettségi vizsgával rendelkezők részére 

• Idegenforgalmi ügy in téző iskolarendszerű, nappali 
tagozatos, tandíjmentes képzés, valamint a 10. évfolyamot 
bármely iskolatípusban elvégzett tanulók számára. 

• Falusi vendéglátó képzés indul. 
Kollégiumot biztosítunk. 

Következő nyílt napunk: 

2002. január 25-én, pénteken lesz. 

További információ kérhető a 62 /286-970-es telefonszámon. 

Vedres István 
Építőipari Szakközépiskola 

6720 Szeged, Horváth M. u. 2. 
Tel.: 62/547-160. Tel./fax: 62/547-162. 

E - m a i l : epki@vedres.sulinet.hu W E B : 
a Sfrww.vedres .sulinet.hu 

01. Építész tagozat 
02. Rajz tagozat 

03. Informatika tagozat 

OKJ-s technikusképzés, nappali, levelező. 

http://www.ejg-szeged.sulinet.hu
http://www.minerva90.hu
mailto:minerva90@axelero.hu
mailto:info@korosy.hu
mailto:gabord@gd.c3.hu
mailto:snli@alternativ-szeged.snlinet.hu
mailto:progenius@progenius.hu
mailto:epki@vedres.sulinet.hu
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MIOK 
JÓZSEF NÁDOR 
Szakképző Iskola 

ISO 
9(1(11 

N a p p a l i t a g o z a t o s , 13. é v f o l y a m m a l k e z d ő d ő i s k o l a -
r e n d s z e r ű k é p z é s t i n d í t u n k ére t t ség ize t t , l e g f e l j e b b 

22 é v e s f i a t a l o k n a k e l s ő v a g y m á s o d i k s z a k k é p z e t t s é g 
m e g s z e r z é s é r e a 2 0 0 2 / 2 0 0 3 . t a n é v b e n . 

K é p z é s e i n k O K J - s s z a k m a i v é g z e t t s é g e t b i z t o s í t a n a k 
> p é n z ü g y i - s z á m v i t e l i , 
»- m a r k e t i n g - r e k l á m és 
>• i d e g e n f o r g a l m i s z a k t e r ü l e t e k e n . 

F e l s ő f o k ú s z a k m a i v é g z e t t s é g e t a d ó jogi a s s z i s z t e n s 
k é p z é s b e i n d í t á s á t i s t e rvezzük s z e g e d i i s k o l á n k b a n . 

ISO minőség, igényesség, eredményesség, 
diákközpontúság 

M a g y a r I p a r s z ö v e t s é g O k t a t á s i K ö z p o n t 
672) Szeged. Rigó u. 24/D 
Tel: 62/425-596. 426-587 

E-mail: miok.szegedtf9deltav.hu 

ALBASTART FELSŐOKTATÁS 
PÉTER RÓZSA SZAKKÖZÉPISKOLA 

Akkreditált felsőfokú képzések nappali és levelező tagozaton 
2002. február l-jétől székesfehérvári helyszínnel: 

• logisztikai menedzserasszisztens (Budapesti Műszaki Egyetem) 
• pénzügyi szakmenedzser 

(Nyugat-Magyarországi Egyetem, Soproni Közgazdasági Kar) 
• idegenforgalmi szakmenedzser 

(Budapesti Gazdasági Főiskola) 
Jelentkezés: Székesfehérvár, Várkörút 52. 

Telefon: 22/348-095, 320-669 

ALBASTART FELSŐOKTATÁS PÉTER RÓZSA 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

Felsőfokú OKJ képzések nappali és levelező tagozon 2002. február l-jétől: 
- idegenvezető 
- irodavezető 

- mérlegképes könyvelő 
- komplex külker-vámképzés 

23 év alatt nappali tagozaton a képzés ingyenes, 
kollégium biztosítható. 

Jelentkezés: Székesfehérvár, Várkörűt 52. 
Telefon: 22/348-095, 320-669 

A KAROLINA GIMNÁZIUM ÉS ALAP-
FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
f e l v é t e l t h i r d e t 
4 osztályos gimnáziumba 

és 6 osztályos 
angol és német nyelvi 

tagozatra leányok számára. 
Az iskola 0M azonosítója: 040365 
Tagozatkód: 01 hatosztályos, 02 

négyosztályos gimnázium 
Felvételi: a 6 osztályos 

gimnáziumba: elbeszélgetés. 
A 4 osztályos gimnáziumba: 
magyarból, matematikából 

és hittanból (Írásban és szóban) 
Oktatott nyelvek: német, angol, 

olasz, francia, latin. 
| Iskolánknak a hivatalos 
i jelentkezési lapon kívül saját 
s nyomatatványa is van, 

ami az iskola portáján 
(Szeged, Szentháromság u. 70-76.) 

beszerezhető, vagy telefonon 
(62/420-248) kérhető. 
A felvételi időpontja: 

március 2 . , 10 éra 
Azokat a lányokat várjuk, akik katoli-

kusok vagy a keresztény értékek 
iránt elkötelezettek és gimnázium-

ban akarnak továbbtanulni. 

DÉRI MIKSA 
Ipari Szakközépiskola 

6724 Szeged, Kálvária tér 7. 
Tel/fax: 62/547-038 

e-mail:jsolti@derim-szeged.sulinet.hu 

Érdekel a számítástechnika, 
az elektronika, a gépészet? 
Szeretnéd megtanulni 
a számítógéppel támogatott 
tervezést és gyártást? 
Szeretnél egy patinás, nagy 
múltú, ám korszerűen fel-
szerelt iskolában tanulni, 
egy csodás tornacsarnokban 
sportolni? 

HA ICEN, GYERE A DÉRIBE! 
8.-osoknak műszaki orien-
tációs, érettségizetteknek 
technikusi képzés 
• elektronika-

elektrotechnika 
• gépész 
• informatika 

szakcsoportokban. 
011678106 

á KECSKEMÉTI F Ő I S K O L A 
KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR 

6000 Kecskemét, Erdei E tér 1-3. 
(ÉTI Tel.: 76/517-600. Fax: 76/517-601 

FŐISKOLA http://www.kfk.hu 
Alapképzés keretében a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Ka-
rán, kertészmérnök szakon, nappali, levelező és távoktatási tagozaton 
folyik oktatás. 
Célunk a mezőgazdaság, a kertészeti és élelmiszer-gazdasági ágazat, a 
közös piac (EU) igényeinek megfelelő, korszerű képzési cél és tanterv 
alapján megvalósuló, kreditrendszerű oktatás keretében vállalkozó tí-
pusú kertészmérnökök képzése. 
Alapképzés keretében nappali tagozaton dísznövény-termesztési, zöld-
ségtermesztési, gyümölcstermesztési, szőlőtermesztő és borász, környezetgazdál-
kodási és menedzsment, levelező és távoktatási tagozaton általános kertész 
szakirányon folyik a kertészmérnök oklevelet adó képzés. 
A tanulmányi idő nappali tagozaton 6 félév, levelező tagozaton pedig 
8 félév. A távoktatási tagozaton az elsajátítandó tananyag 3 ciklusban 
kerül oktatásra. A tanulmányi idő 4—6 év között változik. 
Jelentkezési határidő: 2002. március 1. 
Az alapképzéssel kapcsolatos további információ a kar tanulmányi cso-
portjától kérhető. Tel.: 76/517-612. E-mail: tanulmanyi@kfk.hu 
Az agrár-felsőoktatási intézményekben végzettek részére sokirányú 
szakmérnökképzés keretében tesszük lehetővé a továbbképzést. Szak-
mérnöki szakjaink: kertépítő és zöldfelület-fenntartó, növényvédelmi és táp-
anyaggazdálkodási, szőlész-borász, integrált gyümölcstermesztő, zöldség/haj 
tató és gombatermesztő. 
Rendszeresen tartunk tanfolyamos továbbképzést az alsó-, közép- és 
felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők részére dísznövény-
termesztési, parkgondozói, metszési, növényvédelmi, talajvédelmi, vi-
rágkötészeti, zöldség- és gyümölcstárolási, szőlőtermesztési és borásza-
ti, valamint egyéb tárgykörökben. 
Továbbképzéssel kapcsolatos bővebb információt a kar továbbképzé-
si csoportja ad. Tel.: 76/517-638. E-mail: tavoktatas@kfk.hu 
A kar korszerű laboratóriumokkal, számítógépes tanteremmel, könyv-
tárral, tornacsarnokkal és közel 300 férőhelyes, igényesen kialakított 
kollégiummal rendelkezik. A központi parkfelület, a védett botanikus 
kert, 2,5 hektáros bemutatókert, a 270 hektáros tangazdaság egyaránt 
szolgálják a gyakorlati oktatás célkitűzéseit. 

011772505 

A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola 
(6722 Szeged, Gutenberg u. 11., Tel/fax: (62) 425-322) fe 

www.vasvari.hu, e-mail: info@vasvari.hu § 

felvételt hirdet 8 . osztályos tanulék számára. 
A jelentkezőknek írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából. 

Az iskola OM azonosítója: 029784. A jelentkezési lapon megjelölendő szak kódja: 
01 általános közgazdasági 

A tanulmányok során később választható szakok: 
• pénzügyi-számviteli ügyintéző, • üzleti ügyintéző, • gazdasági informatikus, 
• külkereskedelmi üzletkötő, • számviteli szakügyintéző 

A felvételi vizsga időpontja: 2002. március 4., 14 óra 
2002. március 7., 14 óra 

Térítésmentes matematika-előkészítő legközelebb: 
2002. február 5., 15 óra. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 

Gyakorló Általános Iskolája 
(Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) 

a 2002/2003. tanévben a következő négy első osztályát indítja: 
angol tagozat, német tagozat, ének-zene tagozat (angol nyelv), 

képőmüvészet tagozat (angol vagy német nyelv). 

A beiratkozás, valamint a két művészeti osztályba az alkalmassági vizsgálat 
2002. március 4-5-én, 9 -12 óra, vagy 13-17 óra között lesz. 

ÓOUsfudium Térítésmentesen oktatunk - mi f izetünk! 
6728 Szeged, Dorozsmai út 35. n/1 /I . /I /I / I /1 f• 1 i 

Tei v ^ ^ m m •«= 1012 PalyavalasztOK, palyamódositok, hgyelem! 
Szakképzési és Átképző Kft. 

A Baustudium Szakképzési és Átképző Kft. 
• a 10. osztályt elvégzettek részére 
• a 8. osztályt elvégzett és 16. évet betöltöttek részére 
• a csökkent munkaképességűek részére 
• az érettségi után szakmát tanulók részére, valamint a második szakmát tanulni akarók részére térítés-

mentesen biztosítja a gyakorlati oktatás feltételeit a 2002/2003. tanévben a következő városokban: 

SZEGEDEN: 
Hegesztő, villanyszerelő, szobafestő-mázoló és ta-
pétázó, padlóburkoló, kőműves, vasbeton- és 
műkőkészítő, épületburkoló, vízvezeték- és köz-
pontifűtés-szerelő, gázvezeték- és -készülékszerelő, 
tetőfedő, szerkezedakatos, bádogos, ács-állványo-
zó, géplakatos, építőgép-szerelő. 
Elméleti oktatás: Mára Ferenc Szakközép-
ét Szakmunkásképző Iskolában 

Asztalos, kerékpárszerelő, fényező-mázoló. 
Elméleti oktatás: Tápai Antal Szakközép- és Szakis-
kolában. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN: 

Ács-állványozó, asztalos, gázvezeték- és -készülék-
szerelő, kőműves, szobafestő-mázoló és tapétázó, 
hegesztő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, 
szerkezetlakatos, épületburkoló, vasbeton- és mű-
kőkészítő, karosszérialakatos. 
Elméleti oktatás: Kossuth Zsuzsanna Műszaki 
Szakközépiskola, Gimnázium, Ipari Szakmun-
kásképző és Kollégium intézményegységében. 

MAKÓN: 

Mezőgazdasági gépszerelő (vontatóvezetői és 
hegesztő vizsgával), villanyszerelő, géplakatos, esz-
tergályos, marós, hegesztő, nőiruha-készítő, 
kötőipari konfekció, karosszérialakatos, ács-állvá-
nyozó, kerékpárszerelő, vasbeton- és műkőkészítő, 
fapadlózó és burkoló, bádogos, épületburkoló, 
szerkezedakatos, tetőfedő, vízvezeték-
és központifűtés-szerelő, kőműves, szobafestő-
mázoló és tapétázó, asztalos. 
Elméleti oktatás: Galamb József Szakközép-
éé Szakmunkásképző Iskolában. 

Értelmi és más fogyatékos tanulók oktatása: 
Kerékpárszerelő, bőrtárgykészítő. 
Elméleti oktatás: Pápai Endre Szakiskola; 
Makó, Vásárhelyi út 1-3. 

SZENTESEN: 

Szobafestő-mázoló és tapétázó, vízvezeték-
és központifűtés-szerelő, gázvezeték- és -készülék-
szerelő, kőműves. 
Elméleti oktatás: Zsoldos Ferenc Szakiskola 
és Műszaki Szakközépiskolában. 

Valamennyi jelentkezővel tanulószerződést 
kötünk! 

A szerződésre a minimálbér 20-30%-át fizetjük. 

I. éves tanulók részére 10 000 Ft/fő/hó 
II. éves tanulók részére 15 000 Ft/fő/hó 
Érettségivel jelentkezők, másod szakmások, 
továbbá a kiemelt szakmát választók részére: 
I. és II. éves tanulók részére 15 000 Ft/fő/hó 
pénzbeli juttatást biztosítunk. 

Kiemelt szakmák: 

hegesztő, szerkezetlakatos, esztergályos, géplaka-
tos, építőgép-szerelő, műkőkészítő, villanyszerelő, 
tetőfedő, bádogos, vízvezeték- és központifűtés-
szerelő, gázvezeték- és -készülék-szerelő. 

A gyakorlathoz biztosítunk: 

munkaruhát évente, védőruhát és felszerelést, kézi-
szerszámokat és gépeket, telephelyről munkahelyre 
utazást, felelősségbiztosítást, étkezési hozzájárulást 
(100 Ft/gyakorlati nap) állandó foglalkozás-egész-
ségügyi ellátást. 

Jelentkezni lehet a Baustudium Kft tanműhelyeiben 2002. január 15-től 
• Szeged, Dorozsmai út 35. Telefon: 62/461-483 R e m z s ő G á b o r n é 
• Hódmezővásárhely, Makói út. Telefon: 62/246-228 R. N a g y F e r e n c 
• Makó, Aradi u. 130. Tfelefon: 62/213-649 S z a b ó S á n d o r 
• Szentes, Rákóczi u. 98. Tfelefon: 63/318-106 K o v á c s Árpád 
Jelentkezéskor igazolást adunk ki és tanulószerződést kötünk. 

.SZOFISZTIKA 
Szeged, Szent István tér 6. 
Telefon: 62/421-260 
Munkaügyi Központ 

100 %-os támogatásával 
2002. február 04-én, először 
nálunk, új OKJ feltételekkel 
Pénzügyi és Számviteli 

ügyintéző 
tanfolyamot indítunk. 

2002 márciusban induló tanfolyamok: 

Mérlegképes könyvelő, 
Tb ügyintéző 

Marketing és Reklám 
ügyintéző/menedzser 

Nonprofit menedzser/üi. 
PR szakreferens 

Logisztikai szervező/üi. 

Államilag elismert képzések, 
kedvező árak, részletfizetés. 

Biztos tudás - minőségi oktatás 

A T I S Z A L A J O S 

K Ö N N Y Ű I P A R I 

S Z A K K Ö Z É P I S K O L A 
HÍVJA ÉS VÁRJA 

A 8 . OSZTÁLYOS TANULÓK 

JELENTKEZÉSÉT 

iskolánk kódja: 029750 
$ 

technikusképzés kódja: 11 -
műszaki szakterület 
(textil- és ruhaipari) 

szakiskolai képzés kódja: 21 
műszaki szakterület 

(fonó, kötő, szövő, ruhakészítő, 
szőnyegszövő, kötöttáru-készítő, 

kötőipari konfekciós, 
fehérnemű-készítő) 

TOVÁBBRA IS INDÍTUNK: 
- érettségi utáni technikusképzést 
- felnőttképzést 
(levelező és nappali tagozaton) 

Érdeklődni: 62/479-479 
telefonon, vagy személyesen 
(Szeged, József A. sgt. 115.) 

Továbbtanulási lehetőségek 
8. évfolyamos tanulók számára 

a Móra Ferenc Szakközép-
és Szakmunkásképző Iskolában 

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84. 
Tel: 62/551-540 
Fax: 62/444-178 

URL cím: www.mora-szeged.sulinet.hu 
Az iskola egyedi azonosító kódja: 029801 

Tagozatok egyedi azonosító kódja: 

SZAKKÖZÉPISKOLA: 
01 - Gépészet szakmacsoport 
02 - Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 
03 - Vegyipari szakmacsoport 
04 - Rendészeti szakterület 

SZAKISKOLA: 
05 - Gépészeti szakmacsoport „A" típusú 
06 - Építészeti szakmacsoport „A" típusú 
07 - Gépészeti szakmacsoport „B" típusú 
08 - Építészeti szakmacsoport „B" típusú 
09 - Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

„B" típusú 
10 - Vegyipari szakmacsoport „A" típusú 

Megjegyzés: „B" típusú szakiskolai képzés a szakközépiskolai képzéseinkre való 
átmenetet biztosít a 10. évfolyamon sikeresen letett alapvizsgával és sikeresen 
befejezett 10. évfolyam esetén. 

ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN T Ö R T É N Ő 
ELBESZÉLGETÉS I D Ő P O N T J A I : 

2002. február 25-én és 27-én, 14.00 órától, valamint 
március 11-én, 14 00 órától iskolánkban. 

Á L T A L Á N O S KÉPZÉS: 
9. és 10. évfolyamon kerettanterv szerint 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS: 
11. és 12. évfolyam, választható szakmai képzés 

1. Gépészeti szakirány: géplakatos, fémforgácsoló + 
CNC-képzés, hegesztő, szerkezetlakatos, vízvezeték-
és központifűtés-szerelő, gázvezeték- és -készülék-
szerelő, ipari és kereskedelmi hűtőgépszerelő, szellőző-
és klímaberendezés-szerelő. 
2 . Építőipari szakirány: ács-állványozó, kőműves, épü-
letburkoló, burkoló, vasbeton- és műkőkészítő, 
szobafestő-mázoló és tapétázó, tetőfedő, bádogos és 
épületbádogos. 
3. Elektrotechnika-elektronika szakirány: villanyszerelő 
4. Vegyipari szakirány: gumigyártó és feldolgozó 
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS: 

11. és 12. évfolyamon felkészülés az érettségire, 
Szakmai alapozás 

1. Gépész (épületgépész) szakirány 
2. Elektrotechnika-elektronika szakirány 
3. Vegyész szakirány 
4. Rendész szakirány 

ÉRETTSÉGI U T Á N I KÉPZÉSEINK: 
13. évfolyamon: 

1. Épületgépész-technikus ; 
2. Erősáramú elektronikai technikus 
3. Altalános vegyésztechnikus 5 
4. Szakiskolai szakmáink is választhatók. 

KEDVES PÁLYAVÁLASZTÓ D I Á K O K : 
Szeretettel várunk benneteket iskolánk szakközép- és szakképző osztályaiba. 

Információ: Szöginé Papp Mária. Tel.: 62/551-540/143-as mellék. 

Í 

d 

mailto:jsolti@derim-szeged.sulinet.hu
http://www.kfk.hu
mailto:tanulmanyi@kfk.hu
mailto:tavoktatas@kfk.hu
http://www.vasvari.hu
mailto:info@vasvari.hu
http://www.mora-szeged.sulinet.hu
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Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

SZABÓ ILONA 

35 éves korában elhunyt. 
Temetése január 25-én, 14 órakor lesz 

az Algyői temetőben. 
Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatom, hogy 

BALÁZS KÁLJVIÁN 

életének 62. évében, hosszan 
tartó betegség után elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása január 28-án, 11 órakor 
lesz az Alsóvárosi temetőben. 

Gyászolja 
Pócsa Józsefné és családja 

Megrendülten tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

ID. VASAS 
JÓZSEF 

2002. január 15-én, tragikus 
körülmények között elhunyt. 
Temetése 2002. január 28-
án, 14 órakor lesz a Kiskun-
dorozsmai temetőben. 

Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet. Szor-
galom és munka volt egész 
életed. A fájdalmat leírni 
nem lehet, csak letörölni a 
könnyeket." 
Soha el nem múló fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szere-
tett férj, édesapa, nagyapa, 
sógor és testvér, 

OLTVÁNYI 
MIHÁLY 

72 éves korában hirtelen el-
hunyt. temetése január 25-
én, 15 órakor lesz a Dugo-
nics temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunk, 

CSISZÁR ANTAL 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. Külön 
mondunk köszönetet házior-
vosának és a II. kórház IV, V. 
emeleti belgyógyászat orvosai-
nak, ápolóinak áldozatos mun-
kájukért. 
oii772742 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, 
akik 

HABIK TIBORNÉ 
temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkban osztoztak, vi-
rágaikkal, részvétnyilvání-
tásaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

ÖZV VOLFORD 
JÓZSEFNÉ 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkon enyhíteni igyekeztek. 
oii67i983 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

LAJKÓ ANTALNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettün-
ket, 

HEGYES 
ISTVÁNNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
0H 772736 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
rettünket, 

SZABÓ 
NÁNDORNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
oi 1772558 Gyászoló család 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik 

JÓNAI JÓZSEFNÉ 
RIEGER KATALIN 

temetésén megjelentek. 
ou67i572 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

VIRÁG ILONÁT 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Lejárt az óra rugója" „Lejárt az óra rugója" 
(Édesapánkhoz) 
Hisszük azt, amit te hittél... 
tennénk azt, amit te tettél... 
N e m fogja már senki kezünk, 
Nem jó ez így, Istenünk! 
Segíts, 

Y. ^ H Kérj, 
Adj! 
Fiaid: Dezső, Gellért, Gábor 

FARKAS DEZSŐ 
halálának 10. évfordulójára. 

011772589 

Mikor a lelkedet roskadozva vitted, szeretettel, csendesen átölelt 
az Isten. A szeretet bennem él, férjem, 

ZSEMBERI SÁNDOR, 
54. házassági évfordulónk napja január 24. "Tüdőm, arcodat meg-
láthatom, véget ér egykoron sok-sok bánatom. 

Gyászoló özvegye, Dóc 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

HORVÁTH 
FERENCNÉ 

BALÁZS MARGIT, 
makói lakos 64 éves korában el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása január 26-án, szom-
baton, 10 órakor lesz a Makói 
római katolikus temetóen. 
ou7727i8 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

JENEI SÁNDOR, 
Makó, Szép utcai lakos (volt 
Lenin Tsz dolgozója) 70 éves 
korában elhunyt, temetése 
január 25-én, 11 órakor lesz 
a makói Belvárosi reformá-
tus ótemetőben. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak a roko-
noknak, ismerősök-

nek, szomszédoknak, mun-
katársaknak, akik drága sze-
rettünk, 

ID. BÍRÓ ANTAL 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek. 
Külön mondunk köszönetet 
orvosainak, ápolóinak, és kö-
szönet a szép gyászszertartá-
sért. 

0H 772594 Gyászoló család 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény 

megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány 

bemutatását! 
Köszönjük! 

GYÁSZHÍR 

„Úgy ment el, ahogy 
élt, csendesen és sze-
rényen, drága szíve 

nyugodjon békében." 
Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk, hogy a szere-
tett feleség, drága édesanya, 
nagymama, anyós és rokon, 

LIBOR JÓZSEFNÉ 
KENÉZ ESZTER, 

Székkutas, Béke u. 41. szám 
alatti lakos 69 éves korá-
ban, hosszú szenvedés után 
csendben elhunyt, temeté-
se 2002. január 26-án, 11 
órakor lesz a Székkutasi te-
metőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

KISS SÁNDORNÉ 
RADICS ERZSÉBET, 

volt Károlyi u. 89. szám alat-
ti lakos 80 éves korában el-
hunyt. temetése január 25-
én, délután fél 3 órakor lesz 
a vásárhelyi római katolikus 
temetőben. 

Gyászoló család 
MIittiaaa ' 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik Édesanyánk, 

ÖZV. HEGYI 
FLÓRIÁNNÉ 

CZ. NAGY JULIANNA 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték, 
oi 1772302 Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet. Szorgalom és 
munka volt az egész életed." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

ÖZV BÁLINT 
JÓZSEFNÉ 

TÓT ESZTER, 
Székkutas, Béke u. 53. sz. alat-
ti lakos 81 éves korában, 
hosszan tartó betegség után 
elhunyt, temetése 2002. ja-
nuár 26-án, 13 órakor lesz a 
Székkutasi temetőben. 

Gyászoló gondviselője 
és családja 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

JÁNOS JÓZSEFNÉ 
HEGEDŰS 

EMÍLIA, 

Hódmezővásárhely, Rud-
nay Gy. u. 12/a szám alat-
ti lakos hosszan tartó, sú-
lyos betegség után elhunyt, 
temetése január 25-én, 9 
órakor lesz a vásárhelyi ró-
mai katolikus temetőben. 

Gyászoló férje és lánya 
011772662 

GYASZKOZLEMENYEK 
FELVÉTELE: 

Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 
6800 Hódmezővásárhely, 

Bakay u. 16. 
Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 

Servio Temetkezési Szolgálat 
6800 Hódmezővásárhely, 

Hősök tere 7. 
Tel.: 62/246-605, 62/248-775 

S Z E N T E S 

G Y Á S Z H Í R KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szeret-
tünk, 

ÖZV HÉJA 
JÓZSEFNÉ 

KERESZTES 
JUSZTINA, 

Szentes, Udvardy u. 62. szám 
alatti lakos 81 éves korában el-
hunyt. temetése január 24-én, 
csütörtökön, 15 órakor lesz 
a szentesi Szeder temetőben. 

Gyászoló család, Szentes 
011772610 

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

BÍRÓ SÁNDORNÉT 
utolsó útjára elkísérték, mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

ÚJ HIRDETÉSI FORMÁK AZ APRÓBÖRZE OLDALON 
• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

• HASZNÁLTKÖNYV-VÁ-
SÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉ-
KOK, magánkönyvtárak vétele. 
Körút Antikvárium. Szeged, tel.: 
62/315-322. 

• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

KÉTSZOBA-HALLOS, 
FÖLDSZINTI LAKÁS 
CSENDES HELYEN 
ELADÓ, SZEGED, 
06/30-346-68-86. 

• HASZNÁLTKÖNYV-VÁ-
SÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉ-
KOK, magánkönyvtárak vétele. 
Körút Antikvárium. Szeged, tel.: 
62/315-322. Keretes 

hirdetés 
Hirdetés 

• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

• FIAT Ducato Maxi 1994-
es, nagy rakterű teherautó 
hűthető, szigetelt raktérrel 
eladó. Szeged, 62 /495-
595, 06-30/9-382-383. 

• HASZNÁLTKÖNYV-VÁ-
SÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉ-
KOK, magánkönyvtárak vétele. 
Körút Antikvárium. Szeged, tel.: 
62/315-322. Keretes 

hirdetés 

• HASZNÁLTKÖNYV-
VÁSÁRLÁS, könyvhagya-
tékok, magánkönyvtárak 
vétele. Körút Antikvárium. 
Szeged, tel.: 62/315-322. 

• FIAT Ducato Maxi 1994-
es, nagy rakterű teherautó 
hűthető, szigetelt raktérrel 
eladó. Szeged, 62 /495-
595, 06-30/9-382-383. 

• HASZNÁLTKÖNYV-VÁ-
SÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉ-
KOK, magánkönyvtárak vétele. 
Körút Antikvárium. Szeged, tel.: 
62/315-322. 

Apró (8 pt) Léniával elválasztva 
(6.5 pt) 

Sorkiemelt + léniával 
elválasztva, verzál (8 pt) 

Szókiemelés max. 5 szó 
(6.5 pt) 

Keretes hirdetés 
+ szín (kék) 

Inverz (fordított) 
megjelenés 

2 0 % 1 0 0 % D u p l a s z ó á r 2 0 % 5 0 % 

Érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon, vagy a 62/567-835-ös telefonszámon! 

HA ÖN APRÓHIRDETÉSÉT NAPILAPUNKBAN HÁROM ALKALOMMAL MEGRENDELI, A NEGYEDIK MEGJELENÉST AJÁNDÉKBA 
KAPJA! ÖTÖT SZERETNE? LEGYEN! HIRDETÉSÉT A SZEGEDI HIRDETŐBEN IS MEGJELENTETJÜK! (Az akció azonos tartalmú 
apróhirdetésekre vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag az Apróbörze oldalra érvényes.) AKCIÓNK 2002. FEBRUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES! 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

Ambrus Jözsel. 6762 Sándorlalva. Alkot-
mány krt. 24. Tel.: 627252-515 Berg Henrik-
né. 6754 Újszentiván. Május 1. u. 31. Tel.: 
60 /482-325 Cs. M.-i Kegyeleti Kit.. 6791 
Szeged. Széksósi út 6. Tel.: 62 /461-039 
6900 Makó. Verebes u. 2. Tel.: 62/212-640 
6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 
6800 Hódmezővásárhely. Bakay u. 16. 
Tel./tax: 62/534-985. 62/534-986 Márvány 
Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 
62/259-058 Égisz '90 Temetkezési Kft.. 6600 
Szentes, Sima F. u. 46. Tel.: 63/400-162 
6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-
975 Flóra Center Ktt., 6722 Szeged. Tisza L. 
krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet. 
6900 Makó. Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pl-
etas Temetkezési Vállalkozás. 6722 Szeged. 
Bartók tér. 8. pavilon. 62/424-992 Rekviem 
Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged. Pulz 
u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török 
u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetke-
zés. 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-
514 Szegedi Temetkezési Ktt., 6722 Szeged. 
Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Te-
metkezési Iroda Szeged. Török u. 1 t/B Tel.: 
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyö. Kastélykert 
u. 16. Tel.: 267-567 Mementó Temetkezési 
Iroda Makó. Csanád vezér tár 16. Tel.: 20/9-
318-332 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 
Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 
62/246-605,62-248-775 
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1 Albérletet keres 

2 A l b é r l e t e t kínál 

3 A u t ó 

4 Á l l á s t k í n á l 

5 B é r l e m é n y 

6 B ú t o r 

7 E g y é b 

8 É p í t ő a n y a g 

3 ' Gépjárművezető-képzés 

10 H a g y a t é k 

11 H a s z o n á l l a t 

1 2 H a s z o n j á r m ű 

13 K i e g . m u n k a 

14 K ö n y v 

15 M a g á n h á z 

16 N ö v é n y 

17 O k t a t á s t vállal 

18 P a n e l l a k á s 

19 R e n d e z v é n y 

2 0 R é g i s é g e k 

21 R u h á z a t 

2 2 S p o r t , h o b b i 

2 3 S z a k k é p z é s 

2 4 S z o l g á l t a t á s 

2 5 T a n f o l y a m 

2 6 T á r s k ö z v e t í t é s 

2 7 Termény, takarmány 

2 8 Téglaépítésű lakás 

2 9 Ü d ü l é s 

3 0 Üzlethelyiség 
1 

1 Albérletet keres 1 

• SZEGEDI , háromszobás 
vagy kétszobás + nappalis, bú-
torozatlan magánházat kere-
sek bérbe február 1 -jétől. 40 E 
+ rezsi (esetleg később meg-
vásárolnám). 06-30-4080-639. 

B Albérletet kínál 1 

• S E L L Ő H Á Z B A N garzon-
lakás kiadó. Szeged: 06-30-
9-432-704. 
• SZEGED, Rónai utcai, 1,5 
szobás, főbérlő nélküli, jól fel-
szerelt lakás nagyszobája di-
áklány mellé egy lány részére 
kiadó. Ár: 12.000 Ft + 1/3 re-
zsi. Érd.: 30/396-2843. 

3 Autó 

• O P E L Kadett 1.3 (1987) 
megkímélten, extrákkal eladó. 
485.000 Ft. 06-20/9285-548. 
Makó. 
• T Ö R Ö T T , totálkáros autót 
veszek legmagasabb áron. Ér-
deklődni telefonon: 06-30-
951-0557 (Szeged). 

4 Állást kínál 

• 0 - 2 4 óráig nyitva tartó élel-
miszerüzlet keres szakképzett 
pénztárost és eladót jó kere-
seti lehetőséggel. Érd.: 30-
200-19-35, reggel 9 órától, 
Szeged. 
• A S Z A K M Á T változatlanul 
szerető, de a pályát önhibáju-
kon kívül elhagyó üzletkötők 
jelentkezését várom. Jelentke-
zés személyes találkozásra: 
Sztranyánszki Béláné értéke-
sítési vezetőnél. Telefon: 62-
492-183, 62/468-024 vagy a 
06-70/217-99-11 telefonszá-
mokon. 
• A S Z E G E D Plazában 
működő játékterembe játék-
mestert keresek. Érdeklődni 
10 órától: 06-30/9658-416. 

S Állást kínál 

• A SZEGEDI Fonalfeldolgo-
zó Részvénytársaság dinami-
kusan fejlődő varrodájába 
azonnali belépéssel felvesz 
szakképzett vagy gyakorlattal 
rendelkező varrónőket és kett-
llzőket kötöttáru konfekcioná-
lására, két műszakos munka-
rendbe. Jelentkezni: Szegedi 
Fonalfeldolgozó Rt. Szeged, 
Tavasz u. 2. Tel.: 62/554-049. 
• A T Ö M Ö R K É N Y István 
Gimnázium gépelni tudó, szá-
mítógép-ismeretekkel rendel-
kező munkatársat keres admi-
nisztrátori munkakörbe. Ér-
deklődni: személyesen, az 
igazgató-helyetes Irodájában. 
• AUSZTRIA I szak- és se-
gédmunkák mindenkinek! Tele-
fon: 06-30/413-49-50. WWW. 
westherald.hu (Budapest) 
• A U T Ó S Z E R E L Ő T , autó-
vi l lamossági szerelőt, ka-
rosszérialakatost, műszaki 
ügyintézőt keresünk szervi-
zünkbe. Jelentkezést: „Márka-
kereskedés 011772598" jel-
igére a vásárhelyi Délvilág 
szerkesztőségbe kérünk. 
• BELVÁROSI élelmiszer ke-
res: számítógépes adatrögzí-
tésben jártas adminisztrátort. 
Peofit programísmerettel ren-
delkezők előnyben. Érd.: 30-
200-19-35, 9 Órától (Szeged). 
• D I N A M I K U S A N fejlődő 
számítástechnikai cég ügyfél-
körrel rendelkező hálózatsze-
relési szakembert keres ver-
senyképes fizetéssel. Ér-
deklődni a 30/436-2303 tele-
fonszámon lehet. 
• DÉL-MAGYARORSZÁGI , 
független pénzügyi finanszí-
rozó cég felvesz 3 fő munka-
társat vezetői céllal, szakta-
nácsadói és oktatói feladatok 
ellátására. Általános diploma 
feltétel. Érdeklődni kizárólag 
ma! 06-60/472-664, Szeged. 
• FÜGGETLEN pénzügyi ta-
nácsadó cég min. érettségizett 
munkatársat keres. 100.000-
200.000 Ft fizetés már az első 
hónapokban Is, tel.: 06-30-
358-6111. (Szeged) 
• K Ü L F Ö L D I munkahelyre 
keresünk sertés- és marha-
csontozó, valamint marhavágó 

- szakmunkásokat. Tel.: 06-20-
9288-498. 
• MAGYARORSZÁG egyet-
len „AAA" minősítésű biztosí-
tótársasága, az AHICO Bizto-
sító Rt. világszínvonalú szolgál-
tatásai értékesítéséhez korlá-
tozott számban munkatársat 
keres. Alkalmasság esetén 
szakirányú térítésmentes kép-
zést nyújtunk. Pozitív életszem-
léletű, dinamikus, 30-50 éves 
jelentkezőket várunk munka-
napokon 11-15 óra között. Tel.: 
62/476-725, 62/476-622 vagy 
a 70/217-99-11 telefonszámo-
kon. 
• M Ű V E Z E T Ő T keresünk, 
felsőfokú szakirányú végzett-
séggel, egyedi acélszerkeze-
tek gyártásához. Jelentkezni 
írásban, részletes önéletrajzzal 
az alábbi címen: Alukonstrukt 
Kft. 6728 Szeged, Budapesti 
út 8. 
• NYELVISKOLA tanárokat 
keres, vidéken is. Tel.: 06-30-
322-11-65, Szeged. 
• P IACVEZETŐ tőzsdei cég 
keres munkatársakat. Rövid 
bemutatkozó levelüket „Bróker 
011672178" jeligére várjuk a 
Sajtóházba. 
• P É N Z K E R E S E T I lehető-
ség, otthonról végezhető mun-
kák. Válaszborítékért tájékoz-
tatjuk . Munkanap Iroda 1056 
Budapest, Váci u. 78. 
• PÁLYAKEZDŐK, figyelem! 
Nagykereskedelmi cégünk fia-
tal, lendületes munkatársakat 
keres. Hosszú távú munka. 
Karrierlehetőség biztosított. 
Kezdő nettó: 55.000 Ft, 62-
426-925, 8-14 óra között (Sze-

W E A R E LOOKING FOR YOUNG APPL ICANTS 
TO T E A C H ENGLISH IN SZEGED. 

• REQUIREMENTS: 
- fluency in English - dedication to teach 

- longer period spent in English speaking countries. 
WE OFFER: 

- reliale background provided by an international company 
- career prospects - professional training 

- outstanding salary. 
To appllay call 62 /554-402, Monday-Friday 1 7 - 2 0 . 

Ask for Miss Tímea Molnár. „,,„„ 

Textil ipari vegyesvállalat pályázatot hirdet 

tit1{árnői 
munkakör betöltésére, 3 éves, 

határozott időtartamú munkavégzésre. 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: • Középiskolai végzettség 
• Max. 35 éves életkor • Számítógépes szövegszerkesztő-

ismeret (Word, Excel, internet) 
Fizetés megegyezés szerint. IDEGENNYELV-ISMERET 

(ANGOL, NÉMET) ELŐNYT JELENT. 
A fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat 

„PRECÍZ 011772616" jeligére a Sajtóházba kérjük beküldeni 
2002. február 1-jéig. 

N O N S T O P T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő i s ) 

Mk j r m m m 

A p r o D o r z e 
Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu 

• R A K T A R O S T keresünk 
műszaki alapvégzettséggel, 
targoncavezetői vizsgával és 
számítógép-kezelői ismeretek-
kel. Jelentkezés írásban, rész-
letes önéletrajzzal az alábbi 
címen: Alukonstrukt Kft. 6728 
Szeged, Budapest út 8. 
• SOKRÉTŰ műszaki tevé-
kenységgel foglalkozó cég ke-
res középfokú műszaki vég-
zettséggel rendelkező szak-
embert anyagbeszerzési, rak-
tárgazdálkodási területre. Je-
lentkezést: „Anyagbeszerző 
011772626" jeligére, a fizeté-
si igény megjelölésével a Saj-
tóházba kérjük. 
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo-
lyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel, részletre. 
62/472-028. 
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvé-
telt hirdet. Érettségivel rendel-
kező, rádó-tv műszerész vég-
zettséggel, B jogosítvánnyal, 
25 -35 év közötti, rugalmas, 
ambiciózus, pontos, megbíz-
ható, káros szenvedélytől men-
tes munkatársat keresünk 
azonnali belépéssel. Szeged, 
06-30/9983-480, 62/311-187, 
06/30-9256-68-35. 
• ÉPÍTÉSZ vagy építészmér-
nök végzettségű kollégákat ke-
resünk vállalkozás-előkészítői 
feladatok ellátására. Fő tevé-
kenységünk: könnyűszerkeze-
tes épületek, középületek, fém 
homlokzatburkolatok, függöny-
falak, üvegtetők, alumínium 
nyílászárók és acélszekeze-
tek tervezése, gyártása, sze-
relése. Jelentkezés írásban, 
részletes önéletrajzzal az aláb-
bi címen: Alukonstrukt Kft. 
6728 Szeged, Budapesti út 8. 

• K Ö R Ú T Régiségkereske-
dés, antik bútorok, régiségek 
felvásárlása. Szeged, 62-
315-322, 30/9558-979. 
• BÚTOROK (70 évnél ré-
gebbi), tollnemű, teljes hagya-
tékfelvásárlása! 06-62/216-324, 
06-30/383-7116, Szeged. 

„STIL" BÚTORBOLT 
Koloniál és rusztikus bútorok 

széles választéka, méretre gyártott 
beépített szekrények tükrös és 

bűtorlapos kivitelben. 

Kézi perzsaszőnyegek 
modern és hagyományos mintával. 

Szeged, Mérey u. 2. § 
T.: 62/543-010 

Egyéb 

• K Ü L F Ö L D I befektetők ré-
szére eladó ingatlanokat ke-
resünk! 06-1/210-49-04, Bu-
dapest. 

MINDEN PENTEKEN 
ÉS SZOMBATON 

8-14 óra között 

HALVÁSÁR 
a Fehértói Halgazdaságban 
Ponty: 569 Ft/kg 
Amur: 450 Ft/kg 
Busa: 280 Ft/kg 
Harcsa: 1250 Ft/kg 
Kárász: 300 Ft/kg 

A halakat térítés ellenében 
megtisztítjuk, filézzük. 

.yjs^ff,-, Érdeklődni lehet 
t-A^^'-'-J a 62/461-444-es 

telefonszámon. 

ÖD Építőanyag 

• SÓDERDEPÓ. Sóder, ma-
rosi, bánya- és termőhomok 
szállítása 3 köbmétertől. Tör-
melék-, földelszállítás, föld-
munkák. Héttonás IFA autó-
daru bérelhető. Érd.: 62-
484-133, 62/467-724, munka-
napokon, Szeged. 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
MÓRAHALMON: 

li u. 1., Divatáruüzlet 
?l: 02/281.212. 

9-17 óra. 

H Bérlemény 

Gépjármüvez . -k . I l i I I Rendezvény 

• A T E L J E S oktatásra 20% 
kedvezmény. Kovács Autósis-
kola. Szeged, Bihari 29. 62-
492-682. 
• CS ILLAG A U T Ó S I S K O -
LA Szeged, Londoni krt. 10. 
62/426-433. 
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• K Ö R Ú T Régiségkereske-
dés, antik bútorok, régiségek 
vásárlása készpénzért. Hagya-
tékfelszámolás. Szeged, 62-
315-322, 06-30/9558-979. 

L I Haszonállat 

• BÁRÁNYÁTVÉTEL 2002. 
január 29-én,.kedden, 8 órakor 
Makó-Rákoson, a mérlegház-
nál. Hódi és Társai Kft. Újszent-
iván. Tel.: 62/277-108. 06-60-
480-198. 
• BÁRÁNYÁTVÉTEL január 
28-án, 7.30-8.30-ig, Szentes-
Laplstón, 06/30-938-56-41. 
• HÁROMÉVES, tűzött szőrű 
mén, 4,5 q körüli, kocsival já-
ró eladó, Szeged, Külterület 
42. (Sándorfalvi út-Vi l lanyte-
lepnél jobbra) 

Q H Haszonjármű 

TARGONCA-
ELADÁS 

Újszerű gépek 
24 db 1,51 Komatsu 

7 db 1,51 Nissan 
5 db 2 1 Komatsu 
2 db 2 1 Mitsubishi 
1 db 3 1 Mitsubishi 
3 db 1,51 Mitsubishi 

T O T Á L S Z E R V I Z K F T . 
Hódmezővásárhely 

Tel.: 62/222-436 
www.totalszerviz.hu 

Kieg. munka 

• 5 0 ÉVES hölgy elvállalná 
Idős hölgy gondozását délutá-
nonként. 06-20/973-74-95, 
Szeged. 

f ü l Könyv 

• HASZNÁLTKÖNYV-FEL-
VÁSÁRLÁS, könyvhagyaté-
kok, magánkönyvtárak vétele 
készpénzért. Kőfút Antikvári-
um, Szeged, 62/315-322. 

Magánház 

• APÁTFALVA, Templom u. 
113., új építésű családi ház el-
adó. Erd.: 62/215-911, 62-
216-328. 
• C S O N G R Á D megyében 
családi házat vagy lakást kere-
sek. 06-30/297-87-41 , Balázs. 

I J j Növény 

• GYÜMÖLCSFA támogatott 
telepítéséhez meggy, dió, őszi-
barack, kajszi, szilva stb. fajták-
ból megrendelhető. Agro-Max 
Bt. Szeged. Telefon/fax: 62-
431-618. 

Oktatást vállal 

• MATEMATIKATANÁRNŐ 
általános, középiskolások kor-
repetálását, felzárkóztatását 
vállalja: 62/498-127, 06-20-
373-9946, Szeged. 

I l Panellakás 

• 6 3 nm-es, 1+2 + étkezős, 
nagy fürdőszobás, felújított la-
kás négyszintes épületben el-
adó. Szeged, 62/499-184. 
• ÉPÍTÓ utcai, 1,5 szobás la-
kás liftes házban, III. emele-
ten eladó. Érd.: 13 órától a 
62/567-829-es telefonszámon. 

A CAR 
T E L I A K C I Ó - 3 0 % 
6 7 2 4 Szeged, Kossuth L sgt. 45., telefon: 62 -423-687 . 
SZEMÉLYAUTÓK, TEHERAUTÓK ÉS MIKROBUSZ BÉRELHETŐ. 

• F A R S A N G I mulatságok 
Algyőn, a Faház Sörözőben. 
Vacsora: marhapörkölt sza-
bad szedéssel, farsangi fánk. 
Sztárvendég: Koós János. Ze-
nész: Várkonyi Tibi. Belépő-
jegy: 5000 Ft. Érdeklődni: 20-
9803-449. 

A KodályTéri 
Általános Iskola az 

Északváros Ifjúságáért 
Alapítvánnyal közösen 

bált rendez 
2002. február 16-án, 
19.00 órai kezdettel. 

Érdeklődni: 

548-155 és 548-157 
telefonszámon, 

vagy személyesen lehet 
az iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
vár a rendezőség. 

Régiségek 

• K O R Ú T A N T I K V A R I U M 
ÉS R É G I S É G K E R E S K E -
DÉS: antik bútorok, festmé-
nyek, órák, régi porcelán- és 
ezüsttárgyak, könyvek vétele. 
Teljes hagyatékok felszámolá-
sa azonnali készpénzfizetés-
sel, díjtalan kiszállással. Sze-
ged, Tisza L. krt. 59. 62-
315-322, 30-9558-979. 
• QUINT GALÉRIA: MŰVÉ-
S Z E T T Ö R T É N T É S Z sza-
kértő által É R T É K B E C S -
LÉST és eredetiségvizsgála-
tot GARANCIÁVAL vállalunk. 
6720 Szeged, Kölcsey u. 4. 
62/42-27-26, 06-30/9431 -411. 
• K O R R E K T áron, készpén-
zért vásárolok régi bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
régiségeket. Hagyatékok fel-
számolása. Szeged, tel.: 62-
494-141, 06-30/9252-945. 
• RÉGISÉGEK vétele, Sze-
ged, József Attila sgt. 29. 
62/310-614, 10-17 óráig. 
• RÉGISÉGKERESKEDÉS 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, vitrintárgyakat, min-
denféle órát, tollneműt, teljes 
hagyatékot is! Vidékre is díjta-
lan kiszállás, azonnali kész-
pénzfizetés! 06-62/216-324, 
06-30/383-7116, Szeged. 

W l Ruházat 

UI, OLASZ 
BŐRKABÁTOK 

VÁSÁRA 
nagy választékban, 
január 24-én és 

25-én, csütörtökön 
és pénteken, 

Szegeden, az Ifjúsági 
Ház Kht.-ben 

(Felső Tisza-part 2.) | 
Nyitva: 10-16 ó r á i g § 

• TARSASTANCHOZ ked-
vet érző, jó mozgású, 10-13 év 
közötti, kb. 150 cm magas FI-
ÚT keresünk. Lehet kezdő is. 
Tel.: 06-20-414-2505. 

Szakképzés 

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/ 
F O R G A L M I É R T É K B E C S -
LŐ szakképzés Indul épületbe-
járási gyakorlattal, Szegeden. 
Vizsgáztatás ugyanitt; részlet-
fizetés. Tel.: 06-30/358-6664, 
62/544-179, Kovácsné. 

H Q Szolgáltatás 

DUGULASELHARITAS 
1000 FT-TÓL, 

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

• A K C I Ó S K É P K E R E T L É -
C E K A S Z I L Á N K - n á l ! 
Egyes keretlécek 5-40%-os 
kedvezménnyel (Szeged, 
Csemegi u. 20/b, 425-343). 
S Z I L Á N K - több mint üveg. 
• D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S 
garanciával. (Szeged és 
Csongrád megye.) 06-30-
9457-577, 06-62/533-999, 
Szász Péter. 
• H O M O K S Z Ó R Á S korró-
zióvédelemmel, festéssel. 06-
62/267-554, 06-30/9550-537. 
• KUTYAKOZMETIKA Sze-
ged, Retek u. 12/B. 06-30-
234-9799. 
• LAKSPED. Költöztetés, ne-
héz tárgyak szállítása, belső 
rakodás, lomtalanítás hétvé-
gén is. Dobozokat, rekeszeket 
biztosítok! 62/497-358, 06-60-
304-690. 
• REDŐNY, reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó Égető-
nél árengedménnyel. 498-130, 
489-603, 06-60/381-147. 
• REDŐNY-, reluxa-, szúnyog-
háló-akció! 30-40%. 401-318, 
06-30/9457-201, Szeged. 

HORUKK-SPEED BT. 
Lomtalanít? 

Költöztet? Szállíttat? 
A HÓRUKK-ra számíthat 
010557947 mindennap 

Tel.: 6 2 / 2 5 1 - 5 5 9 
62 /277 -332 . 

Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6 

M A R O S D C J C f t J M P E R 

6772 DESZK, 
Alkotmány u. 43. 

B Á N Y A H O M O K , 

B A R N A H O M O K , 

szállítása. 
Megrendelhető telefonon: 

62/271-407 

2 2 1 
f— 

Sport, hobbi 

EutoSport 
R u c a n o r » ' 

L zt /V> /VJ i n i 
^.Lpív^ ti 

a a | | | i ,S> Téli dzsekik, ti 

In.SIR *pulóverek 
áV t i /? " sz°b°didőruhák< 

g síkesztyűk, 

CAMPAGN0L0 

termékek engedménnyel | ' h ó j ^ s ó k ! 

Szeged. NagyJ. u. 4. 
T.: 6 2 / 4 2 0 4 3 3 

Ny.:H.-P. 9-18. Szo. 10-13. 

Szeged, Nagy J. u. 1. 
T.: 62/451-675 

Ny.: H.-P. 9 -18. Szo. 10-13. 

ÉV ELEJI ÁRZUHANÁS! 
^ ^ ^ ^ Amíg a készlet tart! 

adidas 
20-i £ g / e S u , e 

SZEGED, Kárász u. 2. 

j j j j j Tanfolyam 

• SZEMÉLY-, vagyonőri tan-
folyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel. Részletre. 
62/472-028. 
• B IZTONSÁGSZERVEZŐ 
felsőfokú, OKJ tanfolyam In-
dul. Kezdés: február 2. Novit 
Bt. Szeged, 62/315-461, 20-
9-66-42-79. 
• INGYENES is lehet! Angol, 
számítógép-kezelő, gépírás-
képzés gyeseseknek, munka-
nélkülieknek a munkaügyi köz-
pont támogatásával! HUNIT-
Magyarország (62) 424 484. 
• M INŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
felülvizsgáló és tanúsító, OKJ 
tanfolyam Indul. Kezdés: febru-
ár 2. Novit Bt. Szeged, 62-
315-461. 
• T A N U L J O N délelőttönként 
angolul, németül! Február 25-
től indítjuk szuperintenzív, 240 
órás képzéseínketi (Alapfok, 
középfok.) Európa Nyelvisko-
la, 62/486-453, 70/241-73-59. 
• T Á R S A S T Á N C ! Lányfor-
mációhoz partner nélküli tár-
sastáncos, 9 -16 éves lányokat 
vár a GM Alapfokú Táncművé-
szeti Iskola. Ingyenes képzés. 
Szeged, 06-30/9387-617. 

4¡eBt 
^ IIorv Ön 

A Siker Bt. 

2002 tavaszán 

induló tanfolyamai: 
• Valutapénztáros 
• Valutapénztáros + angol 

vagy német szaknyelv 
• Komplex középfokú 

vámkezelő 
• Komplex felsőfokú 

vámügyintéző 
• Vámügyintéző 

(vámkezelőknek) 
• Számítógép-kezelő 

(-használó) 
• Számítógép-kezelő 

(-használó) + angol 
• Számítástechnikai szoftver-

üzemeltető 
• Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző (mérlegképes 
előfeltétele) 

• 2 éves mérlegképes 
könyvelői tanfolyam vállaik, 
szak (új feltételekkel) 

• Nemzetközi szállítmányozási 
és logisztikai menedzser 
(vizsgára bocsátás feltétele 
középfokú C típusú nyelvvizsga) 

Havi részletfizetési lehetőség! 
Jelentkezés: 

Siker Bt . 
Szeged, Vörösmarty u. 3. 
Tel./fax: 62/423-043 _ _ 

¿SZEREZZEN NYELVVIZSGÁT l 
6 HÓNAP ALATT! 

A N G O L - , NÉMET-
tanfolyamainkkal 

februártól Önnek is sikerül! / 

EURÓPA NYELVISKOLA j 
62/486-453,70/241-73-59. \ 

— — 

MIOK f'4 

Február és március hónapban 

induló tanfolyamaink: 

kereskedő-
boltvezető Ml. 

virágkötő f 
* ° 

frissítő masszőr 

dajka 
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ! 
Magyar Iparszövetség 

Okta tás i Központ 
6724 Szeged, Rigó u.24/d. 

Tel.: 426-587,425-596 
e-mait: miok.szeged«deltav.hu 

Gratulálunk 

O K J - s képzésekre: 
- Minőségbiztosítási 

felülvizsgáló 
és tanúsító 

- Személyügyi 
ügyintéző 

- Pénzügyi 
és számviteli 

ügyintéző 
- Intenzív 

mérlegképes 
könyvelő 

(előképzettséggel) 

- Mérlegképes 
könyvelő 2 év 
(megszerezhető 

előképzettséggel) 

p e r f e k t 

Csongrád Megyei 
Igazgatóság 

Szeged, Mérey u. 6/B 
Tel.: 62/420-652, * 

481-060 l 

B Á B E L Nyelvstúdió 
A N G O L , N É M E T s 
nyelvtanfolyamok [ 
Diákig.: 10% kedvezmény ' 

Szeged, Szentháromság u. 4. 
Tel.: 437-522. Mobil: 20/9844-843 

Társközvet í tés 

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

JjjJJI Termény, tak. 

• ÁRPA eladó. Érdeklődni a 
62/495-270-es telefonon. Sze-
ged. 

¡ 2 8 Téglaépít . lakás 

• SZEGED, JÓZSEF A. sgt 
és Tó utca 11/b, társasházi la-
kások leköthetők! Tel.: 06-20-
980-5441. 62/461-954 este. 

Hajós utcában, novemberben induló, 
ó lakásos társasházban III. emeleti, 65 
nm-es, 3 szobás és III. emeleti, 45 nm-
es, 2 szobás lakások leköthetők 112 000 
Ft/nm szerkezetkész áron. Átadás 2002. 
aug. 
M ó r a utcában induló társasházban 
75, 65 és 38 nm-es lakások leköthetők 
130 000 Ft/nm áron. 
Bárka utcában 144 nm-es, 1-3 szobás 
lakás szoc. poi.- ós kedvezményes hitelle-
hetőséggel 105 000 Ft/nm áron eladó. 
Érd.: 0 6 - 6 2 - 4 2 0 - 8 2 8 

FT1 Üdülés 
• H É V Í Z I üdülőhasználat 
Napsugár Üdülőszövetkezet-
ben, február 28,-március 13-
Ig átadó. Szeged, 62/483-504. 

2 3 Üzlethelyiség 

• A DUGONICS tér közelében 
70 nm üzlet Iroda céljára kiadó. 
Szeged, 06-70/315-38-46, 62-
421-168, 62/442-728. 
• SZEGED, Csongrádi sgt.-i 
üzletházban 100 nm-es, gyö-
nyörű üzlethelyiség tulajdon-
joga eladó. Telefon: 06-70-
210-93-63. 
• SZEGED, Petőfi S. sgt.-on 
200 nm-es üzlethelyiség el-
adó. 62/479-564. 
• S Z E G E D - B E L V Á R O S , 
Hajnóczy utcai, 175 nm-es üz-
lethelyiség bérleti joga rend-
kívül kedvező áron eladó. Tel.: 
06-70-210-93-63. 
• VÁLLALKOZÓK, figyelem! 
Hódmezővásárhelyen, főútvo-
nalon Irodaháznak, zálogház-
nak, telephelynek teljesen be-
rendezett Ingatlan eladó. 70-
249-25-08. 

JE" 
Boldog születésnapot 
Tanács La josné Volford Már iát 

75. 
születésnapja alkalmából 

szeretettel köszönti 
a család apraja-nagyja 

Dr. F O D O R F E R E N C N E K , Lifónak 
Madách 2.-be. 
Egyetlen és a legkedvesebb 
nagybácsinak 70. születésnapjára! 
Isten éltesse nagyon sokáig, 
erőben, egészségben! 
Unokahúgai: 

^ l l d i , Mesi, nyolc gyermekük 

F A R K A S A N D R Á S N É N A K 
boldog szü le tésnapot k ívánnak: 

Laci, Judi t és a gyerekek 

http://www.delmagyar.hu
http://www.totalszerviz.hu
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Avató, meglepetéssel A Szeviép-Szeged játékosa remek formában 

Szopkó mesteri dicsérete 

Szopkó Eszter, a Szeviép-Szeged játékosa (labdával) hetek óta kivá-
ló formában játszik. Fotó: Miskolczi Róbert 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

KOSÁRLABDA 
„Elégedett vagyok Szopkó Esz-
ter játékával, hosszú idő óta na-
gyon jó formában játszik!" Ezt 
Király Sándor, a Szeviép-Szeged 
A csoportos női kosárlabdacsapa-
tának trénere nyilatkozta a ZTE 
elleni bajnoki után. Aki ismeri a 
mestert, az tudja, nem igazán 
szokott felelőtlenül dicsérni, ná-
la ki kell érdemelni az elismerést, 
hiszen nagyon szigorú. A Diós-
győrben nevelkedett játékossal 
tegnap két tréning között beszél-
gettünk. 

- Két hét szünet van a bajnokság-
ban, Király Sándort ismerve, nem 
lazsálással töltik ezt az időszakot. 

- Délelőtt a főiskolán voltam, 
de a lányok elmesélték, hogy csak 
futottak és medicinlabdás gyakor-
latokat végeztek. Ezután elbúcsúz-
tattuk felena Mahorcsicsot, na-
gyon sajnáljuk, hogy távoznia kel-
lett tőlünk. 

- Hosszú idő óta kiváló formá-
ban van. Minek köszönhető ez ? 

- A sok-sok edzésnek, gyakorlás-
nak. Jól érzem magam Szegeden, 
szeretek a Szeviépben játszani. A 
trénerem játéklehetőséget biztosít 
számomra, van időm arra, hogy bi-
zonyítsak. Szerencsére ez eddig jól 
sült el. 

- Az előző idényhez képest ala-
posan kicserélődött az együttes, 
egyedül maradt a régi gárdából. 

- Könnyű volt az új társakat 
megszokni, mindannyian nagyon 
jó fejek, gyorsan összebarátkoz-
tunk. Sokat segít a fejlődésem 
szempontjából, hogy válogatott ko-
sarasok igazoltak a Szeviépbe. 
Donkó Orsi és Mészáros Koni ren-
geteget segítenek nekem, sokat 
gyakorolnak velem, sok mindenre 
megtanítanak. 

- A vezetőedzőt, Király Sán-
dort régóta ismeri. 

- Miskolcon születtem, itt is-
merkedtem meg a kosárlabdával. 
Pedig nem úgy nézett ki, hogy ezt 
a sportágat űzőm majd, hiszen so-
káig kézilabdáztam, az NB PB-ben 
játszottam. Ezután edzőváltásra 

került sor, ezért a mostani sport-
ágamat sokáig egyszerre űztem a 
kézivel. Ekkor a DKSK-t Király 
Sándor dirigálta. Látott több 
meccsen és edzésen, és megtet-
szett a játékom. Ekkor még általá-
nos iskolás voltam, és már a felnőtt 
kerethez hívott. Abban az időben 
erős csapata volt a Diósgyőrnek, így 
csak perceket kaptam a mester-
től. 

- Hogyan került Szegedre ? 
- Mindenképpen szerettem vol-

na továbbtanulni, és ezt itt megte-
hettem. Felvételt nyertem a JGYTF 
testnevelés-rekreáció szakára, ahol 
jelenleg a II. évfolyamra járok. Az 
is a döntésem mellett szólt, hogy 

a Szeviép-Szegednél több játéklehe-
tőséget ígértek, mint a DKSK-nál. 
Szerencsére mindkét számításom 
bejött, jól tettem, hogy egyesületet 
váltottam. 

- Hosszú idő után vasárnap is-
mét hazai környezetben szere-
peltek, hamarosan pedig már a 
megújult újszegedi sportcsarnok-
ban játszhatnak. Lesznek-e baj-
noki bravúrok a sporiban ? 

- Jó lenne! Idegenben kétszer is 
közel álltunk ehhez. A BSE, a Di-
ósgyőr, a Szekszárd és a Szolnok el-
len képesek lehetünk itthon egy 
meglepetésre, jó lenne elkapni a 
négy közül valakit. 

SÜLI RÓBERT 

A szegedi sportcsarnok átalakítá-
si munkálatai a január 27-i nyitás-
ra befejeződnek - ígérik a kivitele-
zők. így 630 millió forintos összeg-
gel az ország egyik legkorszerűbb 
küzdőtérrel rendelkező fedett léte-
sítménye nyitja meg kapuit. A hi-
vatalos megnyitóra vasárnap kerül 
sor, s az ünnepségen Deutsch Ta-
más sportminiszter és Bartha Lász-

SALAKMOTOR 
A közelmúltban a Squash Club-
ban tartott kellemes, családias han-
gulatú összejövetelen ismertette 
barátaival, szponzoraival és a mé-
dia képviselőivel Nagy Róbert idei 
terveit. A Szegeden élő, de a Szilá-
gyi Sándor által vezetett gyulai klub 
színeiben versenyző salakmotoros 
szólt a tavalyi szezonról is, amely 
ismét szép sikereket tartogatott 
számára. Ő mégis elégedetlen, a 
nemzetközi porondon többet várt 
magától és a magyar válogatottól is. 

Az eseményen megjelent egy 
olyan ember is, akit már régen kö-
szönthettek salakos berkekben, pe-
dig annak idején úttörő volt a 
sportágban Szegeden és rengete-
get segített az őt követő generá-
ciónak. Hargitay Sándorról van 
szó, Nagy neki köszönhette az an-
gol és a dán ligában való szereplést 
is. Az apropót az adta, hogy többen 
is szeretnék visszacsábítani a sport-
ágba, amely így talán Szegedre is 
visszatérhetne. Sokan várják már 
azt a napot... 

- Ha szinte ugyanannyit hoz-

ló, Szeged polgármestere mond be-
szédet. A több órás programot a 
sportigazgatóság munkatársai úgy 
állították össze, hogy az minden-
ki számára kellemes kikapcsoló-
dást nyújtson. Az ünnepség részt-
vevői szurkolhatnak az újságírók és 
az átalakítást végző cégek képvise-
lőinek focimeccsén, a Szeviép-Sze-
ged női és a Naturtex-Szedeák fér-
fi kosárlabda-játékosaiból összeál-
ló vegyes csapatok mérkőzésén. 

tam, mint eddig, akkor nem sokat 
javultam - kezdte meglepő mon-
dattal az összejövetelt Nagy Ró-
bert -, pedig az anyagi körülménye-
im, a technikai hátterem a legjob-
bakét idézte. Voltak kisebb-na-
gyobb gondok, de szerelőimnek, 
Barát Lajosnak és Vér Istvánnak 
mindenképpen köszönettel tarto-
zom. 

Nézzük azért azokat az eredmé-
nyeket, amelyek miatt a házigaz-
da szabadkozott! A csapat-vb-t a 9. 
helyen zárta a válogatott és kiesett 
(a legeredményesebb Nagy volt), 
de a magyarok még kiemeltek, 
nem kell selejtezőt vívniuk. Len-
gyel csapata, a Lódz búcsúzott az 
első osztálytól, a cseheknél a 
Slasnyval bronzérmet szerzett, míg 
a hagyományos krusovicei viadalt 
megnyerte. Dániában az Outrup-
pal ezüstös, Németországban a 
Diedenbergennel aranyos szezont 
zárt, utóbbi bajnokságban egyéni-
ben is (az átlagpontszámot nézve) 
a csúcsra ért. Megnyerte a magyar 
bajnokságot és a Select of World 
(fordítsuk egyszerűen világváloga-
tottnak!) tagjaként az USA-ban is 
szerepelt. De ő nem nosztalgiá-

De kezet foghatnak volt világválo-
gatott kézilabdásokkal a magyar 
és a szegedi öregfiúk összecsapá-
sán. A koronát a Pick Szeged-Sin-
telon nemzetközi kézilabda-mér-
kőzés jelend, miután a Tisza-par-
tiaknak van miért visszavágniuk; 
egy héttel korábban vereséget szen-
vedtek a jugoszláv bajnokság ezüs-
térmesétől. Belépődíj nincs, sőt a 
rendezvény végén meglepetés vár-
ja a nézőtéren helyet foglalókat. 

zik, már a jövőre gondol, az idei 
esztendőt tervezi: 

- Jelentős döntés előtt állok az 
idén, Európa vagy Anglia - leg-
alábbis, ahogy a szigetországban 
fogalmaznak. Ha az utóbbit vá-
lasztom, akkor a kontinens verse-
nyei kimaradnak, viszont Anglia 
mellett szól, hogy a csapat-világbaj-
noki sorozat legtöbb állomása brit 
földön lesz és lépéselőnybe kerül, 
aki ott versenyez. Nagyon szeret-
nék nemzetközi porondon jobban 
szerepelni, mint 2001-ben - fő-
ként az Eb- és vb-sorozatokra gon-
dolok - egyéniben és a válogatott 
tagjaként egyaránt. A bajnoki címe-
met is meg kívánom védeni, de 
nem olyan izgalmak közepette, az 
utolsó fordulóra halasztva a dön-
tést, mint tavaly. Magosi Norbert 
kemény ellenfél volt, valószínűleg 
ebben a szezonban is vele kell leg-
inkább számolnom. Remélem, tá-
mogatóim, Hódi János, Rappai At-
tila, Terhes János, Havancsák Lász-
ló, Tóth fózsef, Tar Róbert, Jászay 
György és Császár János segítségé-
vel az idén fejlődhetek, még jobb 
eredményeket érhetek el. 

IMRE PÉTER 

Lipcse rendező lenne 
LIPCSE (MTI) 

Lipcse a környező városokkal -
Chemnitzcel, Drezdával és Riesá-
val - együtt megpályázza a 2016-
os és a 2020-as nyári olimpia ren-
dezését is, ha 2012-ben nem lehet 
házigazdája a játékoknak. 

- Aki 2012-t mond, mondjon 
2016-ot és 2020-at is - jelentet-
te ki Burkhard fung, a lipcsei kan-
didálást előkészítő bizottság veze-
tője. - Nemcsak az egykori NDK-
nak, hanem egész Németország-

nak óriási sikert jelentene, ha Lip-
csében kerülne sor a játékokra. 
Úgy ítéljük meg, hogy nincs értel-
me csak 2012-re koncentrálni, az 
első próbálkozás ritkán szokott 
sikerrel járni, ezért olyan straté-
giát dolgoztunk ki, melynek kö-
szönhetően egyre jobbak leszünk 
és végül a NOB nem tud mást 
választani, mert mindenkin túl-
teszünk. 

Jung szerint a 2012-es jelentke-
zés előkészítése a tervezettnél las-
sabban halad. 

- A karácsonyi ünnepek alatt 
csökkent a tempó és még nem 
kaptuk el újra a megfelelő ritmust. 

Németországból Lipcse, Ham-
burg, Düsseldorf, Frankfurt és 
Stuttgart jelezte, hogy 10 év múl-
va otthont adna a játékoknak. A 
Német Olimpiai Bizottság (DOK) 
2003. áprilisában határoz arról, 
hogy melyik várost támogatja. A 
NOB 2005-ben jelöli ki a hely-
színt. 

Budapestnek szintén szándéká-
ban áll kandidálni. Nagy Róbert legjobb barátaival: a motorjával és a versenyzését segítő szponzorokkal. 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Küldjön képeslapot 
a D é l m a g y a r o r s z á g o n - l i n e - r ó l ! 

C 1 B 
BANK 

6 7 2 0 SZEGED, K I SS MENYHÉRT U. I . TELEFON: ( 6 2 ) 4 2 5 - 4 2 5 

6 7 2 2 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: ( 6 2 ) 5 5 4 - 9 1 0 

6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. 15. TELEFON: ( 6 2 ) 2 4 6 - 9 1 1 

Érvényes: 2002. január 7-tól 
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

50EFt-1Ufl 1NR-5HR 5NR-10MFI UMFlIaMt 
«1« Éves kamat (%) EBKH Éeeskamatf») EBKH ÉvaaKamat(%| EBKH Éves kamat (%) EBKH 

1 hó 7,750 (7,86) 7,875 (7,98) 8,000 (8,11) 8,125 (8,24) 
3 hó 7,750 (7,86) 7,875 (7,98) 8,000 (8,11) 8,125 (8,24) 
Lejárat előtti visszaváltás esetén a Kamat a mindenkort C!B Ciassic Magánszámla alsó kamatsávjáva! megegyező 

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft) HITELEK 
savna Barnai Éaaatamatm EBKU Érvényes: 2002. január 7-tól 
0 - 50 e Ft-ig 2,000 2,05 Magánszemélyek részére 
50e Ft -1M Ft 5,500 5,72 „ 1 D O «"• 

„ , , „ , „ „ 7 6 n n 7 07 CIB Személyi kölcsön 
1M Ft felett 7,500 7,87 anm-ig 23 vagy 26 

3M FI felett 19 végy 23 
THM: 22.81-37,75%, 3%-cs kezelési költség melleit. A kamatláb 
mértéke a jóváhagyott mtal összegété és az aúéstrtnésttés 
eredményétőt függ 

Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
- lakáscélú hitel kamata 13,99 % 
- egyéb célú hitel kamata 17,00% 
THM: 19.32 - 23.36%, 1 - 1 0 éves lutamidóre 

CIB Új Otthon hitel 2,99 % 

C I B 0 O 6 4 O 2 4 2 2 4 2 

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft) 
Leütést bfá Éne kantél |%) E«r 
1 hó 7,800 7,80 
3 hó . 7,800 7.80 
6 hó 7,600 7,60 
12 hó 7.100 7,10 
• Az EHM kamatai az éves kamattal 
megegye2óek. 

Ijlójizeiés mellé 

f i i 

HIÉ 

Ha O n legalább negyedéves 
DÉLMAGYARORSZÁG 

vagy DÉLVILÁG 
ELŐFIZETÉSSEL rendelkezik, 

negyedévente 
egy apróhirdetési 

lehetőséggel is 
megajándékozzuk. 

A luheto-iég igénybevételéhez bozzó >•! < xeroejy! igazolványét 

Információ: 62/567-835 

tas 

2001: Nagy-év volt 
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Ünnep 
a Pro-Artnál 

TANC 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Látványos bemutatóval ünnepelte 
meg a kisteleki központú Pro-Art 
Táncstúdió, hogy a Magyar Tánc-
sport-szakszövetség három leg-
eredményesebb klubja között vég-
zett, s ezért nagy összegű j 1 mil-
lió 790 ezer forint) jutalomban ré-
szesült az ISM-től. 

Eredményességüket a tavalyi ha-
zai versenyek, bajnokságok döntős 
helyezéseiből számította ki az 
MTÁSZ elnöksége. A jutalmat az 
utánpótlás-nevelésre, képzésre, 
versenyekre való utazásra hasz-
nálhatja fel a klub. 

A gálaműsor végén az elnökség 
nevében Pásztor Ferenc, az 
MTÁSZ első embere jelentette be 
a jelenlévőknek az elismerést, me-
lyet versenyzőpárosok és a mint-
egy kétszáz főnyi közönség is kitö-
rő örömmel fogadott. 

Az eddig elért eredmények je-
lentik a biztosítékot arra, hogy a 
kapott céltámogatással a klub szak-
mai vezetése jól fog sáfárkodni. 

Nyertek 
Mezeiék 

KÉZILABDA 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap este a magyar férfi kézi-
labda-válogatott 31-20-ra nyert 
Olaszországban, s ezzel továbbju-
tott a világbajnoki előselejtező cso-
portjából. A Skahczki László vezet-
te együttes már első fébdőben fö-
lényesen, 18-10-re vezetett. A há-
rom szegedit is a soraiban tudó -
Mezei, Buday, Berta - együttesből 
Mezei négy, Berta pedig két gólt 
szerzett a meccsen. A Barcelona 
idegenlégiósa, az egykori Pick játé-
kos, Nagy László hatszor vette a ha-
zaiak kapuját. A két gárda vasár-
nap Tiszaújvárosban mérkőzik. 

Sostarral nem bírt a Szentes 

A Fradi kapusa, Sostar (jobbról) valósággal megbabonázta a hazaiakat. Fotó: Miskolczi Róbert 

VÍZILABDA 
KONTAVILL-SZENTESIVK-
FTC 5-9 (0-2, l - l , 

1 - 2 , 3 - 4 ) 
Férfi vízilabda-mérkőzés, rájátszás. Szen-
tes, ligeti uszoda, 500 néző. Vezette: Bors, 
Kiszelly. 
Szentes: HORVÁTH T. - Pellei, Csörgő, Kis 
I., SZABÓ N. 2, Kameneckij, Szénászki. 
Csere: Somogyi, Biltsik, BERKI 2, 
Juhász E. 1, Vígh, Hyc. 
Edző: Kádár József. 
FTC: SOSTAR - KATONÁS 4, Lehmann, 
NYÉKI 2, Takács A., TÓTH L. ,T ibal , 
Csere: Szirányi, Paján, Babay, Haufe 1, 
Vogel, Hosnyánszki 1, Bíró (kapus). 
Edző: Gyöngyösi András. 
Gól - emberelőnyből: 7/2, ill. 7/3. 
Négyméteresből: 1/1, ill. 24 . 

A meccs előtt a hazaiak mestere, 
Kádár József feltűnően nyugod-

Totómonológ 

Protity Sándor 

Protity Sándor, az FC Szeged-Ti-
sza Volán Focisuli ifjúsági csa-
patának edzője korábban jórészt 
felnőtt együttesek (Szegedi Dózsa, 
SZVSE, Vásárhely) szakmai 
munkáját irányította. A 4.7 éves 
szakember tréneri pályafutása 
csúcsának azt tekinti, amikor az 
1991/92-es évadban az NB I-ben 
szereplő Szeged SC pályaedzője-
ként dolgozott. 

- Hihetetlen balszerencsések 
voltunk, ha csak egyetlen góllal 

többet szerzünk, akkor nem mi, 
hanem a Vasas kényszerül osztá-
lyozóra a Diósgyőr ellen - eleve-
nítette fel a múltat a szakember. 
- Az akadályt sajnos nem tudtuk 
venni. 

Protity Sándor elárulta, nem 
szokta kísértésbe vinni a szeren-
cséjét. 

- A munka híve vagyok, nem 
hiszek a véletlenben, éppen ezért 
totózni sem szoktam. Ez viszont 
nem jelenti azt, hogy ne követ-
ném figyelemmel a külföldi baj-
nokságokát. Elárulom, a német 
Bundesliga a kedvencem, viszont 
a túlbiztosított védelmek miatt az 
olaszt nem szeretem annyira. 
Úgy érzem, a tavaszi rajton to-
vább tart a Bayern Münchennek 
az őszi szezon végén kezdődött 
vesszőfutása; Elberék vereséget 
szenvednek a Schalke otthoná-
ban. Nem lankad a Bremen, Lisz-
tes vezérletével Sebőkék cottbu-
si otthonában is megszerzi a há-
rom pontot. 

IME A TIPPJEIM: 
1. 1860 München (8.J-1. FC Köln (15.) 1 
2. Mönchengladbach (14.)-Kaiserslautern (4.) 1 X 
3. Schalke 04 (7.)-Bayern München (5.) 1 
4. VfB Stuttgart (lO.)-Hamburg (11.) 1 
5. Cottbus (16.)-Bremen (3.) 2 
6. Dortmund (2.)-Hertha BSC (6.) 1 
7. Parma (lő.)-Bologna (6.) X 
8. Atalanta (13.)-Fiorentina (17.) 1 
9. Milan (5.)-Udinese (11.) 1 

10. Perugia (12.)-Verona (8.) 1 X 
11. Ibrino (9.)-Lazio (7.) X 
12. Venezia (18.)-Internazionale (1.) 2 
13. Arsenal (4.)-Liverpool (5.) 1 X 
pluszmérkőzés: 
14. Chievo (4.)-Juventus (3.) 2 
Előző heti tippelőnk, Magyar György tíz találatot ért el. 

tan figyelte tanítványai melegíté-
sét. 

- Minek idegeskedjek, rende-
sen felkészültünk, a többi úgyis a 
vízben dől el. A minimális elvá-
rás a csapattal szemben, hogy szo-
ros meccset játsszon, a maximá-
bs pedig, hogy esetlég pontot vagy 
pontokat szerezzen. 

Edzőkollégája, Gyöngyösi And-
rás elmondta, hogy „fiaiból" elég 
sokat kivett a vasárnapi, Partizan 
Beograd elleni LEN-kupa negyed-
döntő, de ettől függetlenül ter-
mészetesen győzelmet vár. 

Óriási hangorkánban, hatalmas 
buzdítás közepette kezdődött el 
a mérkőzés, amely szentesi szem-
szögből nézve elég rosszul indult: 
Nyéki már a 29. másodpercben 
megszerezte a zöld-fehéreknek a 
vezetést. Remek volt a hangulat, 
a fantasztikus szentesi közönség 
űzte-hajtotta a kedvenceket, akik 
- bár rettenetesen akartak - elég 
nagy hibaszázalékkal játszottak. 
Ettől függetlenül többször kerül-
tek kecsegtető helyzetbe, de a pró-

bálkozásaikat a világklasszis há-
lóőr, Sostar rendre hárította, szin-
te megbabonázta a vendéglátó-
kat. Akár még azt is írhatnánk, 
hogy jó volt a meccs, csak éppen 
rettenetesen hiányoztak a szente-
si gólok. Erre 10 és fél percet kel-
lett várni, ekkor Berki centerpo-
zícióból betalált végre, 1-2. A le-
vegőben lógott az egyenlítés, 
csakhogy az ukrán légiós, Kame-
neckij egymás után két előnyt 
is kihasználatlanul hagyott. Kár 
volt ezekért a lehetőségekért, fő-
leg annak tükrében, hogy Haufe 
hasonló szituációból nem hibá-
zott. 

A fordulást követően Szabó N. 
közeh pöccintésével újra felcsillan-
ni látszottak a hazai remények, de 
korai volt az öröm, ugyanis a ko-
rábbinál nagyobb sebességű foko-
zatra kapcsolt a Ferencváros. Egy-
más után szerezték találataikat, 
különösen Katonás volt elemé-
ben, aki négyszer is kipúposítot-
ta Horváth kapus hálóját. A záró 
negyed hajrájában hiába volt is-

mét egyenlő partnere a fővárosi 
csapatnak a Kurca-parti alakulat, 
ez csak arra volt elegendő, hogy 
a különbség ne nőjön tovább, 
5-9. 

Kádár József: - A Fradi jobban 
alkalmazkodott az új szabályértel-
mezéshez. 

Gyöngyösi András: - Amennyi-
ben jobban használjuk ki a hely-
zeteinket, nagyobb különbségű 
győzelmet arathattunk volna. 

A rájátszás 2. fordulójának 
eredményei: Vasas-Tabán Trafik 
Szeged 9-4, Domino-BHSE-OSC 
21-3, BVSC-Újpest 10-6. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
1. Honvád 14 14 - - 222- 84 28 
2. Vasas 14 13 - 1 173- 73,26 
3. BVSC 14 12 - 2 154- 89 24 
4. FTC 14 10 1 3 126- 85 21 
5. Újpest 14 7 1 6 127-103 15 
6. Szeged 14 6 1 7 105-108 13 
7.0SC 14 6 - 8 106-134 12 
8. Szentes 14 5 1 8 116-137 11 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

Megyehármas tervek a Zennernél 

LABDARUGAS 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt ősszel, október 11-én 
megalakult Csongrádon a Zenner 
Sportegyesület, amely a labdarúgás 
mellett tömegsportszakosztályt is 
üzemeltet. Kiss István elnök elha-
tározta, a következő évadban már 
a megyei harmadosztályban szere-
pel a gárda. A javarészt idősebb 

futballistákból álló alakulat eddig 
még csak a kispályán mutatta be 
a tudását, de rövidesen a zöld gye-
pen is debütál. 

- Az elnökséggel arra az elhatá-
rozásra jutottunk, hogy március-
ban elkezdjük a nagypályás tré-
ningeket - árulta el a sportegyesü-
let első embere. - Nem tartom ko-
rainak a kezdést, az őszi rajtra már 
szeretnénk egy ütőképes gárdát 
összehozni. 

Az elnök egy olyan csapatot kép-

zel el, amely akár a bajnokságot is 
megnyerheti. 

- Az aranyérem megszerzése a 
célunk. A napokban megalakult 
Csongrádi Ifjúsági Sportegyesület-
tel remek a kapcsolatunk, az ifjú-
sági gárdájukból kiöregedett labda-
rúgókra tárt karokkal várunk. Raj-
tuk kívül azokra is számítunk, 
akik ebben az évadban a környe-
ző települések csapataiban még a 
CSLC kölcsönjátékosaiként rúg-
ják a labdát. 

Ottmar Hitzfeld vb-jóslata 
MÜNCHEN (MTI) 

Ottmar Hitzfeld szerint a német 
labdarúgó-válogatott a döntőbe is 
bekerülhet a koreai-japán közös 
rendezésű világbajnokságon (má-
jus 31.-június 30.). A Világ Kupa-
és Bajnokok Ligája-győztes Ba-

yern München vezetőedzője úgy 
véb, hogy Rudi Völler szövetségi 
kapitány remekül szót ért a játé-
kosokkal és nagyon egységes csa-
patot hozott össze. 

- A játéktudásnál is fontosabb, 
hogy mindenki hajlandó legyen 
küzdeni a másikért, a kereten be-

lül nem lehet széthúzás. Rudi fan-
tasztikus munkát végzett, kiváló 
érzékkel simította el a korábbi el-
lentéteket. A miénk lesz a legegy-
ségesebb csapat, és ha ehhez egy 
kis szerencse is párosul, akkor ott 
lehetünk a fináléban - nyilatkozta 
a vezetőedző. 

Meglepetések nélkül 
TENISZ 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Meglepetések nélkül. Röviden így 
is össze lehetne foglalni az auszt-
rál nyílt bajnokság tegnapi negyed-
döntőinek a mérkőzését. A höl-
gyeknél az első számú kiemelt, az 
amerikai Capriati 65 perc alatt le-
söpörte a pályáról a francia Maures-
mot. A két belga összecsapásán, a 

negyediknek rangsorolt Chjsters is 
könnyed győzelmet könyvelhetett 
el honfitársa, Henin ellen. A fér-
fiaknál az orosz Marat Szafin rápi-
henhetett az elődöntőre, hiszen a 
dél-afrikai Ferreira sérülés miatt 
feladta a meccset még az első szett-
ben. A németek üdvöskéje, Tommy 
Haas is hozta a találkozót, az utób-
bi időben csak a hangját hallató 
Marcelo Rios ellen jutott az elő-
döntőbe. 

Eredmények, nők: Capriati (ame-

rikai)-Mauresmo (francia) 6:2, 6:2, 
Chjsters-Henin (mindkettő belga) 
6:2, 6:3. Férfiak Szafin (orosz)-Fer-
reira (dél-afrikai) 5:2-nél Ferreira 
feladta, Haas (német)-Rios (chilei) 
7:6 (7-2), 6:4, 6:7 2-7), 7:6 (7-5). 
. A hölgyeknél ma az elődöntőt 
rendezik meg, a párosítás a követ-
kező: Capriati-Chjsters, Hingis-
Szeles. A férfiaknál egy meccset 
rendeznek, a svéd fohansson a cseh 
Novakkal csap majd össze a dön-
tőbe jutásért. 

REFLEKTOR 
NYERTEK A MIEINK 
A magyar férfi kosárlabda-váloga-
tott tegnap Európa-bajnoki közép-
döntőn, Fehéroroszországban 
69-64-re diadalmaskodott. A mi-
eink legeredményesebb játékosa, a 
körmendi Németh volt 21 ponttal. 
A vásárhelyi születésű Gémes Le-
vente két találattal járult hozzá a si-
kerhez. 

TEREMKÉZILABDA-KUPA 
A hét végén indul az Etelka sori 
munkacsarnokban a hagyományos 
Teremkézilabda-kupa, amely ver-
senykörülmények között segíti a 
szegedi és Csongrád megyei csa-
patok felkészülését a tavaszi sze-
zonra. A részletes program. Janu-
ár 26. (szombat), 14 óra: Algyő 
SK-Sz. Fényforrás (női megyei-vá-
rosi), 14.55: Algyő KE ifi-Kistelek 
(női kiemelt), 15.50: Zsombó-Sz. 
Fényforrás (női megyei-városi), 
16.45: Algyő KE ifi-Algyő KE I. 
(női kiemelt), 17.40: Sándorfalva-
SZKKSE-Dorozsma vegyes (női ki-
emelt). Január 27. (vasárnap), 8 
óra: Volán ifi-serd. I.-Sándorfalva 
(férfi megyei-városi A), 8.55: Volán 
ifi-serd. Il.-Ságvári Öregfiúk (férfi 
megyei-városi B), 9.50: Ruzsa-Sze-
kahőszer-Dorozsma ifi (férfi me-
gyei-városi B), 10.45: Volán ifi-serd. 
I.-Szekahőszer-Dorozsma II. (fér-
fi megyei-városi A), 11.40: Ru-
zsa-Algyő KE-Mol (férfi megyei-
városi B), 12.35: Domaszék II-A1-
győ SK (férfi megyei-városi A), 
13.30: Szekahőszer-Dorozsma 
I-Kecel, 14.25: Domaszék I.-Sz. 
6. Puttony, 15.20: Kecel-Soltvad-
kert (utóbbi három férfi kiemelt). 

TÖRZSSZURKOLÓK 
Ginál János a 06-309380-980-as 
telefonszámon várja azoknak a 
Pick-szimpatizánsoknak a jelentke-
zését, akik vállalják a törzsszurfeo-
lói címet, státust. Csábító lehet, 
hogy számukra még kedvezménye-
sebben biztosít bérletet - az idei 
összes hazai találkozóra - a klub. 

ELMÉLETI VETÉLKEDŐ 
Január 26-án (szombaton) 10 óra-
kor a Csongrád Megyei Természet-
barát-szövetség hivatalos helyiségé-
ben (Szeged, Victor H. u. 1.) és az 
Eötvös József Szakközépiskolában 
(Hódmezővásárhely, Szent Antal 
u. 5.) rendezik meg a „XXXV Csík 
Judit természetjáró elméleti vetél-
kedőt". Idén a hagyományos Kék 
Túra Aggteleki hegység, a Cserehát, 
a Zempléni hegység adják az álta-
lános rész anyagát. 

A JÖVŐ BAJNOKAI 
A fenti nevet viselő serdülő leány 
és fiú kézilabdatorna legutóbbi for-
dulóját Szentesen, a városi sport-
csarnokban rendezte meg a me-
gyei szövetség. A Kurca-parti város-
ban a lányoknál hét, a fiúknál pe-
dig öt együttes lépett pályára - tu-
dósította lapunkat Dunás Varga 
Zoltán. A lányoknál a Kistelek, a 
fiúknál a szegedi Odessza II. diadal-
maskodott. Eredmények, lányok: 
Kiskunhalas-Sándorfalva 9-7, Kis-
kunhalas-Kistelek 1-12, Sándorfal-
va-Székkutas 9-5, Kistelek-Szék-
kutas 28-3, Kistelek-Szentes 29-2, 
KSZSE Szeged-Odessza II. 10-9, 
Szentes-KSZSE Szeged 1-22, 
Odessza Il.-Székkutas 14-3. Fiúk: 
Odessza II.-Tisza Volán 16-13, 
Kiskunhalas-Szentes 23-1, Rösz-
ke-Tisza Volán 7-15, Kiskunha-
las-Röszke 19-5, Tisza Vo-
lán-Szentes 24-5, Odessza II.-Kis-
kunhalas 17-12, Szentes-Röszke 
7-14, Szentes-Odessza II. 8-24. 
A lányoknál a következő fordulót 
január 27-én (vasárnap), 8 órától 
rendezik meg a városi sportcsar-
nokban. 

KÉRDŐ LAJOS-
EMLÉKVERSENY 
Január 27-én (vasárnap), 10 órától 
rendezik meg Vásárhelyen a Hód-
tói Sportcsarnokban a „Kérdő La-
jos-ökölvívó-emlékversenyt. 

EDZŐMECCS 
Az FC Szeged NB Il-es labdarúgó-
csapata szombaton, 11 órakor 
játssza második edzőmeccsét. A 
Felső Tisza-parti stadionban ezút-
tal a „megyeegyes" bstavezető Do-
rozsma vendégeskedik. 
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Nők az árnyékban 
BAKOS ANDRAS 

A nők egy hatalmas épület árnyékából léptek elő. 
Mintha valami ajtón jöttek volna ki, pedig ajtó 
nem volt, és mintha ők se lettek volna ott az elő-
ző pillanatban. A meglett magyar férfiak, akik Prá-
ga belvárosában egyik sörözőtől a másikig sétáltak, 
meglepődtek. Epp annyi nő lépett elő, ahány férfi 
volt, és senki sem maradt az árnyékban. Ót Ls ka-
ron fogta egy alacsony nő, aki nem nézett fel, mint-
ha szégyellné magát, ez így Ls lehetett. Viszont 
mondott valamit, úgy, mintha dorombolt volna. A 
férfiak addig beszélgettek, ekkor azonban elné-
multak. A nők viszont, mintha az előbb ők is részt 
vettek volna a beszélgetésben, beszéltek, de nem 
csehül, a férfiak nem tudták megállapítani, milyen 
nyelven. Ezt játszották a nők, igaz, kicsit lámpa-
lázasan. Hiszen nyilván csak az első pillanatokon 
kell túljumi, a többi, elvileg, megy magától. De az 
első pillanat nagyon nehéz; úgy tenni, mintha 
egész este együtt lettek volna. Egy baráti társaság 
Európa közepén, az éjszaka közepén. 

„Nocsak", mondta ő akkor, és elmosolyodott. 
Szerette volna, ha ez a mosoly gúnyosra sikerül. 

Elsősorban önmagán szeretett volna gúnyolódni. 
Néhány erösebbet ütött a szíve, aztán tovább, to-
vább, csak kicsit szaporábban. Most mi lesz1A 
férfiak megálltak, a nők is, a férfiak zavartan vagy 
sötéten néztek, a nők kicsit bosszankodva, de úgy, 
hogy még mindig meg lehetett volna menteni a 
helyzetet. Mintha ebből azért még bármi lehetne. 
A nők csinosak voltak, amennyire ez látszott. Me-

gint odaléptek a választottjaikhoz. Azok pedig úgy 
tettek, mintha méregetnék őket, de közben gon-
dolkodtak. 

O délelőtt vett egy elég jó térképet, és egyedül 
is bejárta a várost. Elment a térre, ahol Közép-Eu-
rópa egyik legszebb harangjátékát figyelik a turis-
ták. Ö is megnézte, de elborzasztotta, hogy a nyak-' 
ban ülő kisgyerekek is nézik a halált megjelenítő 
alakot, a vigyorgó koponyás csontvázat, bár tud-
ta, a középkorban ez az ábrázolás teljesen termé-
szetes volt. Ez volt aznapra a rossz. De szép élmé-
nye is volt; látott egy lányt, aki szinte kislány volt, 
talán tizenhat éves, a Vencel téren ment, sietett 
valahová. Mobilon beszélt, és közben dobozos 
sört iszogatott, nem alkoholmenteset. Éjjel, ami-
kor az árnyékból előlépő nő egy pillanat alatt kö-
zel került hozzá, hideg veríték lepte el, és megint 
rosszul érezte magát A többiek is rosszkedvűen, 
értetlenül nézegettek egymásra. Mintha a körül-
mények dacára mégis be kellene bizonyítaniuk va-
lamit. 

Később örült, hogy ott az utcán nem mondott 
semmi durvát annak a nőnek, amikor szépen meg-
fogta a kezecskéjét, és lefejtette a karjáról. Hiszen 
ez a nő dolgozott, és a munkája bizony elég nehéz 
lehetett. Szó nélkül akart elbúcsúzni, aztán még-
is visszafordult Bár jobb lett volna, gondolta később, 
ha ezt sem mondja. Fölöslegesen beszélt Azt 
mondta, magyarul, hogy ók. itt, bármennyire is sze-
retnék. nem hasonlítanak a virágokhoz. 

A Nyiragongo tűzhányóból kitört lávafolyam a repülőtér közelében kanyarodik el a kelet-kongói Go-
tnában. A láva a vulkántól tíz kilométerre levő városban állapodott meg. MTI Telcfotó'AP/Karel Prinskx> 

Henger Éva támogat 
PALERMO (MTI) 

Henger Eva pornószínésznő egy 
mérkőzés erejéig elvállalta az olasz 
női röplabdabajnokság elsó osztá-
lyában szereplő Palermo csapatá-
nak szponzorálását. A szicíliai 
egyesületnek a vasárnapi, Modena 
elleni bajnoki találkozóra sikerült 
megnyernie a gyóri születésű, de 

Olaszországban élő sztár támoga-
tását. A Palermo az egyetlen olyan 
klub az élvonalban, amelyiknek 
nincs állandó szponzora. A ma-
gyar pornószínésznő színrelépése 
előtt Ana Pauláról, a csapat brazil 
idegenlégiósáról készült, „csak" 
erotikus fotókat bemutató naptár 
eladásából próbált a klub többlet-
bevételhez jutni. 

Előzetes. Már most készülnek a Bálint-napra. Budapesten, a Me-
zőgazdasági Múzeumban Marosi Andrea virágkötő bemutatta elkép-
zelését az idei Valentin-napra. MTI Telejotó: Frieámann inán 

Túlsók 
felesége volt 
KAIRÓ (MTI) 

Hét év böttönbüntetésre ítéltek ked-
den egy t^yíprömi üzletembert, aki-
nek a tötvényben megengedett négy 
feleségnél több asszonya volt egy-
szerre. A nyomozás során bebizo-
nyosodott, hogy Szajed Ragab al-
Szavirkinek öt felesége- volt egyszer-
re, és a férfi élete során összesen ti-
zenkilenc nőt vett feleségül. Az Isz-
lám törvények értelmében egy fér-
fi egy időben legfeljebb négy felesé-
get tarthat. Az iszlám szent köny-
ve, a Korán szerint egy férfi akkor 
tarthat négy feleséget, ha egyenlő-
en bánik velük. Egy későbbi fejezet-
ben azonban maga a Korán állítja 
azt, hogy ezt lehetetlenség kivitelez-
ni. Egyes Korán-iskolák ebben lát-
ják igazolni tanításukat, mely sze-
rint a poligámia nem megengedett 
a muzulmánok számira. A bíró-
ság a per íővádlottján kívül egy hó-
naptól három évig terjedő börtön-
büntetéssel sújtott öt másik sze-
mélyt is, akik tevékeny szerepet 
vállaltak az üzletember házasságkö-
tési ügyleteiben. Az ötödik feleség 
apját 200 egyiptomi font 143 dollár) 
bírság megfizetésére kötelezte a ta-
láros testület, amiéit meghamisítot-
ta 14 éves lánya születési anya-
könyvét, hogy 16 évesnek tüntes-
se fel a hatóságok előtt. 

Lottószámok 
SKAMPINAV L0TT0 
A; 5.15,17,21,27,30,34 
B: 2.8,9.13,21,25,34 

Hirdetett 
leánykérés 
ADELAIDE, HONGKONG (MTI) 

Egy teljes újságoldalt bérelt a re-
ménykedő vőlegényjelölt szíve vá-
lasztottjának kegyéért. „Mel Pap-
pin, nagyon szeretlek... Az élet 
semmit sem ér nélküled. Szépen 
kérlek, legyél a féleségein. Dániel." 
A lánykérés ország-világ előtt tör-
tént, az ausztráliai Adelaide Advi-
ser rózsákkal keretezett teljes olda-
lán, több ezer dollárért. A lap, per-
sze kíváncsi volt a fizetett lányké-
rés részleteire is, így tehát Dániel 
Cheung elmondta, hogy 14 éve 
látta meg a hölgyet, ám most már 
semmit sem tud róla. Megadta a 
telefonszámát és izgatottan várja 
Mel válaszát Hongkongban. Mert-
hogy elutazott Ausztráliából. 

Epilepsziás 
ajánlat 
MAJNA-FRANKFURT (MTI) 

Epilepsziások jobb, ha nem néznek 
videoklipeket, a szemeket érő be-
nyomások gyors váltakozása 
ugyanis rohamokat idézhet elő - ál-
lítja az „ Apotheken Umschau" cí-
mű német egészségügyi szaklapban 
Peter Wolf, a bctheli epilepsziás 
központ igazgatója. Ugyanígy ki-
válthat rohamot azonban egy csil-
logó vízfelület, a diszkó villódzó 
fényoigonája, vagy az autó mel-
lett elsuhanó útszéli fasor látványa 
is. Bizonyos zeneszámok, de még 
nyomtatott szövegek betűi és so-
rai is zavart idézhetnek elő a fejben. 

Az emberek mintegy öt százalé-
ka legalább egy epilepsziás roha-
m o n átesik életében, amelynek 
előidézője lényegében az agyban 
keletkező elektromos kisülés. Az 
agy működési zavarai ugyanis gör-
csöket idéznek elő és ha a neu-
ronldsülések kellő gyorsasággal kö-
vetik egymást, bekövetkezik a ro-
ham. Ennek szimptómái sokfélék 
lehetnek: az illető üveges szemek-
kel tekint maga elé, egész testében 
remeg, vagy súlyosabb esetben esz-
méletét is vesztheti. 

ISTEN ELTESSE! 
T I M O T 
A görög Timotheosz név latinos Tí-
motheus formájának rövidülése-
ként keletkezett a Tímót férfinév. 
Jelentése: Isten becsülöje. Egyéb 
névnapok: Artúr, Balár, Bános, 
Bertram, Erik, Erika, Makár, Tad-
deus, Tádé, Tímár, Vera, Veronika, 
Xénia. 

A NAP VICCE 
- Kérem, fónök, emelje meg a fi-
zetésemet! - követeli a csinos tit-
kárnő az igazgatótól. 

- Ugyan miért? 
- Különben megírom az emlék-

irataimat... 

Enyhe idő, délután felhősödés 
Készítette 

Eleinte még lehel pár órás napsütés, később aronban nyugat felől egyre több felhő 
érkezik fölénk, délután n é h o l e s ó is lehet. Igen enyhe idő várható. 

Szeged 13° Már éhalom 12° 

H o d m e z o -
v á s á r h e l y 13° Mindszent 11° 

Szentes £ 5 12° B á k á s -
£ 5 10° 

Makó c C b 10° Szotnok £ 5 10° 

Csongrád £ 5 12° Kecskemét 
Ö 12° 

Kistelek £ 2 , 11° Orosháza £ 5 10° 

További kilátások 
Változékony Időre, átmeneti lehűlésre számíthatunk Eleinte még előfordulhat eső, 
zápor, később említésre érdemes csapadék nem valószínű A kezdetben soklelé 
viharos lökésekkel kíséri északnyugata szél a hét végére métséldődik 

Vasárnap 

£5 £> 
Mkn:6° 

Zápor 

Max.-T 
Mkn:-? 

Változó 

Max:12° 
MTN:L 
Változó 

12 
Mkn: 3 
Változó 

Vízállás: 
A Tisza Szegednél 151 cm jhötok.i (I C \ Csongrádnál 20 cm, 

Mindszentnél 94 cm. V .Maros .Makónál 30 em. 
A Nap kel: ".20, nyugszik: 16.33. 
A Hold kel: 12 .1 ' , nvugszik: 2.50. 

Vécére tapadva repült 
OSLO (MTI) 

Szokatlan szükséghelyzetbe ke-
rült a SAS norvég légitársaság 
egyik New York-i járatán egy 
hölgyutas: amikor - még mindig 
ülve - lehúzta a repülőgép vécéjét, 
rátapadt és az utazás végéig nem 
is szabadult. 

A VerdensGang című oslói lap 
beszámolója szerint a hölgyhöz 
azért „ragaszkodott" annyira a vé-
cé, mert használója nem emelke-

dett fel róla, amikor működésbe 
hozta a vízöblítést - így olyan vá-
kuumhatás keletkezett, amelyet 
addig, amíg a gép magasban volt, 
nem is tudtak megszüntetni. A 
hölgy, hiába próbált minden erejét 
összeszedve felállni, az út hátralé-
vő részén végig a vécén ülve re-
pült és úgy is érkezett meg New 
Yorkba. Amikor a Boeing 767-es 
végre leszállt, a repülőtér szakem-
bereinek sikerült „leszerelniük" a 
hölgyet a szippantós toalettről. 

A pinceesküvő ára 
SAN FRANCISCO (MTI) 

A borturizmus sajátos módját kí-
nálják Amerikában: a borospincé-
ben tartott esküvőt. A borturiz-
mus garantáltan életre szóló él-
ményét ígéri a WineNews című 
szaklapban az amerikai borterme-
lők egyik csoportja. „Fiatal és nem 
fiatal párok! Merlot, cabernet, cir-

fandli és más, nektek tetsző borok 
között mondjátok ki a boldogító 
igent!" Ez történhet a hordók tar-
talmával való bágyasztó ismerke-
dés után is, násznép jelenlétében, 
de más módon is. Például kettes-
ben, illetve a borokkal való intim 
együttlétben. A pinceesküvő költ-
sége 5300 dollárral kezdődik, fel-
só határ nincs. 

- Hidd el, főnök, nincs semmi baj ezzel a közérdekű plakáttal. Németh György karikatúrája 


