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Hat hónap után Újszegeden: gólok, zsákolás, vastaps és izgalom

TÉMÁINKBÓL
FŐKONZULÁTUS ESZÉKEN
Fíorvátországi látogatásán
ünnepélyes keretek között adta
át Orbán Viktor miniszterelnök
a Magyar Köztársaság
főkonzulátusának épületét
Eszéken, Kórágyon pedig részt
vett az újjáépített református
templom újraszentelésén.
2. oldal

Telt házzal nyitott a sportcsarnok

EMELKEDNEK
A ZÖLDSÉGÁRAK?
A primőrök termelőinek többféle
okuk is van az aggodalomra. Tartanak attól, hogy februárban
megint olyan hideg lesz, mint
decemberben volt, s a gázzal fűtő
kertészek fűtésszámlája megnő.
Az árakról ne is beszéljünk...
3. oldal
GYÉMÁNTLAKODALOM
Csontig hatoló hideg és hatalmas
hó fogadta a násznépet pont hatvan évvel ezelőtt. A vőfély villámgyorsan döntött, és az öt fiáker helyett öt szánkót rendelt, így indult
a menet a domaszéki tanyáról
1942. január 28-án a vendéglőbe.
4. oldal
A tavaszra még uárni kell,
de f r i s s i n f o r m á c i ó k a t és
gondosan válogatott zenét
bármikor találhat nálunk!

SZEGED

!
KEDVENC
R A O I Ó J A

Építők és építtetők sorakoztak fel a média elleni nyitómérkőzéshez.
Véget ért a böjt, a hat hónapos nélkülözés, megnyugodhattak a szurkolók. Vasárnap színpompás ünnepséggel nyitotta meg újra a kapuit az újszegedi sportcsarnok.
Felújították a népszerű sporit, amely eddig is annyi
örömet szerzett minden rajongónak, és amely a bővítés és a szépítés által még kényelmesebb, szebb, nagyobb lett az elkövetkező, a korábbihoz hasonló,
vagy még látványosabb csatákhoz. A megnyitón már
délben alig lehet helyet találni, volt, aki egy egész sort
foglalt le mások hatalmas bánatára, hogy a rokonok-
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MEGBESZÉLTÉK
BOLGÁR GYÖRGGYEL
A Kossuth rádióban
megszüntették a népszerű
Beszéljük meg! című telefonos
műsort, amelynek készítője,
Bolgár György ezután megvált a
rádiótól. Most az országot járja
és élőben válaszol „az utca
emberének" kérdéseire.
5. oldal
HIÁBA JÁTSZOTT JÓL
A SZENTES
A férfi vízilabda OB I felsőházi
rájátszásának fordulójában
mindkét Csongrád megyei
csapat Budapesten szállt
medencébe. A Tabán Trafik
Szegednek nem volt esélye, a
Kontavill-Szentesi VK egy már
megnyertnek hitt meccset adott
döntetlenre.
Dél Sportja

Fotó: Karnok Csaba

nak, a barátoknak legyen szabad műanyag szék.
Focival kezdődött, kosárlabdával, tornabemutatóval és kézilabda-mérkőzésekkel folytatódott az eseménysor, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és
Deutsch Tamás sportminiszter is tevékenyen, labdarúgóként is részt vett. (Az Orbán Viktorral készült
"Exkluzív interjúnkat holnapi számunkban olvashatják.)
A sportcsarnok megnyitásával kapcsolatos jegyzetünk a 3. oldalon, Orbán Viktor a nézők között izgulta végig a Pick-Sintelon
összeállításunk a Dél Sportjában
meccset.
Fotó: Miskolczi Róbert

Magyarcsanád: A tettes még köztünk jár!

Gyilkos vagy ártatlan a katona?
Magyarcsanádot, az öt templomáról híres 1676 fős határ menti települést még mindig az új év első
napján történt tragédia foglakoztatja. Az emberek, öregek és fiatalok,
nők és férfiak máig nem dolgozták
fel a történteket. A faluban szinte
senki nem hiszi el, hogy a kegyetlen gyilkosság tettese került rács
mögé, azt mondják, a gyilkos még
köztük jár. Van, aki névvel, a többség valamitől tartva, félve, név nélkül mondja el, hogy mit tud, mit
hallott, mi a véleménye a falut
sokkoló „különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölésről". Egyetlen
mondat, kérdés mindenki szájából
elhangzik: a 19 éves sorkatona,
Mátó Árpád miért ismerte be, hogy
ő gyilkolta meg a falu szélén lakó
50 éves Bringye fánosnét, amikor
nem ő tette, pontosabban ő nem
tehette.
Mátó Árpád apjának azt mondta, nem ő volt. A katonai főügyészhelyettes nem árulhat el részleteket a nyomozásról, de azt nem cáfolta, hogy az ügynek nincs újabb
gyanúsítottja.
Riportunk a 7. oldalon

Árhullám
(még) nem
fenyeget
„Árvízi helyzet nincs!" - nyugtatott meg bennünket azonnal Török Imre György, az Alsó-Tísza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője,
amikor a napok óta tartó enyhe idő
hatására megindult olvadás következményeiről kérdeztük. A Tisza
vízgyűjtő területén lassan fogy a tömör hó, igy jelentős árhullám sem
indult még a folyón. Igaz, hogy a vízgyűjtőn a sokéves ádaghoz képest
közel 30 százalékkal több hó gyűlt
össze, ám hirtelen elolvadásától
egyelőre nem kell tartanunk. Napközben a hegyekben is enyhébb az
idő, ám az éjszakai fagyok miatt
csak apránként fogy a hótakaró. A
Tisza, Maros és Körösök legfelső
szakaszain sem emelkedett jelentősen a folyók vízszintje.
- Viszont a jelenlegi kedvező
helyzetben sem feledkezhetünk
meg arról, hogy hazánk sajátos
földrajzi, éghajlati helyzete miatt
bármely folyószakaszon, bármikor, bármekkora áradás kialakulhat - mondta a szakember.

Kinyó János, az áldozat sógora: a tettes idevonszolta Lidikét, akinek akkor itt volt az ágya, majd rágyújtotta a házat. Az ágy helyén most három cserép virág...
Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon
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Martonyi János egy
merénylet helyszínén
JERUZSÁLEM (MTI)

Vasárnap délután Jeruzsálembe
érkezett Martonyi János külügyminiszter, aki Simon Peresz izraeli külügyminiszter meghívására tesz hivatalos látogatást Izrael államban, majd a Palesztin
Nemzeti Hatóság vezetőinek,
lasszer Arafat palesztin elnöknek
és Nabil Saal palesztin nemzetközi együttműködési miniszternek
a meghívására szerdán felkeresi a
Palesztin Nemzeti Hatóság fővárosát, Rámalláhot is. Martonyi
János, akinek érkezése előtt nem
sokkal a Jeruzsálemben újabb merénylet történt, felkereste a robbantás színhelyét. Két halott és
száznál több sebesült a legújabb
terrortámadás „eredménye". Ebben a belvárosi utcában az előző
hetekben két másik öngyilkos
támadásra is sor került.
A külügyminiszter a helyszínen
találkozott Uzi Landau izraeli belbiztonsági miniszterrel, akinek
kifejezte mély megdöbbenését az
ismételt merénylet kapcsán. Martonyi fános hangsúlyozta, hogy
Magyarország a leghatározottab-

KÉSZ-KÖZGYŰLÉS
Újabb öt évre Osztie Zoltán plébánost, katolikus teológiai tanárt
választotta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) elnökévé a szervezet közgyűlés szombaton Budapesten. A KÉSZ illetékes
bizottságához az elnök személyére egyetlen érvényes jelölés érkezett, így a szavazólapon kizárólag Osztie Zoltán neve szerepelt.
KÁDÁRI ÉRTÉKEK
Thürmer Gyula szerint a Munkáspárt 6-8 százalékos eredményt
ér el az országgyűlési választásokon. A párt elnöke a Heves megyei Selypen megtartott szombati kampánygyülésen úgy véleke-

Főkonzulátus nyílt Eszéken
Orbán Viktor miniszterelnök
szombaton, hivatalos horvátországi látogatásának második napján
Eszéken ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Köztársaság
főkonzulátusának épületét, majd
nyolc horvátországi magyar személynek magyarigazolványt nyújtott át. Az eseményen jelen volt a
miniszterelnök felesége, Lévai Anikó, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Csóti György zágrábi magyar nagykövet, valamint a magyar és a horvát parlament több
képviselője.
- Minden Kárpát-medencei magyar főkonzulátus átadása ünnep,

ban elítéli az erőszak, a terrorizmus minden formáját, és virágcsokrot helyezett el a robbanás
helyén - közölte Horváth Gábor
külügyi szóvivő.

röviden
EGYEZTET A FIDESZ
ÉS AZ MDF
A Fidesz és az MDF azt szeretné,
ha 2006-ra, a következő kormányzati ciklus végére a gazdasági növekedés Magyarországon kétszerese lenne, mint az EU tagállamaiban - hangzott el szombaton,
miután a két párt politikusai lezárták a választási programtervezet gazdasággal kapcsolatos részének egyeztetését. A két párt
szakértői és politikusai, Pokorni
Zoltán a Fidesz és Dávid Ibolya az
MDF elnöke vezetésével kilenc
pontban egyeztetnek egymással
a választási program előkészítése
kapcsán.

Ünnepélyesen átadták az újjáépített kórógyi református templomot

ESZÉK, KÓRÓGY (MTI)

A merénylő nő volt - állapították meg az izraeli törvényszéki
szakemberek.
MTI Telefot&Al'

dett, hogy a társadalomban igény
van azokra az értékekre, amelyeket Kádár János neve fémjelez.
HOSSZÚ TÁVÚ BERUHÁZÁS
Orbán Viktor szerint a kedvezménytörvény olyan beruházás,
amely a következő években bizonyosan megtérül Magyarországnak. A miniszterelnök erről vasárnap, a Magyar Rádió Vasárnapi
Újság című műsorának vendégeként beszélt. - Mi nem támogatást nyújtunk a határon túli magyaroknak - mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a magyar
nemzetgazdaságnak nagy erőtartaléka az a néhány milliónyi magyar, aki a szomszédos államokban él.
ÚJ BALOLDAL
Schiller László pártelnök szerint az Új Baloldal biztosan bejut
a parlamentben az áprilisi országgyűlési választásokon. Ezt a párt
kampánynyitó nagygyűlését kővető sajtótájékoztatón jelentette ki a politikus vasárnap a fővárosban. A kongresszuson 351 küldött vett részt és 171 egyéni képviselö-jelölt kapott megbízó levelet. A jelöltek között van például
Növényi Norbert birkózó olimpiai bajnok, Schmuck Andor korábbi szocialista képviselő és Karancsi Tibor volt rendőr-százados.

Orbán Viktor miniszterelnök és
felesége, Lévai Anikó, valamint a
horvátországi látogatáson tartózkodó magyar delegáció többi tagja
szombaton Kórógyon részt vett a
délszláv háború során megsérült,
és azóta újjáépített helyi református templom ünnepélyes átadásán
és újraszentelésén. Az istentisztelen, amelyen Tőkés László királyhágó-melléki református püspök mondott prédikációt, több mint ezer
ember gyűlt össze a templomba.
Tőkés László hangsúlyozta: a kórógyi templom az otthonra találás, a
hazatérés jelképe és megtestesítője és egyben a béke és a megbékélés monumentuma. A magyarok
lakta Kórőgyot 1991 őszén rom-

bolták le az akkor már független
horvát köztársaságot lerohanó jugoszláv néphadsereg alakulatai és a
nyomukban járó csetnik martalócok. A lakosság akkor elhagyta az
Eszék-Vinkovci-Vukovár háromszögben lévő települést, nagy része
magyarországi menekülttáborokba
került. A kelet-szlavóniai falunak
1991 őszén 748 lakosa volt, közülük 603 magyar. Az Árpád-korban
létesült Kórógy református templomát, amely még 1869-ben épült, a
harcok során súlyosan megrongálták. Szerbia és Horvátország 1995ös megállapodása után 1997 októberében kezdődhetett meg a lakosok visszaköltözése a faluba és a
település újjáépítése.

Biztonságot és nyugalmat ígérnek
BUDAPEST (MTI)

Az MSZP a jóléti rendszerváltás
programját ajánlja Magyarországnak - mondta Kovács László, a
Magyar Szocialista Párt elnöke
nyitóbeszédében a párt kongresszusán szombaton délelőtt. Az
MSZP elnöke a párt választási
programjának és listájának elfogadására összegyűlt küldöttek
előtt hangsúlyozta: a szocialisták
az emberek életkörülményeit jobbító szociális, az ország felzárkózását megalapozó modernizációs
és a hatalmi önkénynek véget vető demokratikus fordulatot kínál
az országnak.
A szocialista párt elnöke úgy
fogalmazott, hogy a megújult európai szociáldemokrata párttá vált
MSZP és Medgyessy Péter Egyetértésben a nemzettel címet viselő programja lehetőséget ad arra,
hogy egy új, minden eddiginél
szélesebb összefogás kereteit teremtse meg. Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt szerint Magyarország többre képes
és minden polgára megérdemli,
hogy az életének minden fázisa
biztonságos, kiszámítható legyen.
A kongresszus előtt, személyes
vállalásait ismertetve kiemelte:
ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezze magát az esélyhezjutást igazságosabban kell elosztani. - A biztonság nyugalmat, a
nyugalom jobb teljesítményt, a
jó teljesítmény pedig jólétet teremt - szögezte le. A szocialista
politikus személyes biztosítékokat
ígért programjának megvalósítá-

„Most nezzen ram: segitseg nélkül járok!"
kenységéről. Ugy hangzott, mint a mesében. Úgy gondoltam, én is megpróbálom, és elmegyek hozzá. Ha csak
kicsit is javulok, már megérte. Lányom is rábeszélt, így
aztán nekivágtam. Nagyon nehezen jutottam el a rendelőig, minden lépésért meg kellett küzdeni, annyira fájt
mindenem.
Odáig jutottam, hogy az utolsó évben már ki sem tudMost nézzen rám! Segítség nélkül járok! Igaz, hogy
tam mozdulni a lakásból. Egyedül, négy fal közé zárva bottal, de egyedül! Nem volt hiábavaló a fáradozás,
ültem otthon, azt sem tudtam már fölidézni, hogy néz a reménykedés. Újra emberek között vagyok, visszanyerki egy bolt. Szomszédaim vásároltak be nekem, kis tem az életkedvemet.
pénz fejében.
KJ sem tudom fejezni, mennyire hálás vagyok LarisszáMég egy jó kádfürdő is álom volt számomra: nem tud- nak! Ha szükség lesz rá, a jövőben is „rábízom" a Iátam a kádba beemelni a lábamat. Ezt csak az tudja el• M
képzelni, aki már átélt hasonlót. Legszörnyűbb annak
tudata volt, hogy a sorsom nem változik meg.
Egy gyógyult
Az újságban többször olvastam Balogh Larissza tevé- szegedi asszony"

Balogh Larissza h á r o m m a g y a r állami vizsgával
rendelkező természetgyógyász
és bioenergetikus rendelése:
6 7 2 4 Szeged, M a k k o s e r d ö sor 2 4 .
Telefonos bejelentkezés: 0 6 - 3 0 / 9 - 6 7 5 - 6 5 1

hiszen azt jelenti, hogy a magyar
nemzet határon kívül rekedt és elzsibbadt tagjaiban ismét megindulhat a vérkeringés - fogalmazott Orbán Viktor az átadáson mondott
beszédében. Az új magyar külképviseletet, amely jövő hétfőn nyitja
meg kapuit, Magyar József főkonaú
vezeti.
Azok között, akiknek a miniszterelnök a főkonzulátus újonnan felavatott épületében magyarigazolványt adott át, ott volt Pasza /ózsef, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK)
elnöke. A hét további horvátországi új magyarigazolvány-birtokos közül négy ugyanahhoz a - kétgyennekes - családhoz tartozik.

Az MSZP-kongresszuson elfogadták a választási programot és az országos listát

IRZTTCn mfiCCTESi

„Hetvenéves vagyok, azelőtt még sohasem jártam természetgyógyásznál. Pokoli térd- és cslpőfájdalmaimra
azonban minden gyógyszert kipróbáltam, de egyik sem
használt. Műtétre, beteg szívem és legyengültségem miatt nem kerülhetett sor. Egy orvos azt mondta, hogy már
csak rosszra számíthatok.

KEDD, 2002. JANUÁR 29.

Medgyessy Péter és Kovács László az MSZP-kongresszuson. A háttérben Mandur László budapesti
MSZP-elnök.

MTI Telefotó: Kovács Attila

sára és jelezte, a következő hetekben bemutatja leendő kormányának kulcsembereit.
Az MSZP kongresszusa elfogadta a párt választási programját
és országos listáját szombaton
Budapesten. Bejelentették, hogy a
zárt ülésen jóváhagyott országos

választási listára a 450 küldöttből
titkos szavazással 427 voksolt
igennel. A kongresszus egyszerű
többséggel fogadta el a párt módosított választási programját. Jánosi György, az országos választmány
elnöke elmondta: a küldöttek öt
módosító csomagot javasoltak, de

lényeges változás nem történt a
programban. A kongresszus politikai nyilatkozatot fogadott el az árvízveszélyről, az „Orbán-Nastasepaktumról", a „téglatörvényről",
valamint a magyar EU-agrár-tárgyalásokról és a Nemzeti Európai
Kerekasztal összehívásáról.

Az európai értékrend

Tízéves
átmenet?

BERLIN (MTI)

BRÜSSZEL (MTI)

Élesedik a német-cseh

vita a szudétakérdésről

A bajor tartományi miniszterelnök a hétvégén cinizmussal vádolta cseh kollégáját azért a kijelentésért, amellyel az egy osztrák
hetilapban hazaárulónak és Hitler
„ötödik hadoszlopának" nevezte
a cseh területekről 1945 után kitelepített szudétanémeteket. Edmund Stoiber, aki egyúttal a német
konzervatív pártok (CDU és CSU)
közös kancellárjelöltje az ősszel
esedékes németországi parlamenti választásokon, Milos Zemanhoz intézett levelében leszögezte:
a cseh kormányfő véleménye, miszerint „hazaárulók számára a kitelepítés még az enyhébb büntetést
jelentette", az elkövetett szörnyű
tettek és a számtalan áldozat fényé-

ben cinizmusról és arról tanúskodik, hogy Zeman eltávolodott az
európai értékrendtől.
AII. világháború utáni kitelepítések a bajor politikus szerint soha nem igazolhatók, a szudétané-

Az Európai Bizottság az unióba
belépni kívánó országoknak az
agrártámogatásokat illetően tízéves átmeneti periódust kínál -

m e t lakosság e l ű z é s e k i r í v ó jog-

derül ki a már vasárnap nyilvános-

sértés volt és az is marad. Az osztrák hetilapnak adott nyilatkozattal „Ön azt erősítette meg, hogy
még hosszú utat kell megtennie az
európai rend és értékek átvételéig"
- írta Stoiber a cseh kormányfőnek.
1945 után a csehszlovák kormány - az úgynevezett benesi dekrétumok alapján - több mint hárommillió németajkú állampolgárát telepítette ki Németországba, és
„lakosságcsere" keretében mintegy félmillió felvidéki magyartól
is megszabadult.

ságra került dokumentumokból,
amelyeket szerdán Brüsszelben
hivatalosan is ismertetnek majd.
A támogatások 2004-ben az
EU-ban jelenleg érvényes összegek
25 százalékáról indulnának.
Tíz ország - köztük Magyarország - abban reménykedik, hogy
az EU-val a csatlakozási tárgyalásokat még az idén lezárja és 2004től hivatalosan is az unió tagja
lehet. Az agrárpolitika e tekintetben a legkényesebb tárgyalási terület.
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A fóliázok a február hidegétől is tartanak

A szegedi
aréna

Emelkednek a zöldségárak?

IMRE PÉTER

A csanyteleki zöldségtermelők zöme a decemberi tartós hideg időjárás idején még a palántát nevelte,
így az átlagosnál zordabb időjárás
jelentős mértékben nem emelte a
fóliaházak téli idényre kalkulált
fűtési költségeit. A Gróf Károlyi
László Első Csanyi Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Értékesítő
Hangyaszövetkezet alelnöke, Budai
József szerint azonban félő, hogy a
tél hátralévő részének időjárása
még meglepetésekkel szolgálhat.
Ha ugyanis ismét beáll a tartós hideg - főként, ha megismétlődik a
decemberi zord idő - , a jórészt
földgáz felhasználására berendezkedett gazdálkodóknak a többletköltségek mellett szembe kell nézniük az esetleges kényszerű korlátozásokkal is. S bár Csanyteleken
a gázüzemű kazánokat használó
termelők egy részének mostanság
foként a szolgáltató által végzett ellenőrzések miatt fáj a feje, néhányan attól is tartanak, hogy a jelentősebb felhasználói igényt a csanyi rendszer nem lenne képes kielégíteni.

A felgyői üvegház történetében december volt a legdrágább hónap.

Nevük elhallgatását kérő termelők szerint már most tapasztalható, hogy a gáz minősége és
nyomása nem megfelelő, s mivel
a szolgáltatónak elsődlegesen a lakossági igényeket kell kielégítenie,
a fóliaházakat gázzal fűtő kertészek akár szorult helyzetbe is kerülhetnek.
A primőráruk termelőinek félelmeit a piaci viszonyok átláthatat-

lan alakulása szintén erősíti. Az
esetlegesen tovább növekedő fűtési költségeket ugyanis nem biztos,
hogy - a zöldségfélék most is igen
magas árai miatt - a termelők a termékeik eladásakor akár minimális mértékben érvényesíteni tudják.
A felgyői Grow Group Palántanevelő Kft. üvegházában decemberben is zavartalanul folyt a ter-

melés. A cég ügyvezető igazgatója,
Dobos Ferenc lapunk érdeklődésére elmondta: az eddigi legkeményebb téli hónapban jelentkezett
fűtési költséghez képest a decemberi gázfogyasztásukért mintegy
tíz százalékkal kellett többet fizetni. A cégvezető szerint ez főként a
szélcsendes időjárásnak köszönhető, fokozottabb légmozgás ese-

Fotó: Tésik Attila
tén ugyanis az üvegház hővesztesége sokkal jelentősebb lett volna.
A holland tulajdonú palántanevelő kft. termékeinek ára a decemberi fűtési többletköltség miatt
nem változik, Dobos Ferenc szerint
ugyanis a hideg a téllel jár, s számítani lehet a kirívóan zord időszakokra is.
M. SZ. J.

Tízmilliós károkat okoznak a vandálok

Összefogtak a rongálok ellen
Csongrád megyében évente több tízmilliós
kárt okoznak a vandálok a szolgáltatóknak,
hangzott el a megyei polgárőrség által szervezett nongraffiti szekció első, nyilvános koordinációs megbeszélésén. A fórumon a falíirkálók károsultjai és a rendőrség képviselői is felszólaltak.
Dávid István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének titkára szombaton, a megyeháza földszinti előadótermében hivatalosan
is bejelentette a falfirkáink és a közterületek
rongálói ellen szerveződött nongraffití szekció
megalakulását. A polgárőrszövetség titkára felolvasta a MÁV Rt. nyilvános levelét, amelyben
a vasúttársaság vezetői üdvözlik a civil kezdeményezést, hiszen csak az államvasutaknak évi
több tízmillió forintos kárt okoznak az ülésszaggatások és graffitik. Dávid István lapunknak
elmondta, hogy a megye más szolgáltatói is ha-

sonló nagyságrendű károkat jelentettek a polgárőrségnek. A fórum első felszólalójaként Mészáros András szekcióvezető foglalta össze a
kezdeményezés célját. Beszédében az Aba-Novák-freskó elcsúfítását nevezte a szegedi falfirkálók legsúlyosabb tettének. A nongraffiti öt
munkatársa a jövőben a járőrözés mellett rögzíti és katalogizálja a lehető legtöbb graffitialkotást, így a rendőrség és a polgárőrség összehangolt munkájával tetten ért rongálok a bizonyítás során korábbi műveikkel is szembesülhetnek.
A szekció munkatársai a falfirkálóktól megkülönböztetik a művészi igényességgel készített
graffitik alkotóit, számukra elkülönített falfelületeket biztosítanának, versenyeket, sőt még
művésztáborokat is rendeznének.
A koordinációs megbeszélésen a rongálásokban érintett szegedi lakosok mellett felszólaltak
a rendőrség képviselői is, akik szintén támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Szilá-

Különös felmérés

gyiné Bay Lujza rendőr alezredes több graffitis
sikeres elfogásáról is beszámolt. Leszögezte:
mindent elkövetnek, hogy a jövőben tetten ért
rongálok ügyében tizenöt napon belül bírósági
ítélet születhessen.
Horváthné Tímár Magdolna tápéi képviselő a
győri önkormányzat sikeres példáját álh'totta a
fórumon megjelentek elé. A kisalföldi városban
egy festőművészt bíztak meg a graffitisek felügyeletével, aki versenyt hirdetett. A legjobbnak bizonyult alkotásterveket két aluljáróban meg is
örökíthették az ifjú művészek. Horváthné úgy
véh, hogy Szegeden is hasonló szervezettséggel
lehetne megfékezni a vandalizmust. A képviselőasszony bejelentette, hogy már az országgyűlés előtt van a büntetőtörvénykönyv módosításának tervezete, amelynek értelmében a
rongálás bűntettéért kiszabható, legfeljebb 10 ezer
forintos büntetés összegét jelentősen felemelnék.
ILLYÉS SZABOLCS

Öt hónapra jött a világra. Mégsem mondhatjuk azt, hogy koraszülött. Sőt: már novemberben és decemberben is vártuk. Egy kicsit
késett, de ezzel már senki sem törődik. így van ez rendjén: az újszegedi sportcsarnok tegnap megújulva fogadhatta az ünneplőket,
a csapatokat, a drukkereket. Végre mindenki hazaköltözhetett. Többen is feltették nekem a nehéz kérdést: mit jelent ez a spori Szegednek? Különböző ideák, szép gondolatok, hasonlatok „lángoltak
fel", majd hunytak ki, parazsat sem hagyva, szinte ugyanabban a
pillanatban. S mindig egy szó tolakodott előre, hiába hessegettem
el. Túl kézenfekvőnek, egyszerűnek tűnt a válasz. De hiába. Az a
szó újra és újra jelentkezett. Sokadszor is megismételtem a kérdést, s jött a felelet. Á, mégse!
Az emlékek még az öreg sporihoz kötnek minket, újságírókat,
drukkereket, s ez előadások főszereplőit, az együtteseket. Az akkori fapados lelátó sokszor zsúfolásig megtelt, a vastraverzeken szinte a testi épségüket kockáztatva lógtak az emberek. Akadtak olyanok, akiknek már ott sem jutott hely, a feljáróknál álltak, több sorban, egymás mögött. A hátul állók már csak a hangzavarból sejthették, mi történik a pályán, s talán látták az eredményjelzőt. A
meccsből viszont semmit. De ott voltak, mert a Pick a Barcelonával, a Nettelstedttel játszott, vagy a hazai bajnokságban a Fotex,
illetve a Dunafen látogatott az újszegedi arénába. Bajnoki címeket (Pick, Medikémia), kupagyőzelmeket ünnepelhettek itt a drukkerek. Amikor erre gondolunk, felidézzük azokat a fantasztikus napokat, még a régi, az egykor uszodának készült sportcsarnok képe jelenik meg előttünk. A vastapsoknál és dübörgéseknél pedig
az érzékek játéka folytán úgy tűnt: mindjárt megindulnak a falak.
Félni nem volt időnk, s okunk - de azért mondogattuk, fel kellene újítani. Sokan valószínűleg fotókat is őriznek ezekből az időkből,
vagy nosztalgikusán elevenítik fel azt, hogy a második féhdőben
már jegyre sem lehetett levegőt kapni. A szünetben elszívott bagók füstje ellepte a küzdőteret. De ez így volt szép. Furcsa lehet,
hogy azt írom „régi", vagy „öreg", de talán indokolt, ez a csarnok
- ami például a küzdőteret illeti - teljesen más. S ehhez még nem
tudunk siker- vagy kudarcképeket társítani. Bár az avatót sem fogjuk egyhamar elfelejteni -de a harci hangulat még hiányzik. Gondoltam, a gála kézilabdás programjáig.
A magyar öregfiúk válogatott és a Tisza Volán szeniorjai, majd
a Pick és a jugoszláv Sintelon fantasztikus hangulatot varázsolt az
arénába. Zúgott a „Szeged, Szeged!" Vastaps. Dübögés. És ismét
úgy éreztük, megindulnak a falak. Régi hangulat, új köntösben. Ez
a sportcsarnok mégis az egykori, kedves spori. És hogy mit jelent
számunkra ? Ismét tolakszik a szó.
Mindent.

Halálos ütközés
Vásárhelyen

Megfagyott a parton

Bánat vitte a Tiszának

Szokatlan felmérésen esett túl néhány vásárhelyi polgár a közelmúltban.
A kérdező az áramszolgáltatóra hivatkozva kopogtatott be, ám semmilyen igazolványt nem mutatott. Viszont a jövedelmi viszonyok iránt is
érdeklődött, és azt is kérdezte, milyen háztartási gépeik vannak. Néhány
vásárhelyi polgár már csak az alapos kikérdezés után ijedt meg. Attól tartanak, hogy valakik csak arra voltak kíváncsik, kinek van az otthonában
nagy értékű műszaki cikk. Kec.se Nagy Sándor, a Démász kommunikációs vezetője azonban megnyugtatta lapunk olvasóit: valóban az áramszolgáltató készíttet egy MÁST nevű céggel egy reprezentatív, azaz BácsKiskun, Csongrád és Békés megyékre kiterjedő háztartási állapotfelmérést. Ennek sorában pedig valóban kíváncsiak a jövedelmek mértékére is.
Erre a kérdésre azonban mindenki annyit mond, amennyit akar. A kommunikációs igazgató ugyanakkor hozzátette, hogy a kérdezőbiztosok a felmérés kezdetekor kötelesek - lennének - igazolni magukat.
B. K.A.

A fölmelegedést jól bírja a tömör hó

Marihuanafogás

Árhullám (még) nem fenyeget

MUNKATÁRSUNKTÓL

Folytatás az 1. oldalról

„Ausztriába utazom, elvámolnivalóm nincs semmi." Ezekkel a szavakkal köszönt be tegnap délután
a röszkei határállomáson V Z. huszonéves jugoszláv fiatalember.
„Ausztriába, csomag nélkül-"-gondolkodtak el a fináncok, mivel az úr
autójában nemhogy értékcikkeket,
de útipoggyászt sem nagyon talál-

tak. A gyanússá vált „turista" kocsiját, egy Renault 19 Semada autót
azon nyomban tételes vámvizsgálatnak vetették alá, s nem is kutakodtak hiába a pénzügyőrök. A pótkerékbe rejtve 4 kiló 291 gramm
marihunát fedeztek fel, amelynek
értéke meghaladja az 1 millió 100
ezer forintot.Ebből az üzletből immár semmi nem valósulhat meg,
ugyanis a kábítószert lefoglalták.

MUNKATARSUNKTOL

Szegeden vetett véget életének egy
kiskunfélegyházi fiatalember. A 27
éves férfi valószínűleg szerelmi bánatában döntött úgy, hogy nincs értelme tovább élnie. A jégen fekvő,
megfagyott holttestet a Tisza újszegedi oldalán sétáló járókelők fedezték fel szombat reggel. A

Télen a hóréteg vastagsága (a benne fölhalmozódott csapadékmennyiség), az időjárás alakulása
(a melegedés üteme), az esetleges
enyhülést kísérő eső, a növények
vízfölvevő képessége mind befolyásolják az árhullám levonulását.
A folyók jege ugyancsak veszélyt
jelenthet, hiszen a vastag páncél

rendőrség idegenkezűségre utaló
nyomot nem talált. A vizsgálat eddigi adatai szerint a férfi két napja lehetett halott, minden valószínűség szerint megfagyott. A parton egy pokrócot, egy női fényképet és egy üveg bort találtak a
rendőrök. A haláleset körülményeinek vizsgálata államigazgatási eljárás keretében folyik.

nem engedi megduzzadni a folyót,
így a víz oldalirányban keres kitörést. Török Imre György „jégfronton" is jó hírrel szolgált: a Tiszán
vékonyodik, puhul a folyó takarója, s ha n e m köszöntenek ránk
újabb kemény fagyok, a vízszint
emelkedésével
folyamatosan
eltűnik a kásásodó jég.
Térségünk folyóinak vízállása
alacsony: a Tiszán 158, a Maroson

A kocsit a villanyoszlop állította meg.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Halálos balesetet szenvedett a 47es út vásárhelyi, belterületi szakaszán egy 25 éves fiatalember szombaton reggel. A Renault személygépkocsi volánja mögött ülő hely-

24 centimétert mértek a vízmérce
0 pontja fölött. Emlékeztetőül: a
Tisza eddigi legmagasabb vízállását, 960 centimétert, 1970-ben jegyezték föl.
Az Országos Meteorológiai Intézet szegedi időjelző állomásának
ügyeletesétől kapott tájékoztatás
szerint a január 19-e óta tartó enyhülés nem számít rendkívülinek
január végén. Eddig 23-án és 25-

Fotó: Tésik Attila

béli férfi, nem tudni, miért, elvesztette uralmát járműve fölött, s a piacnál nekiütközött az útpadkának.
Az ormán kiperdülő kocsi végül
nekicsapódott az egyik villanyoszlopnak. A férfi a baleset következtében a helyszínen meghalt.

én m u t a t t a a legmelegebbet a
hőmérő: mindkét napon plusz 10
Celsius-fok volt. A jövő héten kicsit hűvösebbre fordul: éjszaka 0 és
- 5 Celsius-fok, nappal valamivel
fagypont fölött lesz a hőmérséklet.
Egyelőre a talaj fölmelegedése
miatt meginduló belvíztől sem kell
félnünk: a föld 25 centiméter mélyen már keményre fagyott.
NY. P.
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Hajdanán öt szánkó szállította a násznépet

A Lovászi-pár hatvan éve
Csontig hatoló hideg és hatalmas
hó fogadta a násznépet pont hatvan évvel ezelőtt. A vőfély villámgyorsan döntött, és az öt fiáker helyett öt szánkót rendelt, így indult
a menet a domaszéki tanyáról
1942. január 28-án a vendéglőbe.
Az időjárás tegnap n e m volt
ennyire mostoha Lovászi Imre és
Simon Etelka gyémántlakodalmán.
- Házasságkötésünk előtt négy
évvel ismertem meg Etelkámat kezdte az emlékezést Imre bácsi.
A Bozsó-féle vendéglőben tartott
bálon táncoltatta meg először a
lányt. Hazafelé menet egy-két pofon is elcsattant, mert nem mindenkinek tetszett, hogy a Lovászi
gyerek csapja a szelet Etelkának.
- Abban az időben ez n e m volt
szokatlan, a fiúk gyakran ölre
mentek a fehérnépért - mondta
Etelka néni. Persze neki is nagyon imponált ez a harciasság.
Imre bácsi 37 év szolgálat után
ment nyugdíjba a vasúttól. Pályamunkásként kezdte és egészen
a főellenörségig jutott. A második
világháborúban Ungvárra vezényelték. - Rengeteg bomba hullott
a vasúti csomópontra, de rendületlenül dolgoztunk, hiszen naponta több tucat katonavonatot
fogadott és indított az ungvári állomás - tette hozzá Imre bácsi.
Etelka néni pedig a fakanalat
telefonkagylóra cserélte. Hiszen
22 éven keresztül ő volt a szegedi Gelka hibafelvevője és mindenese. - Ha kellett, felírtam az elromlott készülék tulajdonosának
nevét, címét, máskor portáskodtam, de az se volt ritka, hogy én

Rendőrkézen
a szegedi tolvajok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság nyomozóosztálya
büntetőeljárást folytat nagy értékű személygépkocsik eltulajdonítása miatt a szegedi Bohács Gábor és társai ellen.
A gyanúsítottak, Bohács Gábor,
Gombár József, Kovács Tibor és
Gombár Donát garázsokat béreltek elsősorban Szeged Odessza
városrészben az Odesszai Garázsszövetkezet kezelésében álló gará-

zsok tulajdonosaitól és Kecskeméten, azért, hogy az általuk ellopott autókat ideiglenesen „biztos" helyen tárolják.
A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik garázsukat a fonti társaság tagjainak, vagy velük mutakozó személyeknek bérbe adták.
A Bács-Kiskun megyei Rendőrfőkapitányság a 76 / 481 -068-as telefonszámon, munkaidőn túl pedig a 76^481-058-as vagy a
rendőrség 112-es segélyhívó szám á n várja a bejelentéseket.

Vass Vera tárlata
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatvan évvel ezelőtti pillanatok
adtam ki a megjavított rádiót, kávéfőzőt - mondta.
A tegnapi gyémántlakodalomra
eljött az „ifjú pár" két gyermeke,
négy unokája és egy dédunokája
is. Most nem a nagyinak kellett a
konyhában sürögnie-forognia, mivel vendéglőben emlékeztek a 60
évvel ezelőtt „történtekre". Pedig

Mimózaünnep
a Kárászon

Hosszú évtizedekig sűrű homály
fedte a szegedi festőművész, Vass
Vera pályáját, csak a kilencvenes
években rendezték meg egymás
u t á n emlékkiállításait a Tisza
partján, majd a fővárosban é s
Kőszegen. A Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiumához kötődő
alkotóAba-Novák Vilmos munkatársa volt a Hősök kapuja freskójának az elkészítésekor. Gyermekkorától küzdött a tbc ellen, betegsége m i a t t n e m lehetett a
ismétlődtek meg szombaton Lovászi Imréékncl.
Fotó: Veréb Simon Képzőművészeti Főiskola hallgatója, mégis kiváló mesterek, töbaz unokák imádják a nagyi főztjét. terem itt minden, ami a fazékba bek között Buday György, Berényi
- A leves a mindenük, a déduno- kell, borsó, paprika, paradicsom és Róbert, Iványi Grünwald Béla és
kám, Adrienn meg egyfolytában egyéb zöldség. Meg pár tyúk is Pátzay Pál útmutatásai alapján
krumplipüréért nyaggat, hát meg- kapirgál az udvaron. - A domaszé- indult el a pályán.
csinálom neki - mosolygott Etel- ki tanyánkról még a piacra is juKorai halála után a kiváló népka néni. Lovásziék ma sem pi- tott, de mostanság csak a család rajztudós, Bálint Sándor írta róla:
hennek.
számára terem zöldség, gyümölcs „Különös szimbólum Vera élete:
tisztán, magányosan, királyi egyeAz újszegedi ház körüli kiskert- - tette hozzá Etelka néni.
dül vonult végig a modern világ álben mindig akad tennivaló. MegK.T.
nok őserdejében. N e m törődött a
kísértéseivel, de meglátta csodáit és isteni intelmeit.
Megmérte, megítélte, de szeretetével, a kifejezés malasztjával
meg is könyörült rajta. Vera ismeretlensége bizonyára fel fog tárulni."
Most a szegedi Somogyi-könyvAz utóbbi időben Csongrádon egyre többször megforduló Türi-Kovács tár első emeletén a nyitvatartási
Béla környezetvédelmi miniszter legutóbb szombat délután volt megyénk idő alatt január 31 -éig látható kinévadó városának vendége. A szaktárca vezetője a nemzeti, valamint állítás Vass Vera műveiből. Szuroaz agrár környezetvédelmi programról tájékoztatta az érdeklődőket,
akik megtöltötték a Csongrád Galéria nagytermét.
A szakmai kérdések után szóba került a közelgő országgyűlési képviselőválasztás, melyről Vincze László, a Fidesz és az MDF közös jelöltje fejtette
ki a véleményét. A honatya választási programjában a megkezdett út
hatékony folytatását tűzte ki célként. A kampányindító fórumon a
kistérség polgármesterei közül Molnár József, Ábel István és Veres János MUNKATÁRSUNKTÓL
szintúgy jelen voltak, mint például az FKGP helyi és térségi szervezeteinek
vezetői. A csongrádi kisgazdák még a tisztújító taggyűlésen egyhangú Állatok a magyar mesevilágban
döntést hoztak Vincze László támogatásáról. Hasonlóképpen döntött címmel mesemondó versenyt rena legtöbb választókerületi FKGP-alapszervezet is, erről a csongrádi deztek a Szegedi Vadasparkban. A
kampánygyűlésen megjelent számos alapszervezeti elnök jelenléte is város 18 iskolájából és négy óvodátanúskodott. A civil szféra jeles képviselői közül szmtén sokan jelen voltak jából összesen 150 gyermek jelenta fórumon.
kezett. A versenyen az ovisok között
Szombaton Sándorfalván is fórumot tartott Túri-Kovács Béla és Vincze első lett Bogáthi ]úlia (Bérkert utcai
László. Az esti összejövetelen egyebek mellett szó esett a település óvoda), második Hajdú László (Újszennyvízgondjainak megoldásáról és a kommunális hulladék vidéki utcai óvoda), a harmadik pekezelésének helyzetéről, valamint az ez évi környezetvédelmi dig Vastag Sámuel (temesvári körúpályázatokról. A miniszter szerint a pályázati lehetőségekkel az ti óvoda). Az első és második oszönkormányzatok, a civil szervezetek és vállalkozások egyaránt jól tályosok között első Szecskát Ágnes
(Weöres Sándor iskola), második
tudnak majd élni.
M. SZ. J. Szántó Gergely (Rókusi iskola), a

Türi-Kovács Béla
fórumai

Arckép - Vass Vera rajza
mi Pál művészettörténész, a tárlat megnyitásakor úgy fogalmazott: „Hogy mi a legérdekesebb,
legrokonszenvesebb Vass Vera
rajzművészetében? A lényeget forszírozó kutatói szenvedély. Tüdja
ugyan, hogy a létezés rendjében,
az anyagi, testi és a lelki pozíciók
irgalmatlanul összefonódnak. Ő
mégis egyre-másra az erkölcsi,
szellemi, és lelki értékek milyenségére kíváncsi."

Kis mesemondók

Gyerekek, felnőttek egyaránt igyekeztek hozzájutni az Adriáról
h o z o t t sárga virághoz, a m i m ó z á h o z .

A montenegrói Kotori-öbölben
most virágzik a mimóza. A gyönyörű, sárga virág szüretét immár
Csongrád megye székhelyen is
ünneplik: idén kilencedik alkalommal tartották a Kárász utcán a díszes felvonulást, este pedig a Szegedi Ifjúsági Házban a
tengerparti vendégek részvételével zajlott a IX. mimózabál.
Az elmúlt időszak fagyos, szeles délelőttjeihez képest szombaton kellemes hőmérséklet várta azokat,
akik látni szerették volna az adriai Tivatból érkezett mazsorettcsoportot, a szegedi Pavane táncosait és a kisteleki gimnázium fúvósait. A menet 11 órakor indult a
Dugonics térről a Kárász utcán a
Klauzál tér érintésével a Széchenyi
térre, majd vissza. A látványos felvonuláson a csinos tivati és Csongrád megyei lányok produkcióját
szemlélő közönség egy-egy apró
csokor mimózát is kapott a szervezőktől. A Kárász utcai menetben ott láttuk Nikola Konjevicet.
a kotori polgármestert, a napokban

Fotó: Kamok Csaba

Szegeden tárgyaló bári, kotori és
podgoricai gazdasági delegáció tagjait, a házigazdák közül pedig Mezey Róbert jegyzőt és munkatársait.
A több száz főnyi közönség hatalmas tapssal jutalmazta az adriai vendégeket,s ezzel az ajándékba
kapott virágot is megköszönte.
Este a délelőtti felvonulásnál is
látványosabb rendezvényt tartottak
az ifjúsági házban, ahol népviseletbe öltözött montenegróiak egy-egy
csokor mimózával, pálinkával és
aszalt fügével fogadták a vendégeket. Az ünnepségen
Bartha
László szegedi és Nikola Konjevic
kotori polgármester üdvözölte a
bálozókat, a szórakoztató program
után pedig Savó Ogurlic és Uzon
Ágnes, a szervező Adria Kontiki
Tours ügyvezetői nyitották meg a
táncot.
A „mimózás" bál hangulatának
érzékeltetésére elegendő, ha megemlítjük, hogy a kotori polgármester éjfélkor még a csárdást ropta feleségével és barátaival...
KISIMRE FERENC

A hulladékszállítással kapcsolatosan tévesen jelent meg
a díjkedvezményekkel kapcsolatos információ.

A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2002. (I. 23.) Kgy.
rendeletével a 2001. évben hatályos szabályokat visszaállította.
Ennek következtében
az idei évben igénybe vehető

kedvezmények

az alábbiak:
• 5 0 % d í j k e d v e z m é n y r e jogosult, h a n i n c s d í j h á t r a l é k a é s :
a) egyedül élő 60 éven felüli nyugdíjas személy,
b) az önálló háztartásban élő házaspár, illetve az élettársak, ha
egyikük hetven, másikuk hatvan éven felüli,
c) az a hatvan éven felüli személy, aki önálló nyugdíjjal, keresettel
vagy egyéb jövedelemmel nem rendelkező közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § B./ pont) eltartásáról gondoskodik,
d) hadirokkant és hadiözvegy,
e) a súlyosan látás- vagy hallássérült, az I. és II. csoportbeli rokkant.
• 5 % d í j k e d v e z m é n y r e jogosult a f o l y ó s z á m l á r ó l történő
díjfizetés, társasházak esetén incasso megbízás alapján

A HANSA-KONTAKT ÉLELMISZER-VEGYI ÁRU nagykereskedelmi cég
állást hirdet az alábbi munkakörbe:

TITKÁRNŐ,
Feltételek:

ADMINISZTRÁTOR

- középfokú végzettség
- fenU munkakörtien szerzett szakmai tapasztalat
- gépírástudás

- számítógépes programok
(Word, Excel) felhasználói szintű Ismerete
- J ó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség
- terhelhetőség.
A jelentkező fényképes önéletrajzát 2002. február 8-ig
a Hansa-Kontakt Kft. címére: Szeged, Huszár u. l.-re várjuk.

F E L H Í V Á S

A Csongrád Megyei Földhivatal (Szeged, Horváth M. u. I/B)
pályázatot hirdet

I fő rendszergazda
munkakör betöltésére.

történő folyamatos t e l j e s í t é s e s e t é n ,
• 5 % lakásszám-díjkedvezmény társasházak esetén 2 0
l a k á s s z á m felett.

Téves közlésünkért szíves elnézésüket kérjük.
Szegedi Környezetgazdálkodási

harmadik Lengyel Liza (SZTE gyakorlóiskola). A 3-5. osztályosok között első Haucher Fatime (Zrínyi iskola), második Révész Katalin
(Odessza II.), harmadik Faragó Lilla (Odessza II.). A 6. osztályosok között első Princz Tamás, második
Domonkos Bianka, mindketten a
Béke utcai iskolában tanulnak. A
csoportos kategóriában taroltak a
Németh Imre iskola diákjai. Első
lett Blahó Claudia és Ene Bianka,
második Iványi Lilla és Kopasz Barbara, harmadik Elekes Máté, Demeter György, Király Gergő és Mészáros Nikoletta.

Kht.

0,177337+

Pályázat feltétele: büntetlen előélet, szakirányú felsőfokú j:
iskolai végzettség.
Szakmai önéletrajz benyújtásának

2002. február 6.

határideje:

•

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 28.

Nőkre támadnak ismeretlen férfiak

Pofonok a semmiből
Egyre több szegedi nő állítja, hogy ismeretlen férfi az
utcán előzmények nélkül szájon vágta. A lapunkban
csütörtökön megjelent „Gyereksétáitatás - veszélyekkel" című cikkünk után, amelyben megírtuk,
hogy egy gyermekét sétáltató nőt ütött meg egy magas, vékony férfi, többen felhívták szerkesztőségünket, hogy őket, illetve családtagjaikat is felpofozták
már az utcán.
Egy hölgyet november végén ért támadás Szegeden.
A Budapesti úti buszmegállóhoz ért éppen, mikor egy
szembejövő megütötte. Annyira váratlan volt az
egész, hogy nem is tudta, nút csináljon. Neki egyébként az orra bánta a kalandot, amit több mint egy hétig borogatnia kellett, mert kék-zöld volt.
Sorstársát decemberben „lepte meg" egy fiatalember, miközben az egyik belvárosi bútorbolt kirakatát
nézegette. A családnak keresett ülőgarnitúrát, miközben oldalról érte az ütés. Ő kisebb zúzódással úszta
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A K T U Á L I S "

Amerika Szegeden

meg a kalandot. A harmadik fiatal hölgy már nem
volt ilyen szerencsés. Karácsonyi nagybevásárláson volt
barátnőjével, amikor megéheztek. Beültek az egyik bevásárlóközpont éttermébe. Ebédeltek, miközben a
közeli asztaltól felállt egy 20-25 év körüli fiatalember és elindult feléjük, és amikor melléjük ért se szó,
se beszéd, iszonyatos erő\ cl ütött a nő arcába. Az ökölcsapás következtében a hölgynek eltörött az orra,
megsérült a homloka és kitört három foga. A támadó, mint aki jól végezte dolgát, köszönésképpen intett egyet és elment.
Mind a három esetben az a közös, hogy a megtámadottaknak fogalmuk sincs, kitől és miért kaptak
pofont.
Az „éttermes" hölgy a történtek óta állandó fejfájása miatt neurológushoz jár, és még fogorvosa sem
fejezte be a kezelést.
K.T.

Kifogást emelt a közigazgatási hivatal

Szabálytalan vízdíjak
Törvényességi észrevétellel élt a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal, mivel álláspontja szerint Szeged önkormányzata hatósági ármegállapító jogkörét túllépve hárította át a csapadék- és belvízelvezető árkok fenntartási, illetve karbantartási költségeit a vízfogyasztókra.
Felháborító, hogy olyanért is pénzt
kérjenek tőlük, amiért cserébe semmit sem kapnak, véli sok szegedi
vízfogyasztó, miután tudomására
jutott, mi indokolta az idei víz- és
csatornadíjak másodszori megemelését. Az utcai árkok karbantartási költségeinek fedezését a víz- és
csatornadíj emelésével kívánja biztosítani Szeged önkormányzata.
- A lakossági felháborodás jogos! - szögezte le Vas Márton Zsolt,
a Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetője. Elmondta: hivataluk már törvényességi észrevételt
is tett. A hivatal két szempontból
vizsgálta az elmúlt év októberében
megalkotott önkormányzati rendeletet. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás igénybevételéért fizetendő
összeget a közgyűlés hagyja jóvá.
Hatósági ármegállapító jogköre vi-

szont nem terjed ki arra, hogy az
utcai árkokkal kapcsolatos költségeket „beépíthesse" a tulajdonában lévő vízközmű szolgáltatási
díjába. N e m tekinthető jogszerűnek, hogy az önkormányzat
a csapadék- és belvízelvezető árkok fenntartási költségeit jelenleg
áthárította a lakosságra.
Ráadásul, véli dr. Vas Márton
Zsolt, az ügyben egy adójellegű kivetésről is beszélhetnénk, hiszen a
víz- és csatornaszolgáltatást igénybevevők akaratuktól függetlenül
kötelesek fizetni egy igénybe nem
vett szolgáltatásért. Az ártörvény
értelmében közüzemi tevékenységért lehet díjat kérni. Szeged azonban hiába bízta rá a törvény értelmében őt terhelő kötelező feladatot, az ároktisztítást a tulajdonában
lévő Szegedi Vízmű Kft.-re, annak

pénzügyi fedezetét a költségvetésből kell előteremtenie. Kifogásolható az is, hogy a két rendelet
egy időben, 2002. január elsején lépett életbe.
Miután az októberi rendeletet
nem helyezte hatályon kívül, jogbizonytalanságot idézett elő. A
közgyűlésnek hatályon kívül kellene helyeznie a novemberben elfogadott rendeletet. Ha visszavonja a törvényi előírásoknak n e m
mindenben megfelelő második
döntését, akkor a helyzet az Alkotmánybíróság közreműködése
nélkül is tisztázódhat.
Mezey Róbert jegyző kérdésünkre elmondta: tud a törvényességi
észrevételről, bár azt még n e m
kapta kézhez. Amint erre sor kerül, megvizsgálják, hogy egyetértenek-e az abban foglaltakkal. A
jegyző hangsúlyozta azt is, hogy a
közgyűlést természetesen tájékoztatja a közigazgatási hivatal álláspontjáról.
N. RÁCZ JUDIT

A filmesek : Szabó Győző, Pély Barna, Varga Zsuzsanna, Herendi Gábor, Oroszlán Szonja és Márton
Gyula.

Fotó: Veréb Simon

Az országos bemutató előtt másfél héttel, tegnap este tartották tizennyolc alkotó részvételével a Valami Amerika című legújabb magyar film díszelőadását a szegedi
Belvárosi moziban. Eddig példa
nélküh módon a vetítésen megjelent a rendező mellett a film forgatókönyvírója, vágója, díszlettervezője, sminkese, felvételvezetője,
asszisztense és több szereplője.
Amikor tavaly nyáron az eddig
reklámfilmrendezőként ismert Herendi Gábor elkezdte forgatni első
nagyjátékfilmjét, a Valami Amerikát, nem volt politikai áthallása ennek az egyszerű mondatnak, még
nem társította senki a szavakhoz
a szeptemberi döbbenetes események máig tartó következményeit.
A fiatal filmes nemzedék öniróniájától sem mentes történet vígjáték a javából, nem is kíván mást
nyújtani, mint remek zenékkel és
kiváló színészi alakításokkal
megtűzdelt két óra önfeledt kikap-

csolódást. A cselekmény egy nagy
reményű magyar reklámfilmrendezőről és annak nagy reményű
filmötletéről, valamint egy Magyarországra érkező amerikai producerről szól, aki valójában magyar,
hiszen fiatalon hagyta el az országot. De ezt a szereplők csak a történet végén tudják meg. Addig teljes gőzzel folyik a gegparádéval felérő kapitális hülyítés. Az amerikai
Alex Bmbeck (Szervét Tibor, akinek ez az első filmfőszerepe) egy
jobb kormányos luxusautóban, szivarozva érkezik egykori szülőföldjére: neki ez az utazás a rég várt hazatérést, a fiatal magyar reklámfilmrendezőnek, Tamásnak (Pindroch Csaba) pedig a „Nagy lehetőséget" jelenti. A film költségvetését fele-fele arányban állják szól a megállapodás, a valóságban
pedig egyiküknek sincs egy huncut
vasa sem.
A magyaroknak ez nem probléma, hat nap alatt előteremtik -

Vélemények fóruma a Plazában

Megbeszélték Bolgár Györggyel

gondolják, csak sikerüljön végre
álmaik filmjét végre megcsinálniuk. Beindul a gépezet: beszáll Tamás barátnője (Ónodi Eszter) és
testvérei - Ákos (Szabó Győző), a
sikeres üzletember, a nyomulós,
harmincas yuppi nemzedék képviselője, és András (Hujber Ferenc),
a lázadó és ártatlan művészlélek a hiányzó hatvanmillió megszerzésébe és a vendég budapesti kalauzolásába.
A film zenéjét Dés László, a Bonbon, Varga Zsuzsa és a Venus, Pálvölgyi Géza, Pély Barna, Hrutka
Róbert és Kellerman Kristóf jegyzi. Az operatőr fordi Rexach, további szereplők pedig Oroszlán Szonja, Sütz lla, Básti fuli, Liptai Klaudia, Görög László és Reviczky Gábor. Hogy végül is elkészül-e a testvérek filmje, maradjon titok, a Valami Amerikát január 31 -tői láthatja a szegedi közönség a Belvárosi
moziban.
L.G.

A Rotary
jótékonysági
bálja
MUNKATÁRSUNKTÓL

Azért vagyok itt, mert a rádióban már n e m vagyok - köszönt
ilyenformán Bolgár György több
száz szegedi hallgatójának szombaton délután a Szeged Plazában, amelynek egyik tere valóságos agórává alakult mintegy
két órára. A felek ez idő alatt jól
kibeszélték magukat.
A Beszéljük meg! csak egy rádióműsor volt, ahogyan ezt gazdája,
kitalálója, készítője Bolgár György
már a másfél éve megjelent könyvének alcímében is írta. Csakhogy
a magyar viszonyok között a Kossuth rádiónak ez a népszerű telefonos beszélgetőműsora valóságos
szimbólumává vált - a szólásszabadságnak.
Alighanem ezért keltett szokatlanul nagy visszhangot, hogy január elején kivették Bolgár kezéből.
A maga nemében-műfajában egyedi és egyedüli műsor megszűntével nincs az utca emberének szabad fóruma a közszolgálati rádióban.
Hogy az emberek kedvelték a
Beszéljük meg!-et, annak a szombati szegedi fórumon is számos
jelét-bizonyítékát lehetett tapasztalni. És persze az ellenkezőjét is
lehetett tapasztalni. A fórumra
összegyűlt tömeg túlnyomó többsége a beszélgetés egyes pontjain
valóságos szimpátiatüntetést rendezett Bolgár - és a vélemény szabad nyilvánítása - mellett, míg a
csekély számú, ám annál hangosabb, a hallgatóság első soraiban
helyet foglaló „Na végre!"-pártiak
nem rejtegették a dolgok alakulá-

Beszéljük meg! Újságíró és közönsége.

sa miatti örömüket. (Azoknak,
akik n e m hallották: a Kossuth rádió hírműsorának műsorvezetője
zökkent ki hirtelen a műfajból,

amikor január 15-én Bolgár György
távozásának hírét így kommentálta: Na végre!) Nemcsak azt emlegette jó ízűen a fórum néhány

Fotó: Karnok Csaba

résztvevője, hogy szerintük ennek
a műsornak a megszüntetése is
egy a helyes lépések között, amelyek a „szoclib"-túlsúlyos médiát

az egyensúly felé toszogatják; de
akadt köztük, aki fesztelen nyíltsággal zsidózott, pufajkásozott és
a többi. S bár a többség lehurrogta a szélsőjobb hangokat - Bolgár
György nem volt irigylésre méltó
helyzetben. Nehéz ugyanis megpróbálni párbeszédbe szólítani
olyan embereket, akik a saját rögeszméik foglyai és a legkevésbé
sem kíváncsiak mások gondolkodásmódjára.
- Vajon hol vannak a fiatalok? tanácstalankodott, csak úgy, a magának föltett kérdésen morfondírozva a mellettem álló hölgy. Körbemutathattam volna... Az üzletsoron, a mozikban, az éttermekben, a kávézókban nyüzsögtek. A
fiatalok feltehetően csak a zenét
hallgatják a rádióban, s a politika
nincs az érdeklődésük fókuszában.
Az Eötvös József Szabadelvű Társaság által szervezett fórumra szinte kivétel nélkül a középkorúak és
az idősek jöttek el.
Két pirospozsgás, ám ősz halántékéi hímnemű egyed egy félreeső
sarokban beszélte meg az aktuális
politikai teendőket, imígyen:
- Tudod, hogy én legszívesebben kire szavaznék?
- Na, kire?
- Hát a Cicciolinára!
- Igazad van, az lesz a legjobb! hunyorított nevetősen a bácsi és
úgy megmarkolta a botját, hogy a
kézfején egészen kifehéredtek a
csontok...
Mit tehet az ember? Elneveti
magát. Ez csak egy fórum volt...
Aki ott volt, kibeszélte magát.
S. E.

A város egyik legrégebbi polgári
klubja, a Szegedi Rotary Klub
nemrégiben ünnepelte újraalakulásának tizedik évfordulóját. Február 2-án, szombaton lesz a Forrás Szállóban a klub jótékonysági bálja, amelynek bevételét a gyermekélelmezésből kimaradt gyerkek segélyezésére fordítják.
Szegeden csaknem minden általános és középiskolában tanul
10-30 olyan gyermek, akiknek
szülei rossz szociális helyzetük
miatt n e m tudják előfizetni az
iskolai ebédet. Ok a Rotary Klub
segélye révén jutnak élelemhez.
A program éves költsége
mintegy m á s f é l millió forint,
ennek egyik fontos forrása a báli bevétel

Tűzhalál
Szatymazon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kigyulladt tegnap egy tanya Szatymazon, és a ház 80 éves tulajdonosa bennégett az épületben. Az
elsődleges szakértői vélemények
szerint n e m történt bűncselekmény. A Csongár Megyei Rendőrfőkapitányság álamigazgatási eljárás keretében nyomoz az ügyben. Idegenkezűségre utaló nyom o t ugyan n e m találtak, á m
egyelőre azt sem tudták megállapítani, hogy mitől gyulladt ki az
épület.
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Itt az Uj VW Polo.

* fon
távközlési szolgáltatás

Tisztelt

Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy
a V-fon Rt. szegedi ügyfélszolgálati irodája
2002. február 4-től
új helyen,

Nyitott hétvége: f e b r u á r 2-3.

S z e g e d , V ö r ö s m a r t y u. 7. s z á m alatt
várja az ügyfeleket. (A Szegedi Bíróság épülete mellett.)

• Most ö n is meggyőződhet róla, hogy dinamikus formavilága, megnövelt mérete
és gazdag alapfelszereltsége alapján kategóriájának vezető autója. Márkakereskedésünk tesztvezetéssel és színes programokkal várja ö n t és kedves családját.

AZ Ú J IRODA NYITVATARTÁSI I D E J E :
hétfő
kedd
szerda

Az Ö n Volkswagen márkakereskedője:
Porsche

9.00-17.30

óráig.

csütörtök
péntek

Szeged

6 7 2 4 S z e g e d , S á r o s i u. 11. T e l . : 6 2 / 5 4 9 - 4 0 0 F a x : 6 2 / 5 4 9 - 4 0 1
E-mail:

posta@porscheszeged.hu

ATescóban lévő ügyfélszolgálati iroda február 1-jén a megszokott rend

Ugye nem
felejtette el
megvenni
3

szerint 8.00-18.00 óráig tart nyitva, február 2-án, szombaton költözés
miatt zárva tart.
Február 4-től kulturált és kényelmes környezetben várjuk ügyfeleinket
a belvárosi ügyfélszolgálati irodában. Változatlanul állunk rendelkezésükre

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

|

6724 Szeged,

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

az ingyenesen hívható 184-es ügyfélszolgálati telefonszámon!

62/422-222.

K á b e l e k , vezetékek és szerelési a n y a g o k
V-fon Rt.

kis- é s n a g y k e r e s k e d e l m e
•t?

Nyitva tartás: h.-p.: 7-16, szo.: 8-12.

C a s a Italia
Grangolosi
Szeletelt

mortadella

200 g

.^ü8*

Talján baromfi
felvágott

Azérak 2 0 0 2 . j a n u a r 2 8 - 3 1 - i g ,
a készlel erejéig érvényesek!

24 ponttal B é ^ y
A z Olasz Hatok akció keretein betüf bbenyes tormékakst 2 Olasz Ponttal láttunk
önnek

a n u

ir E E ,

tf
ós

r?,

kftzótt elég legalább

] / .
ösz-

Dr. O e t k e r
Pizza Vegetale
V

'

3

Gyorsfagyasztott
zöldséges pizza

,

370 g

*

Barilla tészták
Spaghetti
Farfalle

Hiraveikor.

Ezee

felül még kisorsolunk két értékes ajándékcsomagot is.
A sorsolás időponttá:

:002.

f e b r u á r

1E.

Knorr
l a s a ö -

PenneRigate
5 0

° 9

melynek r ö d O e egy 2 személyre szélé m ^ M a i t
hótvéga

* *

Fusilli

szegyűjtenl ehhez, hogy részt vehessen sorsolásunkon,
h o s s z ú

«ps

i \

Lasagne
Tészta

bolognai

mártással
205 g

Holé
Cukrozott

Knorr

habspray
Bolognai spagetti

250 ml

Bolognai
spagetti
alap
62 g

Palacsintasütő
olasz teflon
22

A Belvárostól 12 percnyire

cm

Egy mosollyal több

•
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Magyarcsanád: A tettes még köztünk jár!

Gyilkos vagy ártatlan a katona?
Újsághír I.: Január elsejére virradóra kigyulladt
egy családi ház Magyarcsanádon. A tűzoltók mentés közben egy félig elszenesedett holttestre bukkantak, és értesítették a rendőrséget, mert felmerült a gyanú, hogy esetleg bűncselekmény történt.
Újsághír II.: A rendőrség szakértők bevonásával
vizsgálja a január elsején Magyarcsanádon tör-

tént haláleset körülményeit. Az előzetes szakértői vélemények nem zárják ki az idegenkezűséget.
Újsághír III.: A rendőrség elfogta a Magyarcsanádon január elsején történt gyilkossággal alaposan gyanúsítható M . Árpád 19 éves sorkatonát,
magyarcsanádi lakost, aki beismerő vallomást
tett.

be még nappal is, ugyanis valaki
megzörgette az ablakát."
A hosszú szakállú ember napok
óta hordja az elszenesedett tárgyakat, és fogalma sincs, mikor lesz
vége. Megkérem, vezessen körbe,
mutasson meg mindent, amit csak
fontosnak tart. Készséges. Először
az előszobában még mindig látható, szerinte örökre itt maradó vérnyomokra mutat, „itt ölték meg Lidikét", majd bevezet a teljesen kiégett szobába. „Ez az ágy helye, a
gyilkos idefektette a sógornőmet,
majd felgyújtotta a házat."
Az ágy helyén most három cserép elszáradt virág...

Mátóéknál először

Csapó Géza nyomokat látott a hóban, emberét és kerékpárét.

A falu közepén
„Magyarcsanád központjában éppen romakonferencia és edényvásár zajlik, menjen oda, ott sok
emberrel beszélhet." Ezt egy idős
asszony javasolja. Mások meg neveket, címeket sorolnak, azokét,
akik szerintük már most is főszereplői a hátborzongató ügynek, vagy előbb-utóbb azok lesznek. Tenyerekbe rajzolt térképekkel igazítanak útba.
Tucatnyi ember ácsorog a falu
közepén, biciklijükre támaszkodva beszélgetnek. Megszólítom
őket, elmondom, mit szeretnék,
a fényképezőgépet látva azonban
szétrebennek. K e t t e n - h á r m a n
azért maradnak, ők azt mondják, ne higgyem el, hogy Mátó
Árpád ölte meg Bringye Jánosnét,
Lidikét. Meglepetésemet látva
megismétlik: n e m ő, nem a fiú a
tettes, ő nem lehet. Mondom nekik, de hát beismerte. Most ők lepődnek meg, de pár másodperc
némaság után megcsóválják a fejüket, és újra, már hangosabban
mondják: nem ő volt! Hogy ezt
mire alapozzák? „Mindenki, az
egész falu ezt beszéli." A nevüket,
hiába kérdezem többször is, nem
árulják el. „Félünk, félünk!" Azt,
hogy kitől, mitől, n e m mondják
meg. Helyettük egy odaérkező
férfi válaszol: Magyarcsanád vendégszerető, barátságos, tiszta falu volt. Az utóbbi években rengeteg lumpenelem bukkant fel, a
falu már nem olyan, amilyen volt,
az emberek félnek, félünk.

Az iskolában
Az iskola igazgatónője kedves
mosollyal fogad. Hellyel kínál,
és rögtön a „tárgyra" tér: „Beszéltem a kollégáimmal, köztük
Árpi egykori osztályfőnökével, és
úgy döntöttünk, senki n e m nyilatkozik. A többiek véleményét is
tolmácsolva annyit elmondhatok, n e m hisszük el, hogy a fiú a
tettes. Másról sokkal inkább el

tudjuk képzelni, róla nem. Árpi
udvarias, csendes, sokakkal ellentétben mindig előre köszön.
N e m tudjuk, mi történhetett.
Csak ennyit szeretnék mondani, és kérem, ne fényképezzenek."

A tetthely környékén
A szörnyű bűncselekmény helyszíne felé tartva két férfibe botlunk. Később kiderül, hogy egyikük még a tűzoltásban is segített.
Már n e m lepődök meg, amikor
egybehangzóan a letartóztatott
fiatalember védelmére kelnek.
Még azon sem, amikor a kisebbik,
a „tűzoltó", miután elmeséli, két
hete együtt buliztak, azt mondja,
ő is majdnem ott maradt, azon viszont sokkal inkább, hogy nevüket és a fotózást azzal hárítják el:
nem szeretnénk, ha megtudnák,
hogy itt vagyunk.

Mátó Árpád szüleinek a háza
nincs messze a bűncselekmény
helyszínétől, a két épület közötti
távolság légvonalban n e m több
kétszáz méternél. Csengő nincs,
a kapu zárva, de ez most jó is,
hiszen a drótkerítés mögött két
hatalmas kutya vicsorítva, ugatva vár arra, hátha bejutok, és akkor... Csak pár másodpercig toporgok az ajtó előtt, még végig sem
gondolom, hogyan értesíthetném
a kutyaakadályon keresztül a háziakat, amikor előbb résnyire nyílik a fémkapu, majd kitárul és
mögüle egy nő lép az utcára. A
vérszomjasnak látszó ebek abban
a pillanatban elnémulnak és lefekszenek. A középkorú nő arcán
százéves öregasszony árkai, még
nem szól semmit, de tudom, ő
Árpád, vagy ahogy a faluban mindenki emlegeti, Árpi anyja. Nyújtom a kezem, emeli ő is az övét.
Kezet fogunk, bemutatkozom, elmondom, miért jöttem. Még nem
fejezem be a mondatot, amikor kibuggyannak a könnyei, folynak,
végig az arcán, a barázdák között
keresnek utat. Az asszony halkan megszólal: „Ne kérdezzen,
n e m akarok semmit mondani, a
férjem nincs itthon, Szegeden van,
Árpinak vitt csomagot, még nem
ért haza, rettenetesen megviseltek
bennünket a történtek, kérem,
kérem, menjen el." Arra még válaszol, hogy másnap itthon lesze a férje, majd rendkívül udvariasan elköszön, és becsukja maga mögött az ajtót.
Beszélgetésünk közben a szomszéd ház kapuján kilép egy idős
férfi. Megszólítom, közelebb lép,
bemutatkozunk, „Csapó Géza va-

A vérnyomok még most is látszanak - mutatja Kinyó János.
gyok, már 71 éves", mondja. Megkérdezem, mit hallott, esetleg mit
tud az év első napján történt tragédiáról, de megrázza a fejét, jelzi, n e m hallja. Még kétszer megismétlem, harmadszorra már
szinte kiabálva kérdezem, közben arra gondolok, az asszony,
Mátó Árpád anyja még a vastag falak mögött is meghallja miről akarom faggatni egyik szomszédját.
Látom, az öregnek nagyothallókészülék van a fülében, amit feltehetőleg rosszul állított be. Már
annyira közel hajol hozzám, hogy
érzem enyhén borszagú leheletét.
N e m tehetek mást, negyedszerre
is elmondom, hogy mit akarok,
erre szeme megvillan, arca kiderül, elmosolyodik, és felcsattan:
„Nem a fijú az! N e m a fijú!"
Ezután elmeséli, hogy azon a
hajnalon kutyaugatásra, kutyacsaholásra ébredt. Kinézett az ablakon, látta, szállingózik a hó. Arra, hogy még mit látott, azt válaszolja: „Nyomokat. Nyomokat,
egy kerékpár és egy gyalogos ember nyomait." Ezt ismételgeti,
majd amikor elköszönök, megint
azt mondja: „Nem a fijjúú volt!"

Mátóéknál másodszor
Megállok a Mátó-ház közelében, s szinte azonnal mellém lép
a velük átellenben lakó szomszéd,
Medve István. Öt is megkérdezem, látott-e, hallott-e valamit a
szörnyű tragédia napján. „Mi úgy
gondoljuk, hogy a fiú, ha ott is
volt, n e m egyedül volt ott!" Meg-

próbálom kicsikarni belőle, hogy
kik azok a „mi", és miért gondolják azt, amit, de csak megismétli: „Hát mi, akik itt lakunk, mi így
gondoljuk, és ez biztos."
Mátóék házánál megismétlődik az előző napi jelenet, odalépek
az ajtóhoz, a kutyák ugatnak, csaholnak, vicsorognak, majd kitárul
az ajtó, csak most nem Árpi anyja, hanem az apja, Mátó Antal lép
ki. A dünöngő ebek ezúttal is megszelídülnek, némán elnyúlva figyelnek bennünket. Az asszony is
kilép. Egy idő után a nő szeméből
megindulnak a könnyek, férje valószínűleg ezért megkéri, menjen
vissza a házba. A feleség szót fogad, és ahogy becsukja maga mögött az ájtót, a férfi sem tudja
visszafolytam könnyeit. N é m á n
zokogva mondja, tudja, hogy fia
ártatlan. Árpival egyszer találkozott, a fia azt mondta neki: „Apa,
nem én voltam!"
Sok m i n d e n r ő l beszélgetünk
még, de kéri, csak azt írjam le: feleségével együtt hisznek abban,
hogy kiderül Árpi ártatlansága.
Azt még megjegyzi, ő is hallja a falu hangját: „A tettes még köztünk
jár!"

Ki mit tud?
Sokan javasolják, beszéljek azzal a két fiúval, akikkel Árpi december 31-én kétszer is megkereste adósát, a meggyilkolt asszony
fiát, és feltétlenül ejtsem útba Laci bácsit, mert ő tudhat „valamit".
A két fiú közül az egyik Árpi

Alapos gyanú
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai két nappal a bűncselekmény elkövetése
után őrizetbe vették a gyilkossággal alaposan gyanúsítható Mátó
Árpádot. A születésnapját azon a
napon „üneplő" 19 éves sorkatona a rendőrség tájékoztatása szerint részletes beismerő vallomást
tett, azaz bevallotta, hogy ő tört be
a lakásba, ő szúrta meg előbb a
mellkasán az őt kutatás közben
meglepő asszonyt, akinek elvágta a torkát is, majd, hogy eltüntesse a nyomokat, felgyújtotta a
házat.

A borzalom háza
A falu szélén befordulunk a Búza sorba, és már senkit n e m kell
kérdeznünk, hol történt a kegyetlen gyilkosság, messziről látható
a kiégett ház, az épületből kihordott elszenesedett bútor-, könyv-,
ruha-, cipő- és edénymaradványokkal. Benézek a kapun, az udvarban hangosan ugató kutya próbál láncától megszabadulva elriasztani. Kollégám szól, hogy jön
valaki. Visszalépek, és már én is
látom: szakállas, fején sapkát, lábán gumicsizmát viselő, nagy szakállú férfi közeledik csoszogva.
Bemutatkozunk, Kinyó Jánosnak
hívják, ő az elhunyt sógora. Mielőtt bármiről kérdezném, csak
úgy, mintha magával beszélgetne, mondja: „Nem értem, miért
kellett meghalnia! Néhány ezer
forintért? N e m értem. Az is furcsa, hogy az ajtó nyitva volt, hiszen Lidike mindig mindent zárt,
a hírek szerint a tettes már bent
volt, amikor a sógornőm meglátta. Pláne karácsony óta zárkózott

osztálytársa volt, ma is barátok.
A másikkal kiegészülve gyakran
vállaltak hármasban munkát. December 31 -én azért mentek el a
Bringye-házhoz, mert Bringye Jánosné f i a j á n o s 15 ezer forinttal
tartozott Árpinak, Árpi meg 7
ezerrel nekik. Barátjukat csak elkísérték, azon a napon kétszer is,
a házba, a hírekkel ellentétben
nem mentek be. Azt tudják, hogy
Bringye János nem adta meg tartozását Árpinak, ezért ők sem
kaphatták meg a pénzüket, a fejenként 3500-3500 forintot. Azt
viszont mind a ketten kizárják,
hogy Árpinak köze lehet a bűncselekményhez.
Laci bácsi ötszáz lépésnyire lakik Mátóéktól. Azt mondja: „Tüdők, amit tudok, minek beszéljek?
Ha a fiú annak ellenére magára
vállalta azt a szörnyű bűnt, hogy
nem is ő követte el, akkor négyszeres büntetést érdemel!"
Hiába kérem, hogy mondja el,
miért gondolja, miért hiszi, hogy
nem a fiú a tettes, miért véli így
az egész falu, sőt szinte már könyörgök neki, de nem válaszol,
csak ingatja a fejét. És mosolyog.
Azt mondja, ő nyugodtan, boldogan él, van családja, n e m akar
mást, csak békét. Végül annyit
elárul, hogy előre megmondott
dolgokat, amik bekövetkeztek, azt
azonban nem, hogy mit, és arról
sem beszél, hogy látott-e valamit,
de nem cáfolja.

Magyarcsanádon még kérdés, hogy ki a tettes.

Fotó: Karnok Csaba

A rendőrség az ügyet átadta a
Szegedi Katonai Ügyészségnek. A
katonai főügyészség szóvivője, Veréb Balázs alezredes, főügyészhelyettes elmondta: a folyamatban
lévő ügyről, a nyomozás részleteiről s e m m i t n e m árulhat el.
Annyit megjegyzett: Mátó Árpád
magaviseletére a szolgálati helyén
n e m volt panasz. Arra a kérdésre, hogy elmeorvossal megvizsgáltatják-e a fiút, és az ügynek
van-e m á s gyanúsítottja, a főügyész az első kérdésre igennel, a
másodikra nemmel válaszolt.
OLÁH ZOLTÁN

• K A P C S O L A T O K *

8

HÉTFŐ, 2002JANUÁR 28.

megkerdeztük az olvasot

Tetszett-e a Csárdáskirálynő t
7

c s o r o g a pannon gsm
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 0620-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.

VlZORA-LEOLVASO
A Szegedi Vízmű Rt. kommunikációs referense, Balaton Kriszta arról értesítette szerkesztőségünket,
hogy kivizsgálják a „trükkös" vízóra-leolvasó ügyét.

TERIEK ISTVÁN
asztalos:
Nagyon tetszett az előadás, szerencsések voltunk, hogy eljöhettünk. Csongrádiak vagyunk, hozzánk közelebb van a kecskeméti
színház, ezért oda járunk gyakrabban. A Csárdáskirálynőt is ott láttam legutóbb. Az a rendezés is tetszett, és ez a szegedi is. Szeretjük,
ha az operettet hagyományos módon játsszák.

AGOCSNE VASS PIROSKA
adminisztrátor:
Legutóbb 1998-ban jártam a szegedi színházban, ezért örültem,
hogy kaptam jegyet a Csárdáskirálynóre. Az előadás tetszett, Kálm á n Imre zenéje maradandó,
örökzöld muzsika. Számomra a
zenekar és a tánckar tűnt a produkció erősségének, de a díszlettel és a jelmezekkel is elégedett
voltam.

A megyei agrárkamara
elhatárolódik
A Magyar Országgyűlés 2001. decemberében módosította a termőföldről szóló törvényt, megalkotta a Nemzeti Földalapról szóló törvényt. Az
említett módosítás, illetve az új törvényt lehetővé teszi a családi gazdaságok jelentős fejlődését és az okszerű gazdaságos birtokkoncentrációt. Az elmúlt napokban többen megkeresték a Csongrád Megyei Agrárkamarát és a napilapokban is megjelent, hogy a Magyar Agrárkamara az Alkotmánybírósághoz fordult - alkotmányossági okokra hivatkozva - a módosított földtörvény és a Nemzeti Földalapról szóló törvénnyel
kapcsolatban. A levél írói kifogásolják, hogy ezen akció veszélyezteti
az agráriunt termelési érték és létszám szerint is legjelentősebb részének helyzetét. Az ágazati képviselet ezzel a lépésükkel durván sérti a
családi gazdálkodás létjogosultságát, és veszélybe sodorják az európai
uniós tárgyalási pozíciót. A Csongrád Megyei Agrárkamara, mint az agráriunt egyik köztestületi szereplője, elhatárolódik az Alkotmánybírósághoz beadott indítványtól, mert nem tartalmazza a megyei kamara
véleményét. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló esztendőkben a magyar mezőgazdaság átalakításának, irányításának és szabályozásának feladatait és tennivalóit az európai uniós csatlakozásunk stratégiája szabja meg. A családi gazdaságok kialakítása, a családi gazdálkodásra alapozott új szervezeti formák létrehozása lehet csak egy európai modell,
az egyéb vállalkozói formák mellett.
A mezőgazdaság jövője körül mindig viták zajlottak, amelyek egyszerre, voltak értelmi és érzelmi viták. Ez ma is így van.
Úgy gondolom, hogy minden esetben szélesebb körben egyeztetni kellene a Magyar Agrárkamarának az érintettekkel, véleményüket kikérni, továbbá a megyei adatokat is figyelembe véve, a döntéseket meghozni.
Vitatott törvények egyébként szélesen megnyitják a lehetőséget az európai uniós családi gazdaságok kialakításához.
HÓDI PÁL,

a Csongrád Megyei Agrárkamara
elnöke

ajanlo
szágjárók Dél-alföldi Egyesületének vezetője beszélget.
A BARTÓK BÉLA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
18 órakor: Galícia-béliekhez írt
levél - miért a „sok" evangélium?;
hagyomány,
törvény,
meggyőződés... - Hegedűs Attila
előadása.

orvosi ügyeletek
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi
ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) tart. A gyermeksérültek és
gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns

PRAGAINE TÓTH ERIKA
technikus:
Igen, mert szeretem az ilyen hagyományos produkciókat, amelyekben a rendezők hagyják érvényesülni a darabok klasszikus értékeit.
Imádom az operettet, ezért a Csárdáskirálynőt akkor is megnéztem
volna, ha nem nyerek most belépőt. Legközelebb a Szentivánéji
álomra veszek jegyet, majd ha Sarádi Zsolt visszatér az előadásba.

megjöttünk

• postabontás

KOZELETI KAVEHAZ
A Royal Szállóban 18 órakor kezdődő rendezvényének témája a délalföldi régió turisztikai marketingje lesz. Peróné Dedák Angélával, a
DARMI marketingigazgatóság
igazgatójával, valamint vendégfogadással foglalkozó utazási irodák
tulajdonosaival és vezetőivel Mihály Illés, az Idegenvezetők és Or-

NACSA LAJOS
ügyintéző:
Szeretem az operettet, különösen
a Csárdáskirálynőt, ezért nagy élvezettel néztem az előadást, jól
szórakoztam rajta. Örülök annak
is, hogy a lap régi előfizetői is részt
vehettek ebben a sorsolásban. Szívesen néznék a Szegedi Nemzeti
Színházban hasonló, látványos
operett- és musical-előadásokat
máskor is.

rendelés: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17., (Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti
időszak alatt: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felől).
Elérhetőségi telefonszám: 474-374,
vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál téri
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!

SZEGED
BÁLINT NIKOLETT
Január 25., 21 óra 13 perc, 3450
g. Sz.: Nagy Éva és Bálint Zsolt
(Szeged).
NAGY ROLAND
Január 25., 22 óra 30 perc, 3300
g. Sz.: Molnár Erika és Nagy Attila (Szeged).
TÓVIZI ÁKOS
Január 25., 23 óra 30 perc, 2800
g. Sz.: Tari Erika és Tóvizi Béla
(Magyarcsanád).
BÁNFI SZABINA
Január 26., 3 óra 50 perc, 3000 g.
Sz.: Virág Krisztina és Bánfi György
(Szeged).
PÉTER SONJA
Január 27., 8 óra 40 perc, 3940 g.
Sz.: Péter Sylvia és Hewer Kurt
(Mórahalom).
NAGY ISTVÁN
Január 25., 12 óra 48 perc, 3680
g. Sz.: Ocskó Gyöngyi és Nagy István (Üllés).
NAGY ZSOLT
Január 26., 9 óra 31 perc, 3570 g.
Sz.: Szekeres Márta és Nagy Tibor
(Forráskút).
ÁRVÁI KITTI
Január 26., 18 óra 20 perc, 3420

g. Sz.: Bartucz Klára és Árvái Kálmán (Csengele).
VÍGH FANNI
lanuár 26., 16 óra 0 perc, 2790 g.
Sz.: Fisóczki Tünde és Vígh Zoltán
(Szeged).
VÁSÁRHELY
LÁZÁR RÉKA
Január 25., 11 óra 15 perc, 3690
g. Sz.: Nagy Andrea és Lázár Zsolt
(Hódmezővásárhely).
ARANY ELIZABET KIRA
Január 26., 17 óra 55 pere, 2070
g. Sz.: Dajka Erzsébet és Arany
Csaba (Szilcáncs).
SZAPPANOS JÁNOS
Január 27., 6 óra 5 perc, 3730 g.
Sz.: Tóth Hona és Szappanos János
(Hódmezővásárhely).
MAKÓ
GAUDI EDINA
Január 26., 13 óra 45 perc, 3150
g. Sz.: Mátyás Edit és Gaudi Csaba (Makó).
SIMONDÁN ANGÉLA
Január 26., 16 óra 15 perc, 3150
g. Sz.: Kerekes Mária és Simondán
Imre (Pitvaros).
Gratulálunk!

• a jog a s z t a l a

HARANGOZÁS
Felsővárosról telefonált T. István
olvasónk, akit a reggeli harangozás ébreszt mindennap. Azt szerette volna megtudni, hogy a hét
végi kora reggeli harangozást nem
lehetne-e m e g s z ü n t e t n i . T ó t h
Alajos plébánostól azt a választ
kaptuk, hogy a harangozást számítógépes rendszer vezérli, melynek szervizelését egy budapesti
cég látja el. Ezenkívül a plébános
úrnak a tanácsadó testülettel is
meg kell beszélnie a harangok átállítását. Véleménye szerint azonban n e m lesz akadálya annak,
hogy a legközelebbi szervizelés
alkalmával eleget tegyenek a kérésnek.
RENDELŐINTÉZET
Csapó F. olvasónk elismeréssel
szólt a Tisza Lajos krt.-i rendelőintézet felújításáról, jónak tarja
azt is, hogy a vizsgálatokra meghatározott időpontban kerülhet sor.
Olvasónk azt viszont n e m érti,
hogy akkor miért áll már negyed
hétkor hosszú sor a bejáratnál. Az
intézet ugyanis hét órakor nyit,
akkor pedig egymást lökdösve akar
a többség elsőként bejutni az épületbe.

Q ú KOS: Tombol önben a hivatástudat,
*
mindent villámgyorsan elintéz, helyrerak. Ettől azt várja, hogy hamarabb leteheti a munkát.

K. L. szegedi olvasónk kérdésére
válaszolva:
Néhány éve vásároltam magamnak egy kis lakást. A lakásom alatt
egy vendéglátóhely működik és az
éjszakába nyúlóan tart nyitva. Sokáig nem volt probléma és csak ritkán fordult elő, hogy az utcán néhány részeg hangosan énekelt, de ez
még elviselhető volt. Fél éve azonban egy zenekar kezdett el játszani
alattam. Nemcsak engem, de más
lakókat Ls zavar a hangos zene. Már
beszéltünk a vendéglátóhely üzemeltetőjével, aki ígéretet tett, hogy
halkabban fognak zenélni. A helyzet azonban nem sokat változott.
Hogyan kényszeríthetnénk jogi
úton azt ki, hogy végre nyugodtan
tudjunk pihenni?

sek eltúrni, hogy az éjszakába nyúlóan az önök alatt működő vendéglátóhely a hangos zeneszolgáltatással önöket szükségtelenül zavarja. Az ilyen esetekben birtokháborításról van szó, és a település jegyzőjéhez lehet fordulni problémájukkal. Amennyiben polgári peres
eljárásra kerülne sor, úgy a bírói
gyakorlat szerint - ha megállapítást nyer az, hogy a zaj okozása az
ingatlanuk rendeltetésszerű használatát lehetedenné teszi - , a bíróság
igazságügyi műszaki szakértő bevonásával meghatározza azokat a műszaki eszközöket, illetve műszaki
megoldásokat, amelyek kivitelezésével kiküszöbölhetőek azok a zajok, amelyeket önök nem kötelesek
eltűrni.

Tisztelt Olvasó!
A rendelkezésemre bocsátott információk alapján kérdésére az alábbi választ tudom adni:
természetesen önök nem kötele-

IFI. DR KÖNCZÖL LÁSZLÓ

TÜDŐGONDOZÓ
Szepesi Éva az egészségügyi ellátásban dolgozók alacsony megbecsültsége miatt tartja dicséretesnek,
hogy a szegedi tüdőgondozó munkatársai nagy türelemmel és gondossággal fogadják, illetve látják
el a betegeket.
MINIMÁLBÉR
M. S.-né azt panaszolta, hogy nemcsak az ápolók és orvosok bére túl
alacsony az egészségügyben, hanem az ott dolgozó többi alkalmazotté is. Közel 50 évesen most kapja meg a minimálbért.

PANNON

ti élnul.

Q S M

n . I MÉRLEG: A munkahelyi rivalizálás
< jót tesz önnek, hisz a feszült légkörben a maximumot hozza ki magából, s rekord
idő alatt végez munkájával.

W j SKORPIÓ: A tegnap választott munBIKA: Egy kicsit túl érzékeny ma. A
^ ' kahelyi téma nagyon jónak látszik.
fergeteges rohanásban megfeledkezett egy fontos találkozóról, pedig önnek lett Szakmailag sokat ígér, beleértve egy külföldi meghívást vagy ösztöndíjat is.
volna a fontosabb.
s

IKREK: Ne kössön bele mindenkibe,
J k , I NYILAS: Remek formában van ma,
* inkább halgasson. Jobban teszi, ha
^ «így könnyen boldogul feladataival.
a saját udvarán néz szét először, s utána kezd Délután meglátogatja rég nem látott rokonát,
csak a másokéval foglalkozni.
aki nagy örömmel fogadja.
ftl

RÁK: Fiatalon az ember azt képzeli, hogy elképzelhetetlenül nagy kalandok várnak majd rá. Ahogy nő felfelé, úgy
lesznek egyre kisebbek a lehetőségek.

I BAK: Próbálja meg kicsit kívülről
• szemlélni magát, sakkor rögtön rájön, hogy mi az, ami nem áll jól önnek. Kicsit idegennek látja magát.

OROSZLÁN: Régi barátja látogatja
meg, aminek nagyon örül. A beszélgetés közben előkerül néhány üveg bor, s
igen rózsás hangulatban búcsúzkodnak.

i VÍZÖNTŐ: Az események önt igazol*
• ják. s ez a tudat egy kicsit feldobja.
Rendbe jönnek a dolgok, helyére kerül végre minden apró részlet.

I SZŰZ: Megfontolt lépéseket tesz,
ezzel megérdemelten kerül az érdeklődés középpontjába, ahol jól érzi magát.
Folytatódik a sikerszéria.

JJ< ; HALAK: Ha túlzásokba bonyolódik,
• veszélyes helyzetekbe kerül. Amikor
biztosnak érzi magát gyakran megfeledkezik
a szükséges óvatosságról

^

1

feltételei

GÖRDESZKAPÁLYA
Nyugdíjas pedagógus olvasónk (név
a szerkesztőségben) javasolja: ha a
Bartók téri játszóteret szándékában
áll az önkormányzatnak felújítani,
ott kellene a gyerekeknek egy gördeszkás pályát építeni, hogy ne a
Rákóczi téri lépcsőket használják
erre a célra.

h0r0szk0p

^

A zenés szolgáltatás

KAMIONFORGALOM
Az új hídról leszáguldó kamionforgalom a Nagykörút és József Attila sugárút kereszteződésében óriási rázkódásokat idéz elő a villamossíneknél. Meddig kell még a
balkáni teherforgalomnak a városon átdübörögni éjjel-nappal? Nem
ellenőrizhető legalább éjszaka a
sebességkorlátozás betartása?

^

sms-üzenetek
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-11-11-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

AREMELES
Érdekelne, ha a sütőipar még
n e m emelt árat, akkor egyes büfékben miért nőtt a kifli ára 14
forintról 20 forintra? M e n n y i
lesz, ha a pékek is emelnek?
(30/3468632)

kellene a még megmaradókat.
(205329060)
SZEGEDI
PLAKÁT
Az önkormányzati plakát másik
oldalára az elmaradások kerülhettek volna, például az autópálya.
(309087657)

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

NYITVA TARTÁS
A Plaza-Kozmosz üzletre nem vonatkozik a nyitvatartási idö? Több
próbálkozás után sem tudtam bejutni.
Mindig
zárva
van.
(309720210)

Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a követ- BUSZ
kező e -mail címen is fogadjuk:
Újszeged Bérkert utcai része miért olyan mostoha? Pillanatnyilag
kapcsolatok@delmagyar.hu.

VANDALIZMUS
Szegeden, a Pentelei soron valakik
borzalmas „munkát" végeztek. A
dísznövényeket tőből kivágták. Kit
zavart a szép környezet? Ezután nem irtani, csak metszeni

KÁRÁSZ UTCA
Miért kavicsos a Kárász utca? Nem
szép látvány, hiszen Szeged
sétálóutcája ez, ahol sok idegen is
megfordul. Dorka

TISZTELT OLVASÓINK! A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy
a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

e-mail-uzenetek

két busz jár a Bérkert utcán, az
egyik a 7l-es, a másik 7l/A, amelyik körjárat. A legfőbb baj az,
hogy egy időben közlekednek,
nincs követési idő a két járat között!

V-FON
Sajnálatos, hogy a V-fon odaköltözteti ügyfélszolgálati irodáját, ahol
gépkocsival parkolni nehéz és fizetni kell érte. (702588804)
— ^

*
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Kosztándi sikere
Tfelt házas koncert volt a Vaszy-bérlet Csajkovszkij-estje, amelyen a
rendíthetetlen népszerűségű szerző Hegedűversenyét és V szimfóniáját hallhatta közönség a Lukács Ervin vezette Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában.
A virtuóz Hegedűverseny szólistája ezúttal nem vendégművész volt,
hanem Kosztándi István, a zenekar első koncertmestere. A líraiságában terjengősségig merészkedő
nyitó tétel tobzódik a vonóshangzásban, ám ennek szépsége nem érvényesült jól, mivel az osztott vonóskar sajnos sokszor hamisan játszott. Ráadásul a szóhsta még kissé elfogódottnak tűnt; a nagyzenekar hangerejét itt nem is mindig sikerült túlszárnyalnia, anü a hangszínben néha kisebb torzulásokat
idézett elő. A második tétel ódon,
sejtelmesen melankolikus hangulatot árasztott, amelyben Kosztándi
dúsan vibrált hangja minden erőitetetés nélkül, szívhez szólóan töltötte be a termet, a különleges zenekari hangszerelés háttere előtt. A
tündérléptű, majd szilaj táncosságig emelkedő zárótételben jól vezetett a szólista, energikusan, színesen szólt a zenekar, és az összhang
is erősebb volt az első tételbelinél.
Igazi vastaps ünnepelte az előadókat, különösen Kosztándi Istvánt,

aki a stílusban teljesen otthonos
lévén, élményszerűen szólaltatta
meg a művet, kadenciájában pedig
egyenesen elvarázsolta a hallgatót.
Lukács Ervin a beethoveni mintákra támaszkodó e-moll szimfóniát fejből vezényelte - az összefogpttabb, biztosabb zenekari produkció talán ennek is köszönhető. Jól
sikerült az első tétel indítása a hatalmas fokozással, kevésbé a különös hangzású, mélybe csúszó befejezés, amelynek pontos megvalósítása a bőgősök óvatos, maszatolós játékában akadt el. Szép, érzékeny előadásban szólalt meg ezen
az estén a lassú tétel nosztalgikus
kürtdallama, és a csellókat is dicséret illetheti összefogott, tiszta,
lendületes játékukért - ám a hegedűszólamba visszatérő téma a
mély regiszter ellenére fényesebb
hangzást igényelt volna. Gyönyörű
volt a tétel puha akkorddal kísért,
klarinétszólós búcsúja. A sokszínű
keringő ritmikai és karakterbeli kavalkádja ízes előadásban szólalt
meg. A zárótétel előadását lényegében bírta koncentrációval a zenekar,
a hatásos befejezésig.
Összességében elég jó koncertnek tarthatjuk a Filharmónia Csajkovszkij-estjét, bár a hatalmas közönségsiker ennél a szerény méltatásnál többet sejtetne.
ILLÉS MÁRIA

A lapátos ember
Fémesen harsogott a hőiétől nedves úttesten tolt lapát a
gumicsizmás emberkezében. A kifakult munkásnadrágos, pufajkás
férfi az út menti építkezésre bejáró teherautók kerekeiről lehullott
sárcsomókat takarította el. A közeh buszmegállóban
várakozó
középiskolások hosszan figi'eltck az útkaparót. Abbahagyták a
beszélgetést, többen kicsit mosolyogtak is, hajukon megcsillant a
reggel fölkent zselé. Idegenkedve nézték a munkást - látszott,
nemigen tudnák a helyébe képzelni magukat. Talán még lapát sem
volt a kezükben soha.
NYILAS PÉTER
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Belami hosszú élete
Na, akkor csapjuk össze a poharainkat, és köszöntsük születésnapján Plüss Etát! - állt föl a székéről talpig megnyúlt mackógatyájában, nejlon kínai papucsában Bika Jenő. A Zsibbadt brigádvezető törzsközönsége pedig
jókívánságféléket motyogott az
orra alatt, ahogy az már különleges alkalmakkor illik.
- Éljen Etácska! - rikkantotta
Snájdig Pepi, majd vidáman hozzátette:
-Azt azért ne feledje, naccsád,
maga már kifelé csammog a málnásból.
- Ejnye, Snájdig úr, maga akkora tuskó, hogy lefulladna fejében
a láncfürész. Mégis, hogy mondhat ilyet egy alig középkorú hölgynek - háborodott föl, egészen az
asztal lapjáig Minek Dönci.
- Meg egyébként is, mit számít az a negyvenkilenc év, amikor éppen a minap írta meg az újság, hogy az ember akár 120 évig
is elélhetne, mert hogy a génállománya ezt lehetővé teszi - közölte, a társaság közé dobva meglepő információját Link Egon.
- Százhúsz év? Nem lenne az
egy kicsit sok ? Hiszen az újságok elhalálozási rovata tele van
olyan emberekkel, akik még a
hatvanat se érték meg - szólt
közbe Cink Enikő. De Link úr
közlési vágyait efféle kicsinyes
közbevetéssel nem lehetett azon
a délutánon lehervasztani. Ezért
aztán öt percen belül a kocsmában már mindenki tudta, hogy
rendkívül híres orvosok, meg
egyéb kutatók néhány igencsak
fontos megállapításra
jutottak,
így például megtalálták az öregedés génjeit.
- De ne bámulja a korsója mélyét, Snájdig úr, mert hogy ezek
még véletlenül sem ott, hanem

TELEFONOS

Németh

az alig ötszáz gént
tartalmazó
negyedik kromoszómában
vannak elrejtve - monda Egon, roppant felkészülten. - S ha már
megvannak ezek a gének, mi
mást is kell termi, mint addig buherálni őket, amíg mind k nem
múlnak, az emberek meg élnek,
amíg meg nem halnak, mondjuk 118 évesen, a villamos alá
lökve.
- Én meg azt hallottam - kapcsolódott a mind jobban tudományos színezet öltő beszélgetésbe Smúz apu hogy hamarosan kapszulás gyógyszereket is
bevetnek az öregedés ellen. Rendkvül sikeres ksérleteket folytattak ugyanis fonalférgeken, ecetmuslincákon, nem is beszélve a
gyümölcslegyekről. S ezek az állatkák, a ma még titokzatosnak
számító gyógyszer hatására, kétszer annyi ideig éltek, mint a medicináról mit sem tudó társaik.
- No hiszen, könnyű a mushncáknak! - legyintett Snájdig Pepi.
- Mert én még egyetlen ilyen ál-

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

György

keres

karikatúrája

latról sem hallottam, hogy gyerekkorában nadrágszíjjal verje az apja, majd minimálbérért dolgozzon, amíg ki nem esik a szeme.
Később muslincáné, a felesége
és munkanélküliség réme fenyegesse, fizetési meghagyással tapétáztathassa ki a lakását, egyik cigit a másik után szívja, hogy szét
ne vesse az ideg.
fi:
meg
eléri a nvugdíjkn:
mnyi
pénzt vigyen neki a postás,
amiből a fűtésszámlát csak hébe,
a gázt meg hóba tudja kifizetni.
A gyógyszertárban meg az panaszolja: de hát nekem ilyen pimlákra csak akkor lesz pénzem,
ha nevére vesz a májkioszoftos
Gates, az a Bili gyerek. Még szép,
hogy ki se látszanak a sok ránc
alól, addig élnek.
- Én akkor is azt mondom, a
XXI. század az
orvostudomány
százada lesz, az emberek addig élnek, amíg ki nem durran a dühtől
a nyugdíjbiztosító, tehát éljenek
a tudósok, meg fózsi csapos emelte, aznap úgy huszonhatodik

alkalommal, poharát Bika fenő.
S ama fent nevezett nejlon (s teljességgelkínai) papucsával, mintegy kedveskedésként, kétszer jól
orrba verte Snájdigot. Mivel több
ellenvetésre ezek után nem számíthatott senki, a népes társaság három hurrá után a féktelen
nyakalást tűzte ki oélul. Ám Belami ekkor megálljt parancsolt
az ünneplésnek.
- Mielőtt még lebirkózná a hölgyeket és az urakat a Maiigán
SC valamelyik képzettebb versenyzője, ugye,
megengednek
egy-két közbevetést ?- kérdezte,
válaszra persze egy másodpercet
sem várva a külváros nyugalmazott szépfiúja.
- Nem gondolják, hogy a
hosszú élet génjei helyett előbb a
mi rövid életünket
megkeserítő
géneket kellene meglelni. Mondjuk, milliókat költhetne a világ arra, hogy a tudomány
kiderítse,
hol bujkál, s mivel irtható a gonoszság, az irigység, a féktelen
karrierizmus, a hazudozás génje.
Aztán ha mindezt meglelték, elkezdhetnék
gyártani a türelemerősítő kapszulákat,
amiket
persze ott árusíthatnak,
ahol
megvehető lesz a szeretetet és a
segítőkészséget növelő pirula. Sőt
mi több, nem hiányzik majd a
polcról az a medicina sem, aminek hatására még a gyerekek sem
felejtik el, mivel tartoznak a szüleiknek, s barátok a barátnak.
Már ha lesz akkor még barátság
- nyelt el Belami két kisebb zsák
sós ropit. A Zsibbadt brigádvezetőben pedig vastag lett a csönd,
vastagabb, mint Smúz apu lódenkabátja. Es senki nem kérdezte az ünnepelt Plüss Etától,
hogy ö tulajdonképpen
tényleg
szeretne 120 évig élni?

• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel, részletre.
62/472-028.
• TÍZEMELETES társasház
hő- és vízszigetelési munkára
kivitelezőt keres. Érd.:30/3224046. Szentes.
• VARRODÁBA gyakorlattal
rendelkező művezetőt és normázásban jártas technikust
keresünk, lehet nyugdíjas is.
Jelentkezéseket „Konfekció
011773177" jeligére várjuk a
Sajtóházba.
• A DÉLMAGYARORSZÁG
• VARRÓNŐKET felveszünk.
Kft. szegedi irodájába adatrögÉrd.: 62/466-510 vagy 62/469zítő munkatársat keres. Felté631, Szeged.
tel: - érettségi - gépírótudás • VIRÁGÜZLETEKET és
gyors, pontos munkavégzés,
kertészetet működtető kft. kenagy teherbírás - számítógép
res jogosítvánnyal rendelkező
felhasználói ismeret - jó komkertészmérnököt. Érd.: 06munikatív képesség - jó meg30/9837-804. (Szeged).
jelenés. Kézzel írt önéletrajzot
és a végzettséget igazoló okAsztalosipari cég keres
iratok másolatát február 1-jéig
„Adatrögzítő 11773386" jeligéMŰHELYVEZETŐT
re a Sajtóházba kérjük (6720
ÉS HELYSZÍNI
Szeged. Stefánia 10 ).
SZERELÉSVEZETŐT.
• MAGYARORSZÁG egyetÉrdeklődni a 62/547-465
len „AAA" minősítésű biztosíszámú telefonon lehet, tótársasága az AHICO Biztomunkanapokon
jí
sító Rt. világszínvonalú szolgáltatásai értékesítéséhez korlá8-15 óra között.
5
tozott számban munkatársat
keres. Alkalmasság esetén
Délmagyarországi régióban
szakirányú, térítésmentes képjelen lévő média keres
kiemelt ügyfelekhez
zést nyújtunk. Pozitív életszemértékesítési munkatársat.
léletű, dinamikus 30-50 éves
Amit ajánlunk: versenyképes jövedelem,
jelentkezőket várunk munkanem lefedett piac.
napokon 11-15 óra között.Tel.:
Amit elvárunk: minimum középfokú
62/476-725, 62/476-622 vagy
végzettség, |ó kommunikációs készség,
önálló munkavégzés,
a 70/217-99-11 telefonszámojelentkezni lehet önétetraizzai
kon.
.2002 Hosszú táv 11773039"
jelrgére a Sajtóházba
• NC, CNC gépek programozásában jártas gyártástechnológust, gépészmérnököt keS z e g e d i s z é k h e l y ű , női k o n f e k c i ó t
resünk vezetői feladatok ellágyártó és forgalmazó cég
tására. 62/597-091, este: 06k e r e s k e d e l m i gyakorlatiul,
30/9-257-33, Kistelek.
B kategóriás jogosítvánnyal,
kistehergépjármű-vezetési
• NÉMET multi érettségizett
gyakorlattal rendelkező.
pályázó jelentkezését várja.
férfi üzletkötőt keres. S
Értékesítési tapasztalat előny.
Előnyt jeleni:
30/219-82-73, 30/852-60-14,
vidéki és budapesti helyismeret
:
Szeged.
Érdeklődni a
06-30/299-39-53-as
• ORSZÁGOS cégünk metelefonon, munkanapokon
ICI6-ig.
gyei vezető tanácsadót keres.
Felsőfokú és/vagy egészségügyi végzettség előny. Dr.Tens
Bérlemény
Med Kft. Pusztainé Nagy Szil-

(0?anetrögzítff

BÁTYI ZOLTÁN

is)

Apróbörze

• AUTÓKÖLCSÖNZŐ. Személy- és teherautó bérbeadása. 06/30-978-83-82. (Szeged).
• GÉPJÁRMŰ átírására,
Állást kínál
4
üzemben tartásra, biztosításra ne legyen gondja, elvégzi ön
Bérlemény
5
helyett a Szeged, Dr. Boross
József u. 21. sz alatti iroda.
Bútor
6
Nyitva: H.-P.: 7-16 óráig.
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y
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• RENAULT Megane Scenic
bordó, 3 éves, megkímélt állaÉpítési telek
8
potban, klímával eladó. Tel.:
06-20-9-738-034.
Építőanyag
9
• VOLVO S40 1.6 1997-es, • BANK-BIZTOSÍTÓ keres • DINAMIKUSAN fejlődő cég
megkímélt, sok extrával eladó. termékeinek értékesítésére fizikusi, fizikatanári vagy műszaGarázs
10
Érd.: 30/9854-608, Szeged.
megbízható munkatársakat. ki végzettségű, nem dohányzó
Gépjárművezető-képzés
11
Érd.: 06-20/9-821-097. Szeged. üzletágvezetőt keres. Feladata új
MŰSZAKI
• BANKI munkára (lakossá- piaci lehetőségek felkutatása,
H
a
g
y
a
t
é
k
VIZSGÁZTATÁS
12
gi jelzáloghitelezési tanács- kapcsolattartás a különböző in• K ö r n y e z e t v é d e l m i vizsgálat
adás, ügyintézés) keresünk tézményekkel és beszállítókkal,
Haszonállat
13
(zöldkártya)
agilis nyugdíjast, vagy gyeden a cég forgalmának növelése.
• Eredetvizsgálat rövid határidővel.
levő kismamát - többéves ban- Tárgyalóképes megjelenés, preHaszonjármű
14
Szeged. Napos út 1.
ki hitelezői gyakorlattal. Root cizitás, legalább középfokú anTel.: 62/488-782
Háztartási gép
15
Kft. 1139 Budapest, Röppen- golnyelv-tudás. számítógép feltyű u. 53. További információ: használói szintű ismerete, és
H
i
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16
gépkocsivezetési gyakorlat alap30/385-02-20, Szeged.
_
_ _
M i / r o
• BÚTORIPARI kft. könyve- követelmény. Külkereskedelmi
Játék
17
A U T Ó S Z E R V I Z
lői. pénzügyi számítógépes is- gyakorlat, valamint a fizika, bioMŰSZAKI VIZSGÁRA VALÓ
merettel (Word, Excel), algyői lógia és kémia tárgyak szemlélKönyv
18
FELKESZITES, SZERVIZ,
munkahelyre egy műszakos tetőeszközeinek területén szerLakásfelszerelés
ZÖLDKÁRTYA. MOSÁS
munkarendbe, gyakorlott tit- zett tapasztalatok előnyt jelente19
kárnőt keres. Érdeklődni sze- nek. Nem várjuk olyanok jelentSZEGED, KOLLÉGIUM UT 6.
M
a
g
á
n
h
á
z
20
(A D o r o z s m a i ú t o n , a P e n n y
mélyesen: Algyő, Korsó u. 3. kezését, akik csak rövid távú,
M a r k é t u t á n balra)
vagy telefonon: 62/267-910, vagy nem teljes intenzitású munT.: 6 2 / 4 6 4 - 0 1 4
Növény
21
7-15 óráig, munkanapokon. kavégzésben gondolkodnak, ilBérezés megegyezés szerint. letve akik előző munkahelyükről
Oktatást vállal
22
• GYAKORLOTT virágkötőt konfliktussal jöttek el. A fénykéÁllást keres
Panellakás
felveszek. Tel.: 06-30/9837- pes önéletrajzot, valamint a vég23
zettségeket igazoló okmányok
804. (Szeged).
•
KÜLKERESKEDŐ-KÖZPénz, értékpapír
24
• DINAMIKUSAN fejlődő másolatát tartalmazó pályázatoGAZDÁSZ, angol-németvegyipari kft. felvételt hirdet te- kat 2002. február 15-ig kérjük
Rendezvény
olasz nyelvtudással 12 éves
2S
rületi képviselő munkakörbe az A.R Rt. H-6713 Szeged-Tanmunkatapasztalattal állást keCsongrád megye területére. posta, Pf.: 116. számra elküldeRégiségek
26
res. Szeged, 06/309-787-052.
Tel.: 06-66/443-212, Békés- ni.
csaba.
• LAKATOS szakképzettségű
Sport, hobbi
27
• KONYHALÁNYT keresünk munkatársakat keresünk felvéSzakképzés
Állást kínál
28
idősek otthonába. Tel.: 62/442- telre sándorfalvi telephellyel, vál551. (Szeged).
tozó munkahelyre. Érdeklődni
Szépség, egészség
29
• 0 5 - 2 4 óráig nyitva tartó • KŐMŰVEST, segédmun- munkanapokon 8-16 óráig az
élelmiszerüzlet keres szakkép- kást felveszek szegedi állandó alábbi telefonszámon: 06Szolgáltatás
30
zett pénztárost és eladót jó ke- bejelentett munkára. 06- 62/251-747, a megjelenéstől
reseti lehetőséggel. Érd.: 30/279-3407.
számított 2 hétig.
Tanfolyam
31
30/200-19-35, reggel 9 órától.
(Szeged).
Társközvetítés
32
• 3 5 év feletti, 2 fő munkatárÁllást kínál
sat keresek pénzügyi területre,
3 3 Téglaépítésű lakás
min középiskolai végzettségWE ARE LOOKING FOR YOUNG APPLICANTS
Tüzelőanyag
gel. ING-NN. 06 20/9522-686.
34
• A SZAKMÁT változatlanul
TO TEACH ENGLISH IN SZEGED.
Üzlethelyiség
szerető, de a pályát önhibáju• REQUIREMENTS: •
kon kívül elhagyó üzletkötők
jelentkezését várom. Jelentke- fluency in English - dedication to teach
zés személyes találkozásra:
- longer period spent in English speaking countries.
Albérletet kínál
Sztranyánszki Béláné értékesíWE 0FFER:
tési vezetőnél.Tel.: 62/492-183,
• SZEGED, Róna utcai, 1,5 62/468-024 vagy a 06-70/217- reliale background provided by an international company
szobás, főbérlő nélküli, jól fel- 99-11 telefonszámokon.
- career prospects - Professional training
szerelt lakás nagy szobája di- • AWI minősítéssel rendelke- outstanding salary.
áklány mellé egy lány részére ző hegesztőt keresünk felvételTo appllay call 62/554-402, Monday-Friday 17-20.
kiadó. Ár: 12.000 Ft + 1/3 re- re. Érd.: munkanapokon: 8-16
Ask tor Miss Tímea Molnár.
„,_
zsi. Érd.: 30/396-2843.
óráig. Szeged. 62/489-178.
2
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Erősáramú
villamosmérnököt
keresünk
P L C és h a j t á s s z a b á l y o z á s i
gyakorlattal karbantartási
területre.

Apróhirdetéseink az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u
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• DINAMIKUSAN fejlődő cég
minimálisan érettségivel rendelkező, nem dohányzó titkárságvezető munkatársat keres.
Feladata az adminisztrációs
munkák ellátása, angol nyelvű
levelezés. Precizitás, számítógép felhasználói szintű ismerete, és angol középfokú nyelvvizsga alapkövetelmény. Minőségbiztosítási területen szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Nem várjuk olyanok jelentkezését, akik csak rövid távú,
vagy nem teljes intenzitásű
munkavégzésben gondolkodnak, illetve akik előző munkahelyükről konfliktussal jöttek
el. A fényképes önéletrajzot,
valamint a végzettségeket igazoló okmányok másolatát tartalmazó pályázatokat 2002.
02. 15-ig kérjük az A.P. Rt.
H-6713 Szeged-Tanposta, Pf.:
116. számra elküldeni.

• DINAMIKUSAN fejlődő cég
minimálisan érettségivel rendelkező, nem dohányzó ügyintéző
munkatársat keres. Feladata
csomagolási, áruszállítási, valamint karbantartási munkák ellátása. Precizitás és minimum
B kategóriás vezetési gyakorlat
alapkövetelmény. Műszaki végzettség és a számítógép (elhasználói szintű ismerete előnyt jelent. Nem várjuk olyanok jelentkezését, akik csak rövid távú,
vagy nem teljes intenzitásű munkavégzésben gondolkodnak, illetve, akik előző munkahelyükről konfliktussal jöttek el. A fényképes önéletrajzot, valamint a
végzettségeket igazoló okmányok másolatát tartalmazó pályázatokat 2002.02.15-ig kérjük
az A. P. Rt. H-6713 Szeged-Tanposta Pf.: 116. számra elkülde- via 06-30 / 277-54-24
ni.
• RUHÁZATI cikkek forgal• EGYETLEN megkötött üz- mazásához munkalehetősélet 89.700 Ft jutalékot hoz Ön- get kínálok, (helyiséggel rennek, mégpedig évről évre űjra delkezők előnyben) 06meg újra!!! Csak gyakorlott 30/9554-790. Szeged és körképviselőknek, jó kommuniká- nyéke.
cióval rendelkezőknek. Konku- • SZAKKÉPZETT női felrenciamentesség, felfutó üz- szolgálót és kőnyvelőnőt felletág! 06-1/452-04-99, 06- vesz a Hotel Orchidea. Érd.:
30/203-46-40.
06-20/973-74-73, Balástya.

Marós,
esztergályos
és géplakatos
szakmunkásokat keresünk
karbantartási területre.
Érdeklődni:

6 2 1 4 0 2 - 9 2 6

Bérlemény

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
HÍRIIIIITOk
SZECOLOR 3
DEPÓ,
o
6724 Szeged,
Bakay N. u. 52.
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 6 4 7
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Takácsné Miklós
Zsuzsanna
hétlő-csOtórtök
16-18-tg
62/291-703.

lDSDqosBW wwwrematarsze8edhu

ACAR

TELI A K C I Ó

-30%

6724 Szeged. Kossuth L sgt. 45.. telefon: 62-423-687.
SZEMELYAUTOK, TEHERAUTÓK ES MIKROBUSZ BERELHETÖ.
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• KÖRÚT Régiségkereskedés. antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, 62/315322, 30/9558-979.
• BÚTOROK (70 évnél régebbi), tollnemü. teljes hagyaték felvásárlása! 06-62/216324.06-30/383-7116. Szeged
• GYERMEK iróasztalos
szekrény (170 magas. 90 széles, 55 mélység) világos szfnű,
2 fiókos, polcos, lámpával felszerelt 7000 Ft-ért eladó. Érd.:
567-833, héttőtől.
• RÉGI varrógépet, disznóvágó asztalt, konyhakredencet. zománcozott gyermekkádat veszek. 62/457-508,70/2429-239. Szeged.
• SAJÁT részemre felújításra szoruló régi, szuvas bútorokat, valamint az 50-60-as
évekből foteleket, kerek vagy
ovál dohányzóasztalokat, vitrintárgyakat. festményeket vásárolok. Azonnali készpénzfizetéssel! Szeged. 62/457-508.
06/70-24-29-239.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064.
Szeged.

Hl

22 O k t a t á s t v á l l a l

Háztartási gép

• „HÉLIA" Bizományi kínálatából: hűtők,- fagyasztók (60300 l""-ig), gáztűzhelyek, gázkonvektorok, gázkazánok, gázbojlerek, villanybojlerek, mosóautomaták, villanyvarrógépek, grillsütők, porszívók, villany fűtőtestek, vízszivattyúk,
kompresszorok, fűnyírók, motorospermetezők. tévék, videók, hifi-berendezések. Szeged,
Rókusi krt. 9. („Hélia") telefontájékoztatás: 62/481-646, 468633, 06-20/460-7132, 0620/391-29-49.
16

Hirdetmény

A Sándorfalvi Művészeti
Iskola szeretettel vár
minden érdeklődőt félévi
művészeti bemutatóira
a BUDAI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI HÁZBA
• 2002. január 29-én. 17 órakor
TÁRSASTÁNC TANSZAK
• január 30-án, 17 órakor

Pénz, értékpapír

• január 30-án. 10 árakor

Egyéb

• BOROSDEMIZSONT zsírosbödönt. zománcozott vödröt. vizes-tejes kannát, lavórtartót, használt dunnát, párnát
vásárolok. 62/457-508. 70/2429-239. Szeged.
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk. 06-1/210-49-04, Szeged

• BANKI hitellehetőség kedvező leltételekkel 1 millió Ft-tól.
Terhelt ingatlan, minimálbér
sem kizáró ok. Őstermelőknek, vállalkozóknak is. 70/3147965, Szeged.

MAGÁNÉNEK TANSZAK
•január 31-án 10 orakor
CITERA ÉS NÉPTÁNC TSZ.
• február 2-án. 1t órakor
SZÍNJÁTÉK

25

ÉS MAJORETT TANSZAK
MODERN TÁNC lAteZAK
GITÁR TANSZAK

Építési telek

5

• TÁRSASHÁZAK építésére alkalmas telkeket keresünk
Szeged belterületén. Információ: 62/555-821. 30/9047-045
telefonokon.

9

Építőanyag

26

• SÓDERDEPO. Sóder, marosi, bánya- ós lermőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-. földelszállítás, földmunkák. Héttonás IFA-autódaru bérelhető. Érd.: 62/484133,62/467-724 munkanapokon, Szeged.
• ÉPÍTÉSI terület feltöltésére alkalmas földet átveszünk.
Információ Szeged: 62/555821 vagy 30/9047-045 teleionokon.
•] Garázs

RULETT
ÉS NYERŐGÉPEK
Budapesti krt. és
József A. sgt. sarok

*

• BAROSS László utcai garázssoron garázs eladó. 800
E Ft. 62/434-724. Szeged.

Gépjármüvez.-k.
• ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt nehézgép, könnyügép, targonca,
ADR. TIR, taxi-vez., taxi-vállalkozó, belföldi fuvarozó, belföldi buszvezető szaktanfolyamokat indít. Szeged, Berlini
krt. 16. 62/422-240. 0620/9431-444.
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433
• JAKAB CSABA Autósiskolája. Szeged. Vitéz u. 13-15.
62/422-335.

f

(az ABC mellett)

18

Könyv

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

J

ÚJ

AKCIÓ

NAPOSCSIBEAKCIÓ!
Efőnevelók és naposcsibe
forgalmazók részére rendkívüli
b e v e z e t ő érőn kínáljuk
a közkedvelt M A S T E R

vegyes Hasznosítású
színes naposcsibéinket!
É r d e k l ő d n i a z alábbi
teleionszámokon:

42/353-064,42/352-167.
30/2060-930

umm

Haszonjármű
• AUTÓBUSZ eladó, IK-365,
nemzetközis, EURO-1-es motor, 1991 -es, légkondicionált,
06-30/277-0072, Székesfehérvár.

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

• állólámpák

PAPÍRRÉGISÉGEKET.

20-50%

KÖLCSEY U. 4. 62/422-726,
06-30-309-431-411.

engedménnyel

HANZA KRUGER

GALÉRIA

• ALSÓVÁROSON 30 nmes házrész 3.200.000 Szeged: 62/485-208
• BELVÁROSI, Zárda utca
7. alatti, 190 nm-es magánház, 140 nm-es boltíves, nagy
belmagasságú pincével, 340
nm telekkel. Ár: 27 M Ft. Felvilágosítás Szeged: 62/555821,30/9047-045 teleionokon.
• FERENCSZÁLLÁSON 4
szobás magánház sok melléképülettel nagy udvarral dupla
kerttel eladó. 06-30/95-31 -049.
• SALLAI utcában 2 szobás
házrész eladó. Szeged,
62/479-564
• SZEGEDEN keresünk házakat, lakásokat ügyfeleinknek. 62/485-208.
• SZÉKESFEHÉRVÁRON
110 négyszögöl telek, rajta teljes közműves, félkész családi
ház eladó. Telefon: 06-20/9265056.

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

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

6720 SZEGED,

OTTHON-LUX
Dózsa u. 4.
Magánház

-

MŰTÁRGYAKAT.
KÖNYVEKET,

• LUCERNAMAG kis és
nagy tételben folyamatosan
kapható. Deszk. 62/271-440.

(megszerezhető
előképzettséggel I

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

31

BÁBEL Nyelvstúdió
ANGOL, NÉMET ;
nyelvtanfolyamok
Diákig.: 10% kedvezmény
Szeged, Szentháromság u. 4.
Tel.: 437-522. Mot>il:2(V9844-843.

Tanfolyam

OTTHONTEREMTŐ STUDIUMOK
_
.
„ _ hasznos ismeretek
I
f i d jó társaságban
Praktikus megoldások, hasznos ötletek, hogy környezetét
otthonossá tegye.
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" E S K E S S

Cn Középfokú szoftverüzemeltető
l szakképesítés modulrendszerben
/
B4.000R

Alapfokú számítógép-kezelő
szakképesítés modulrendszerben
ZlflXLB
A modtúok Suton Is eöYgezár/fktv

J .Szövegszerkesztés I.1 000 Ft
J Tábkí/alkezelés
l« (XXI ft
J Prezentáció
/.200Ft
J Internet
4 700 Ft
a Fetkészilés I
H 400 Ft
HQLDLN

j
J
J
J

As a/aptohj modulokra
Táblázatk-zrlés II
Adatbázis len-lés
Wtb-oldal készítés
Üzemeltetés
'

-> l elké,/,io. II

ryvjtaot'
17 0 0 0 Ft
70 000 I I
17.000 H
17 0 0 0 Ft

I <> OOO 11

STUDIO
6 fős oktatótermek, gyakorlási tehetőség.
Szeged Batthyány L. u. 4.
Az ár tartalmazza az OKI vizsga és a jegyzet költségét
Tel: (62) 451 -617
A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA
SZEGEDI
KONZULTÁCIÓS KÖZPONT

g a z d a s á g i informatikusokat
és m ű s z a k i informatikusokat

j | Sport, hobbi

képez.

EutoS&ort
*

c*Me

c

« 4

20-30%

*

P reu/ch

- kabátok, zakók, cipők, pulóverek, ingek

január 28.-február 2-ig
EURO SPORT Á R U H Á Z
N . „ j.,
T.i 420-633. Ny.i H.-P.r 9-18. Siói 9-13

s

§

Szeged, Attila u. 7.

z

Nyitva: minden munkanapon 8-17 óráig.
Cégvezető: dr.Tímár László.

Telefon: 62/402-381

Telefon: 6 2 - 4 7 9 - 5 6 4 ,
322-208

"V

TOVámtrZÖ KFT
CSONOBÁD MIOTII KtPVIIIKTI
Tanúsítványszám: 01-0051-97.

H

Tavaszi szakmai tanfolyamai:
•> kereskedő-boltvezető,
+ kereskedelmi
menedzser,
+ ABC-eladó,
4 ruházati eladó,

4 vendéglátó üzletvezető
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62/425-805.

^

^

'•SZEREZZEN NYELVVIZSGÁI
6 HÓNAP ALATT!

ANGOL-, NÉMETtanfolyamainkkal
februártól önnek is sikerül!
EURÓPA NYELVISKOLA
62/486 453.70/241-73 59.
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Társközvetítés

SZEGEDEN, A
FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,
laköparkjellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők
100-156 E Ft/nm-es áron.
Fizetés: 20T ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás, ügyintézés.

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utcai.
TeL: 555-821.
06-30-904-70-45

34

Tüzelőanyag

•AKÁCFAAKCIÓ 1150/q díjtalan szállítással, mindenfajta
szén megrendelhető. 06-70259-1039, 72-267-101 (Pécs).
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Üzlethelyiség

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

• BELVÁROSI Irodaházban
64 nm-es, két helyiségből álló,
felújítás alatt lévő iroda klímával eladó vagy kiadó. 0630/9670-787. Szeged.
3 3 Téglaépít. lakás
• K Í G Y Ó utcán, Klauzál téren
• CSONGRÁDI sgt-i, haté- üzlethelyiségek kiadók. Érdekves társasházban, IV. emeleti, lődni Szeged: 06-20-961-3713.
igénynesen kialakított. 48 nm• NAGYÁRUHÁZ passzázs
es lakás 5.800.000. Szeged:
során 86 nm-es üzlethelyiség
62/485-208
• S Z E G E D belvárosi, felújított kiadó, 06-30/9456-775. Szeépületben, felújított, 90 nm la- ged.
kás bérleti joga eladó 9,5 M • P E T Ő F I S. sgt.-on 200 nmFt. Tel.: 62/321-725.
es üzlethelyiség eladó. Sze• SZEGED, Öthalom u. 26. ged, 62/479-564.
sz. alatt épülő társasházbn la- • SZEGED, Csongrádi sgt.-i
kások garázsokkal eladók. Gu- üzletházban 100 nm-es, gyötenberg u. 24. sz. alatt felépült,
nyörű üzlethelyiség tulajdonliftes társasházban udvari parkolók eladók. Teljes körű hitel- joga eladó. 06-70-210-93-63.
•
SZEGED-BELVÁROS,
ügyintézés! 06-30/9-537-287.
• ZÁRDA utca 7. sz. alatti Hajnóczy utcai, 175 nm-es üzmagánházban 1 db, 3 szobás lethelyiség bérleti joga rend69 nm-es. 1 db, 2 szobás 59 kívül kedvező áron eladó.Tel.:
nm-es, 1 db 1 szobás, 32 nm- 06-70-210-93-63.
es, 1 db garzonlakás 25,4 nm- • SZEGEDEN, a Kárász utes eladó 110 E Ft/nm áron.
cán 100 nm-es üzlet hoszú
Ugyanitt nagy belmagasságú
boltíves 140 nm-es pince 70 E távra kiadó! Érdeklődni: 20/9Ft/nm áron eladó. Információ 268-753.
•VÁLLALKOZÓK, figyelem!
Szeged: 62/555-821 vagy
30/9047-045 telefonokon.
Hódmezővásárhelyen főútvo• SZEGED, JÓZSEF A sgt nalon, irodaháznak, zálogházés Tó utca 11/b. társasházi la- nak, telephelynek teljesen bekások leköthetők! 06-20/980- rendezett ingatlan eladó.
5441.62/461-954, este.
70/249-25-08.

cxv

Tanfolyam

• SZEMÉLY-, vagyonőri tanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált
munkalehetőséggel. Részletre.
Szeged. Dugonics tér 11. „
62/472-028.
Telefon: 62/422-547, ' S
• ANGOL nyelvtanfolyamok,
nyelvvizsga-előkészítők indul30/9452-547.
:
nak a Sterling House-nál. 72,
ill. 96 órás kurzusok 9 nyelvi
szinten, kezdőtől a haladóig,
szakképzett oktatókkall Be• TÁRSASTÁNCHOZ ked- iratkozás: január 28-tól februvet étző, jó mozgású, 10-13 év ár 6-ig 15-18 óra között az
közötti kb. 150 cm magas egyetem Ságvári gimnáziumáFIÚT keresünk. Lehet kezdő is. ban. Tel.: 62/424-766; 62/544000/33-63, 06-30/349-82-43.
Tel.: 06-20-414-2505.

0

adásvétele, értékbecslés.

Gratulálunk

OTTHONTEREMTO STUDIUMOK

Készpénzért vásárol
antik bútort,
festményeket,
műtárgyakat, könyvtárat,
TELJES HAGYATÉKOT

Lakások (önkormányzati is),
üzlethelyiségek, házak cseréje,

Jelenkezési határidő:
február 15.

Bt.

Ingatlanközvetítés

Gazdag kínálatunkból a következő stúdiumokat ajánljuk:
- EGÉSZSÉGES FOGYÓKÚRA
avagy miként nyerhető el az ideális alak;
- ITALOK MESTERE
avagy a borkostolástól az italkevcrésig;
- SZÉPSÉGÜNK GARANCIÁJA
avagy a szépségápolás titka.
Bővebb információk
a Magyar Iparszövetség Oktatási Központjáhan,
Szeged, Rigó u. 24/D. Tel.: 62/426-587. 62/425-596

(AMil-temékeli esetében MnsvésirMuuk * 10% engedmény
Növény

- Mérlegképes
könyvelő 2 év

dajka

Alles

A képzés a szakképzési
hozzájárulásra
is igénybe vehető.

BEISKOLÁZÁSOK

(előképzettséggel I

frissítő masszőr

H.. Sz., P: 9-13. K., Cs.: 13-17.

Szegeden.

4 mixer,

- Minőségbiztosítási
felülvizsgáló
és tanúsító
- Személyügyi
ügyintéző
- Pénzügyi
és számviteli
ügyintéző
- Intenzív
mérlegképes
könyvelő

virágkötő

BT. Tel.: 62/313-117
Szeged. Jósika u. 1.

tanfolyamot indít

4 pénztárgépke/.eiő,

OKJ-s képzésekre:

z

A l a p í t v a : ÍVVÖ-hen.
Cgt. Dr. T a t á r Rózsa

O K J 52 3442 01

aáJRIbk. 2 0 0 2 - E S
TAVASZI

®

EZT VEGYE MEG!
• Újszeged elején kéüakásos házban 106 nm-es lakás garázzsal:
14.9 M. • Alsóvároson 5 szobás,
garázsos. kiskertes ház 16.5 M.

Személyügyi
ügyintéző

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

boltvezető I—II.

WOMA KFT.

A SZTAV Rt.

A Siker Bt.
! tavaszán
'H.„> C— ,2002
I
induló tanfolyaméi:
a Valutapénztáros
e Valutapénztáros + angol
vagy német szaknyelv
a Komplex középfokú
vámkezelő
a Komplex felsőfokú
vámügyintéző
a Vámügyintéző
(vámkezelőknek)
a Számítógép-kezelő
(-használó)
a Számítógép-kezelő
(-használó) + angol
a Számítástechnikai szoftverüzemeltető
a Pénzügyi-számviteli
ügyintéző (mérlegképes
előfeltétele)
a 2 éves mérlegképes
könyvelői tanfolyam vállaik,
szak (új fellételekkel)
a Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai menedzser
(vizsgára bocsátás fettétele
kózéploku C típusú nyelvvizsga)
Havi részletfizetési lehetőség!
Jelentkezés:

kereskedő-

MAGÁNKÖNYVTÁRAT,

• csillárok

Haszonállat

•BÉVES herélt ló, egyesben
járó eladó. Földeák, Arany
J. 14
• TOJÓTYÚK eladó. Érdeklődni: Mórahalom: 280-165.

Régiségek

TEUES HAGYATÉKOT,

ÚJ ÉV,

l m e n n y e z e t i lámpák

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

®MIOK

QUINT GALÉRIA
|

• falikarok
Hagyaték

Rendezvény

• ivERTÉSZBÁL Balástyán
Hotel Oichideában február 23án bőséges vacsorával. Jó
hangulatot a Nosztalgia zenekar biztosítja. Műsor sztárvendége „Mário". Belépődíj vacsorával: 5000 Ft. Tombola fődíja
180.000 Ft-os 2 személyes török rivierai üdülés, 8 napos,
repülővel. Érd.: Balástya Hotel
Orchidea. Tel.: 06-62/278-272.

• február 9-en. 15 u;
• február 15-én.17
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Panellakás

• HONT F utcai, 5 emeletes
épületben, 4. emeleti. 72 nmes. 2+2 szobás lakás 4,6 M
Ft., ugyanott 17 nm-es garázs
1.3 M Ft. Felvilágosítás Szeged: 62/555-821,30/9047-045
telefonokon.
• HONT Ferenc utcai 55 nmes, 2 szoba-hallos (parkettás,
redőnyös, festett falú. vízórás.
járólapos) erkélyes, felújított,
modern lakás ötszintes épületben, trolimegállóban eladó!
Irányár: 4,55 M Ft. Érd.: 0630/378-30-97, Szeged.
• MAKÓN Posta utcai. 2 szoba hallos lakás eladó. 06-309531-049.
• ÉPÍTŐ utcai 1,5 szobás lakás, liftes házban, III. emeleten
eladó. Érd.: 13 órától a 62/567829-es telefonszámon.

ZONGORA TANSZAK

• BIZTONSÁGSZERVEZŐ
felsőfokú, OKJ-s tanfolyam indul. Kezdés: február 2. Novit
•
INGATLANKÖZVETÍBt. Szeged, 62/315-461,20/9T Ő / F O R G A L M I ÉRTÉK66-42-79.
BECSLŐ szakképzés indul
• H A M M E R Security Biztonépületbejárási
gyakorlattal, Szegeden. Vizsgáztatás sági Szolgálat febr. 25-i induugyanitt; részletfizetés. Tel.: lással, délutáni órakezdések06-30/358-6664, 62/544-179, kel, személy-, és vagyonőr tanfolyamot indít tegyvervizsgáKovácsné.
val egybekötve, a munkaügyi
központ támogatása igényel2 9 Szépség, egészség hető, 90%-os útiköltség-térítéssel együtt. A legjobban vizs• E G Y éve működő, 6 Solisun gázóknak későbbi munkalegépes szoláriumstúdió, kifo- hetőséget biztosítunk. Jelentgástalan állapotban, teljes be- kezni: személyesen a Szeged,
rendezéssel Hódmezővásár- Pacsirta u. 1. sz. alatt, vagy a
hely belvárosában eladó, vagy 06-30/9-589-663 és a 62/489más városba áthelyezhető. Ér- 800, 62/489-690 telefonon.
deklődni lehet a 06 30/9589• INGYENES IS lehet! Angol,
618-as telefonon.
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi köz3 0 Szolgáltatás
pont támogatásával! HUNIT-Magyarország (62) 424
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
484.
1000 FT-TÓL,
•KISTELJESÍTMÉNYŰ ka1 ÉV GARANCIÁVAL!
zánfűtő, kompresszorkezelő,
SZEGED, 62/485-774.
könnyű- és nehézgépkezelő,
ipari gáz- és olajtüzelőberen• REDŐNY, RELUXA, hardezés-kezelő tanfolyamot inmonikaajtó, szalagfüggöny,
dít a CÉL-OKT Bt. Jelentkeszúnyogháló készítése, farezésszemélyesen: Szeged, Dr.
dőny javítása, ablakfordítás,
6 2 / 4 5 7 - 5 6 2 , 3 0 / 9 4 - 3 6 - Boross József u. 4/b. Bővebb
telefonon:
4 1 1 , TÖRÖK TIBOR. (Sze- felvilágosítás
62/480-000 vagy 30/911-7955ged).
• BŐRRUHÁZATOK festése, ös telefonon.
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
béléscsere, húzózárcsere. Javítás. Szeged, Tisza L. krt. 37. felülvizsgáló és tanúsító, OKJ-s
tanfolyam indul. Kezdés: februSaru Cipőboltban.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS ár 2. Novit Bt. Szeged, 62/315garanciával. (Szeged és 461.
•SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI
Csongrád
megye).
0630/9457-577, 06-62/533-999, OKJ-s tanfolyamokat indít a
Szász Péter.
Merlin Stúdió. Érdeklődni Sze• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer- ged: 62/424-314,30/907-3654,
vizügyelete folyamatosan! Hi- 13-18 óráig.
babejelentés: 06-20/33-56• V I A LINGVA Nyelvstúdió fo114, Szeged.
lyamatosan angol, német,
• HOMOKSZÓRÁS korró- olasz, spanyol, francia, orosz,
zióvédelemmel, festéssel. 06- szerb tanfolyamokat indít. Ér62/267-554, 06-30/9550-537. deklődni Szeged, Moszkvai krt.
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERE- 20/B. 62/488-004, 06-70/251TEZÉS (Szeged, Teréz u. 42., 0328.
425-555). Nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! SZILÁNK*
Több, mint üveg.
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 0630/9436-256, 62/457-864.
Február és március hónapban
(Szeged).
induló lanfolyamaink:
• NEDVES, salétromos épületek szigetelése, vakolatcseréje bontás nélkül garanciával. 06-30/338-6980. Szeged.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél, árengedménnyel. 498-130,
489-603, 06-60/381-147.
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló akció! 30-40%.401 -318,
06-30/9457-201, Szeged.
• REDŐNYT reluxát, szalagfüggönyt 30%-kal olcsóbban,
Makrostartól
62/288-619,
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
30/9384-330.
Magyar Iparszövetség
• ÓRAJAVÍTÁS garanciával
Oktatási Központ
- régi órák teljes felújítása.
6724 Szeged. Rigó u. 24/d.
Elem-, szíjcsere. Kreinerórás,
Tel.: 426-587.425-596
Szeged, Attila 8. Telefon:
e-mail: miok.szeged@deltav.hu
62/310-230.

28 S z a k k é p z é s

• JÓGA szerdánként 17 órától (Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt.
34.). Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 62/422-368,
20/398-36-77.
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FELVÉTELI VIZSGA NINCSI
Munka mellett végezhető,
péntek délutáni és szombati oktatással.
(Távoktatás, átjárható félévek,
hallgatócentrikus oktatás, vizsgáztatás.I
Érd.: munkanapokon 8-14 óráig a 62/424-15Aes,
ill. a 20/9-245-756-os telefonszámokon.
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu
web: www.gdfszeged.ini.hu
Internetpartnerünk a TISZANET
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SZAMOSKÖZI ANITA
VAI.KAI ANDRÁS
rrról,
Mostt is csak az újságból értesülhettem arról,
hogy ki
kisunokóm született. Ezúton gratulálok
ilálok
i
kívánom,
hogy
gyermekeitekben
legyi
;yen
és kivi
sok örömötök és magatartásukkal
ne okozzanak semmilyen fájdalmat.
-Szamosköziné Szentteleki Mária

)
AT
f
L

x>8

.DIT-ke!
Születésnapodon
szívből köszöntelek!
Gyönyörű kék
szemeid,
ha rám nevetnek,

-ÁÜÓt-

egy szó jut eszembe:
SZERETLEK!
Gombi

fBoldog

születésnapi/

Ország-világ ludja
meg,
FAZEKAS JÓZSEF
80 éves lett.
Marcsinkó

Ha ü z e n e t e t
szeretne k ü l d e n i ,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

A Dél sportja
A DÉLMAGYARORSZÁG

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

• S Z E R K E S Z T I : SÜLI

JÓZSEF

Gálával avatták a szegedi sportcsarnokot
Január 27. Az újszegedi sportcsarnok második születésnapja,
az elsőt még 1974-ben ünnepelte. A „keresztapák" között említhetjük az önkormányzatot és
az Ifjúsági és Sportminisztériumot, ez a két szerv adta össze, teremtette elő azt a 630 millió forintot, amely a kettős beruházáshoz (a spori és az uszoda rekonstrukciója) szükségeltetett. A
szülőknek pedig a két tervezőt,
Csépé Lászlót és Rantal Jánost
- ők álmodták ilyen széppé - ,
valamint a kivitelező KÉSZ Kft.-t
nevezhetjük. De családtag minden szurkoló, s jó, összetartó famíliához méltóan, mintegy
négyezren jöttek el ünnepelni. A
gálaműsort az egykori és a mai
szegedi sztárok szolgáltatták, de
az is kiderült, hogy a média és az
építtetők képviselői sem bánnak ügyetlenül a labdával.
Akik tegnap kilátogattak az ú j
szegedi sportcsarnokba, a létesítmény felé sétálva már láthatták a
változást, megnagyobbodott az
aréna. Az ismerős főbejáraton belépve azonban a régi kép fogadta
a drukkereket, érdeklődőket. Az
előtér változatlan arcát mutatta,
s még a lépcső is a régi, sok millió lábnyomot őrző volt. Az emeletre felérve azonban meg kellett
állni, hogy az ember befogadhassa a látványt: egy pompás, ú j
sportcsarnok képét. Kulturált,
mintegy 2800 helyes lelátóval, a
küzdőtéren új parkettával.
- Jelentősen megnövekedett a
lelátón lévő helyek száma mondta Magyar György - , és ez a
várható, hatalmas meccsek előtt
mindenképpen pozitívum. N e m
hiszem, hogy gondot jelentene a
korlát hiánya, mert például az
amerikai kosárlabda-bajnokságban, az NBA-ben is élmény látni,
amikor szinte a vonal mellett ülő
nézők közé kizuhan egy játékos.
Talán így még közvetlenebb lesz
a kapcsolat a hangulatos és szép
arénában a drukkerek és a sportolók között.
- Nagyon régen jártam a csarnokban, de a kíváncsiság kihozott - árulta el Köles István. - Kitágult a terület, bővebbé vált, talán a székeket egy kicsit zsúfol-

EURÓPAI ARÉNA
Orbán Viktor láthatóan kellemesen elfáradt a megnyitó focimeccsén.
- Szigorú csatára kényszerítettek minket a médiaválogatott tagjai
- nyilatkozta a miniszterelnök. - A csarnok miatt és számszerűleg
is, azt hiszem, kijelenthetem, hogy az építők nyertek. Szerencsés
győzelem volt, amelyen akár a döntetlen is reális lett volna. Hozzá kell tennem, ha az újságírók kapusa (Bárok István - a szerk.) nem
véd jól, lehet, hogy nagyobb különbséggel nyerünk. A sok nézőtől
szinte megijedtem, és vigyáznom kellett, nehogy valami olyat csináljak, amelyre később a szurkolók rossz szájízzel emlékeznek. A
parketta kiváló: nem csúszik és nem tapad. A sportcsarnok most
már bármilyen európai rendezvény lebonyolítására alkalmas, és azt
hiszem, Szeged képes is lesz erre.

hettek a profik: a Naturtex-Szedeák és Szeviép-Szeged kosarasai vegyesen. Király Sándor és Bonifert Domonkos is fiú-lány csapatot irányíthatott.
A közönség szép megoldásokat
és sok kosarat láthatott: Donkó,
Mészáros, Varda, Szopkó, illetve
Elliot, Green, Balogh és Deák egymást múlták felül. A hibákat látva, ezúttal a két vehemens mester sem bosszankodott, mosolyogtak, ők is élvezték tanítványaik gáláját.
A rend kedvéért azért említsük
meg a végeredményt: a világos
mezben játszók (vagyis a Királyteam) nyert 75-73-ra Elliot két
időntúli büntetőjével.
Bartha László: - Köszönet a csarnokért a szegedi polgároknak és a kormánynak. Fotó: Miskolcri Róbert - Gyönyörű! Kár, hogy a mi
időnkben n e m ilyep volt - mondta a kosárlabdaderbi egyik játéktan helyezték el, de nem nagykavezetője, Guóth Árpád. - Az egybátban kell leülni, akkor elférkori sporiban sokat játszottam,
hetünk. Biztos, hogy ezután sűrűbben látogatok ki, elsősorban
most be kellett tájolnom magam,
Deutsch Tamás fizikai fölénye sok gondot okozott a média képvia Pick Szeged férfi kéziseinek tahol is vagyok. Ez a csarnok nagy
selőinek. - A csarnok fantasztikus, a sportszerető szegediek türellálkozóira.
kincse Szegednek.
mét, rajongását dicséret illeti, hiszen sok erőt adtak a kivitelezőknek. Szeged úgy szerepel az ötkarikás játékok előkészítésében, mint
- Makón kézilabdázom, és sokA pályát először az építtetők
az evezős és kajak-kenu versenyek színhelye. Most már nemcsak
szor játszottunk társaimmal a ko|Orbán Viktor miniszterelnök és
Deutsch Tamás sportminiszter is
a Maty-érrel számolhatunk, hanem ezzel a pompás sportcsarnokrábbi csarnokban - mondta Kádár
erősítette soraikat] és a média legkal is. A mérkőzés rettenetesen harcos volt, a győzelmet, azt hiszem,
Szidónia, az öregfiúk kézilabdajobbjai (lapunkat Szetey András
nem kell megmagyarázni. Elégedett vagyok a pályán töltött időmmeccs előtt, miközben a tornáfőszerkesztő, Kovács András szermel, a sportigazgató, Szovics Zoltán gólját megelőzően pedig begyaszok bemutatóját láthatta a publikesztő, s a sportrovat két munkakorolt elzárást alkalmaztunk a miniszterelnök úrral.
kum. - Várom már azt a napot,
társa, Szélpál László és Mádi Jóamikor újra itt szerepelhetünk,
zsef képviselte) avatták fel 2x15
mert pompásan átalakult a létesítperces kispályás focimeccsel.
- Nagyon örülök, hogy meg- miatti hat hónap, úszni sem jár- mény. A következő véleményemMindkét oldalon rengeteg hely- újult a csarnok - osztotta meg hattam az unokámmal, de érde- mel biztos nem vagyok egyedül,
zet adódott, de a kaput csak a vá- velünk érzéseit Csanádi Miklósné. mes volt várni! Komfortosabb, de a parkolást sajnos még mindig
rosi sportigazgatónak, Szovics Zol- - A fiam korábban kosarazott, kényelmesebb, nagyobb és szebb nem sikerült megfelelően megoltánnak sikerült bevennie, a 22. rendszeresen kijártam a meccsek- lett, a megnyitóünnepséget pedig dani. Ahogy szétnézek, beleborpercben, vagyis ő lőtte a csarnok re, és a felújított létesítmény új- jól megszervezték. A focimeccset zongok, és elgondolom, milyen elelső gólját! Ezen a napon nemcsak ra arra ösztökél, hogy állandó né- is élveztem.
képesztő lesz majd a hangulat, ha
ezért voltak nyertesek...
ző legyek. Hosszú volt az építés
Az „amatőr" sportolók után jö- egy nemzetközi kupameccset, vagy

BEGYAKOROLT ELZÁRÁS

egy hazai rangadót rendeznek itt,
bármelyik sportágban.
- Csodálatos a megújult aréna mondta Kovács Péter világválogatott kézilabdás, akit a bemelegítéstől raboltunk el egy percre. - A
szegedi csapatoknak fantasztikus
otthona lesz, s azt kívánom, mindig minimum annyi ember foglaljon helyet a lelátón, mint most!
Az örökifjak meccse után következett a várva várt pillanat: a megújult csarnok ünnepélyes átadása.
Először Bartha László, Szeged polgármestere szólt a publikumhoz,
majd Deutsch Tamás ifjúsági és
sportminiszter következett. Hangsúlyozta, hogy a csongrádi megyeszékhely a Maty-éri komplexummal és az újjávarázsolt arénával a 2012-es olimpia lebonyolításában - a m e n n y i b e n elnyernénk a rendezési jogot - nagy szerepet játszhat. Mert Szeged a sport
egyik fővárosa. Orbán Viktor miniszterelnök avatójában azt is
megemlítette, hogy a sportcsarnoknak nemcsak a versenysport,
hanem minden szegedi lakos haszonélvezője lehet. Nagy ovációval fogadott „Hajrá, Szeged!" biztatással zárta beszédét.
Záróakkordként Bartha László
emléklapot nyújtott át négy volt,
illetve ma is aktív kiváló szegedi
sportolónak, Faragó Józsefnek (kosárlabda), Lele Ambrusnak
(kézilabda), Ribizsár Gyulának (röplabda) és Molnár Tamásnak (vízilabda).
A régi-új sportcsarnokot át- és
birtokba vette Szeged.
IMRE PÉTER
-MÁDI JÓZSEF

Telt házas kézilabda
Fekete József, a megyei kézilabdaszövetség elnökhelyettese a Tisza
Volán-Magyar öregfiúk-válogatott
kézilabda-mérkőzés előtt végigtekintett a csarnok lelátóján, s kijelentette: - Ha tetszik, ha nem,
Szegeden a kézi olyan, mint a vallás.
Nem csupán a lelátó telt meg,
hanem egyre hangosabb lett a csarnok is. A Tisza Volán régi sztárjait, Hollós Árpádot, Pártos Istvánt,
Szabó Lászlót, LeleAmbmst, Oláh
Bélát, Dobó Károlyt, Kiss Sándort,
Csáki Bélát, Bartalos Zoltánt, Farkas lózsefet. Hódi Tamást, Noel
Józsefet, Sándor Imrét, Tenke Endrét, Avar Györgyöt pályára lépésekor óriási üdvrivalgás fogadta. De
kijárt a vastaps a volt világválogatott Kovács Péter vezette magyar
öregfiúknak is, akik az első félidőben rá is szolgáltak a címeres mezre, hiszen 12-11-re vezettek. A
két Kovács, Péter és Mihály olyan
komolyan v. tte a találkozót, hogy
még a birkózófogásokat is bedobtak a hatásosabb védekezés érdekében, azonban a két sípmester,
Dzsipoff Károly és Kiiment János

ezt nem igen értékelte pozitívan. A
második játékrészben frissebben
mozgott a sokkal hosszabb kispaddal rendelkező Volán. Különösen Hódi Tamás játszott ellenállhatatlanul, de minden volt szegedi sztártól láthattunk olyan megmozdulást, amit a maiak is megtapsolhattak. Végül 20-19-re a
szegediek nyertek.
A már megszokott kupahangulat fogadta a Pick Szeged és a jugoszláv Sintelon csapatát. Tökéletesen működött a Tisza-parti Bközép, amely előtt foglalt helyet
Orbán Viktor miniszterelnök is,
aki szóba elegyedett a nézőkkel.
Volt is nagy tumultus, s minden
újságíró összesereglett. Ez azonban egy csöppet sem zavarta meg
a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát, hogy teljes erőbedobással
kezdje az egy héttel korábban kétgólos (31-29) győzelmet arató Sintelon elleni mérkőzést. Látszott a
pickes kézilabdásokon, hajtja őket
a visszavágás tüze. N e m volt
könnyű dolguk a játékvezetőknek sem, hiszen a kemény megmozdulások nem mindig feleltek

meg a szabályokban foglaltaknak.
A sárga lapok kiosztása azonban
egy időre lecsillapította a kedélyeket. Ivanov bravúrjaival a 10.
percre már 7-3-ra vezetett az eredményességre törekvő hazai együttes. Időt kért a Sintelon edzője,
aminek meg is lett a hatása, mert
tíz perccel később 8-6-ra sikerült
csapatának felzárkóznia. Igaz,
Djukics edző friss erőket küldött
pályára, ami egy kicsit megbontotta az egységet.
A második félidő elején hosszú
ideig 3-4 gól volt a Pick előnye. Ivanov bravúrjai azonban egyre jobban
átragadtak a társakra, s főleg Bajusz
ellenállhatatlan támadásbefejezésének köszönhetően fokozatosan
elhúzott a Szeged. A 40. percben
19-13-at mutatott az eredményjelző. Az Ivanov helyére álló Fekete
Róbert - tanúi lehettünk, hogy
népszerűsége semmit nem kopott
- már a második hétméterest ártalmatlanította. Sőt: Laluska és
Vadkerti még emberhátrányban is
növelni tudta (45. perc: 21-13) a
hazai előnyt. A jugoszláv időkérés megtette a hatását, mert így a

Lele Ambrus (kezében a labda), az egykori volános kedvenc töbször is bemutatta, hogy jól megy még
neki az átlövés.

vendégek elkerülték a megalázó
vereséget.
Dragan Djukics edző elégedett
volt csapata játékával, hiszen egy
nagyon jól felkészített jugoszláv
együttest sikerült legyőzniük. A
Pick Szeged a héten itthon készül,
s a február 8-diki dunaújvárosi

Fotó: Miskolcri Róbert

rangadóig még egy előkészületi
mérkőzés - időpontja valószínűleg
február ötödike - szerepel a programban.

PICK SZEGED—SINTELON
28-22 (13-10)

Újszegedi sportcsarnok. 4000 néző. Vezette: Antos, Serfőző.
Pick Szeged: IVANOV, Oszlánczi, BÉCSI
4, DOROS 6. BAJUSZ 11, llyés. VADKERTI
4. Csere: Fekete, Nagy (kapusok) Eklemovics 2, Németh. Laluska 1, Földi, Somogyi. Edző: Dragan Djukics.
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Melbourne egyéni győztesei

Capriati és Johansson
tenisz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az amerikai Capriati és a svéd Johansson győzelmével fejeződött be
az ausztráliai Melbourne-ben a
nemzetközi nyílt tenisz Grand
Slam-torna. A 27 éves, esélytelenebbnek tartott skandináv fiatalember életében először nyert nagy
tornát, míg a tengerentúli hölgy
megvédte a bajnoki címét az ausztrál városban.
A döntők végeredményei, nők:
Capriati (amerikai, 1. helyen kiemelt)-Hingis (svájci, 3.) 4:6, 7:6
(9-7), 6:2. A címvédő idegesebben
kezdett, Hingis 5:1-nél játszmalabdához jutott, ám Capriati sorozatban háromszor nyert, és egyenlíthetett volna. Hingis breakelt, így az övé
lett az első szett. A másodikban
Hingis ismét elhúzott (4:0), Capriati azonban kétszer hárított meccslabdát, majd a rövidítésben egyen-

lített. Capriati az újabb, szett eleji
bizonytalanság után egyértelmű fölénybe került, ekkor már csak ő volt
a pályán.
Férfiak: Johansson (svéd, 16.)Szafin (orosz, 9.) 3:6, 6:4, 6:4, 7:6
(7-4). A mérkőzés elején a svéd
rengeteget hibázott, ezt pedig Szafin rendre kihasználta. A liarmadik
felvonásban a fáradó Szafin sokat hibázott, a svéd 3:3-nál elnyerte az
adogatását, majd hozta a játszmát.
A negyedik szettben mindkét fél
egyszer breakelt, a rövidítésben pedig lohansson szenzációs ütésekkel nyerte meg a tie-breaket és a
meccset is.
Női páros: Hingis, Kurnyikova
(svájci, orosz, 8.)-Hantuchova, Sanchez-Vicario (szlovák, spanyol, 12.)
6:2, 6:7,6:1.
Férfi páros: Knowles, Nestor (bahamai, kanadai, 9.)-Llodra, Santoro (francia) 7:6, 6:3.
Vegyes páros: Ullyett, Hantuchova (zimbabwei, szlovák)-Gaston,
Suáres (argentin) 6:3, 6:2.

Úszó-diákolimpia
Huszonhárom percig jól védekeztek a szentesiek (fehér sapkában), de aztán történt valami..

Fotó: Miskolczi Róbert
MUNKATÁRSUNKTÓL

méretes zakóba - jelentette ki a
szakember. - Sikerorientált edzőként borzasztó ilyet mondani, de
A férfi vízilabda OR I felsőházi ezúttal ez a realitás. A Honvéd a
rájátszásának harmadik fordu- világ egyik legjobb klubcsapata.
lójában mindkét Csongrád mePesszimizmusa érthető, hiszen
gyei csapat Budapesten szállt
míg az egyik oldalon olimpiai bajmedencébe. A mostoha körül- nokok - dr. Molnár Tamás, Biros
mények között készülő Tabán
Péter, Kiss Gergely - dobálják a
Trafik Szegednek nem volt esélye gólokat, addig a másikon szigorúa címvédő Honvéd ellen, viszont an labda nélküli edzéseken, mella Kontavill-Szentesi VK „remi- kasig érő vízben kénytelenek hetek
zett" az OSC otthonában. Más óta készülni. Nem beszélve arról,
kérdés, hogy egy már megnyert- hogy a csapat első számú bekkjének hitt meccset adott döntetlen- nek, dr. Török Tibornak a találkore...
zó előtti napon becsípődött egy
idegszál a derekába, így ő nem tarthatott társaival.
DOMINO-BHSEA legutóbbi fordulóban a listavezető 21-3-ra elgázolta az OSC-t,
ennek tükrében a Tisza-partiak
TABANTRAFIK SZEGED
sem számíthattak sok jóra. Ennek
megfelelően indult a meccs: Bá12-4 ( 3 - 1 , 2 - 1 , 3 - 0 ,
rány. büntetőből, már a 21. másodpercben betalált. Ez nem volt meg4-2)
lepetés, az viszont már igen, hogy
az ellentámadásból
Nitsovits
Budapest, Kőér utcai sportuszoda, 400
egyenlített. Ekkor szólalt meg a
néző. Vezette: Székely, Németh F.
lelátón egy Szeged-szimpatizáns
Honvéd: KOVÁCS Z. - Gombos, Jager,
drukker: „Most kellene lefújni a
Szívós, BÁRÁNY 4, Kiss G. 1, Sugári.
derbit..." Valószínűleg csak a hazaCsere: Kovács 0.1, Otner, dr. Molnár 1,
iak tiltakoztak volna ez ellen, a láTakács A. l.BIROS 3. Tóthi Edző: Kotogatók semmiképp. Utóbbiak
vács István.
Szeged: Tóth I. - Varga R, Mód 1, Várhe- egyébként fordulásig remekül targyi, Weszelovszky, Molnár P, NITSOVITS 2. tották magukat. Bár l - l után a
BL-győzelemre is esélyes pestiek elCsere: Zsarkó 1, Ridzyk, Balla, Fülöp R.
húztak 4-1-re, Nitsovits második
Éles Edző: Horváth Viktor.
találatával ismét zárkózott a SzeGól - emberelőnyből: 7/5, ill. 11/3.
ged. Tovább is tarthatott volna a
Négyméteresből: 3*2, ill. -.
megközelítés, ha néhányan nem
Horváth Viktor, a trafikosok mes- pólóznak indiszponáltan. Mert
tere büszkén mesélte a találkozó valljuk meg: a most látott Honvéd
előtt, hogy játékos korában, a '80- nem játszott éppen csúcsformáas évek második felében négy re- ban. Ezzel természetesen nem azt
mek évadot húzott le a meccs hely- akarom mondani, hogy Módékszínéül szolgáló Kőér utcai usziban nak esélyük mutatkozott a pontaz akkor Bp. Spartacus néven sze- szerzésre, de ha kicsit bátrabbak,
replő csapatban. Különösen az pontosabban passzolnak, lőnek,
1987-cs esztendő maradt örökké nem húzott volna el a negyedik
emlékezetes számára: tizenöt év- negyed elején 9-2-re a Domino. A
vel ezelőtt tagja volt annak az ala- több mint tízperces vendég gólkulatnak, amely második lett az szünetet Mód törte meg, de maradt
olasz Arenzano mögött a KEK-so- sikerélmény a végére is: Zsarkó
rozatban. Most nem számíthatott előnyből szerzett találata jelentette a mérkőzés utolsó jelentős moekkora sikerre...
- Már akkor is boldog lennék, ha mentumát.
Kovács István:
Fegyelmezetten
nem szaladnánk bele egy kiadós,

vízilabda

Trónfosztás
okolvivas
NEW YORK (MTI)

Vernon Forrest megfosztotta címétől Shane Mosleyt New Yorkban, így ő lett a Boksz Világtanács
(WBC) új váltósúlyú világbajnoka.
A két, profiként veretlen amerikai ökölvívó 12 menetes csatáját
a 34-edszer győztes kihívó egyhangú pontozással nyerte meg.

játszottunk, jól védekeztünk. Most
sokkal jobban tetszett a csapat,
mint egy hete a becseji BLmeccsen.
Horváth Viktor: - Kicsit bosszús
vagyok, mert ha néhány játékosom nem ennyire
indiszponált,
szorosabb is lehetett volna az eredmény. De nem akarom elvemi rajtuk a port, a lábtempó hiányát derékig érő vízben nem lehet pótolni. Úgy érzem, csoda lenne, ha
még ebben az idényben fordulat
állna be a játékunkba.

oscKONTAVILL-SZENTESI VK
9-9 (2-4, l - l , 2 - 2 , 4 - 2 )
Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: Juhász, Vojvoda.
OSC: Tory - ÜRÖGI2, Hábetler, MÁNYAI4,
Berezvai 1, Ferkó, Frikk. Csere: Békési,
BLESZITY1, Boncföldi 1, Keszthelyi, dr.
Halász, Szollár, Kardos (kapus). Edző:
Horváth János.
Szentes: Horváth T. - Pellei, Csörgő 1, Kis
1.1, SZABÓ N. 3, Kameneckij 1, SZÉNASZKl 1. Csere: Somogyi. Biltsik, Berki, JUHÁSZ E. 1, Dallos 1, Hyc. Edző: Kádár József.
Gól - emberelőnyből: 104, ill. 105.
Négyméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Az előzetes papírforma alapján
a házigazdák számítottak inkább
a találkozó esélyesének. Méghozzá azért, mert az alapszakasz első
fordulójában 11-7-re legyőzték a
szentesi különítményt. Csakhogy
azóta nemcsak a Dunán, a Kurcán
is sok víz folyt le, négy hónap alatt
megacélosodott a vidéki alakulat.
Olyannyira, hogy az első negyedben jóformán azt csináltak a vendéglátókkal, amit akartak. Csörgő
szerezte meg a vezetést, de még
az első hét percben Szénászki, Szabó N. és Kameneckij is betalált. Jól
játszott a Szentes, biztosan őrizte
a megnyugtató előnyét. Annak viszont nem örült Kádár edző, hogy
a játékvezetők teljesen más felfogásban fütyültek, mint tették azt

a szerdai Szentes-Fradin a kollégáik. Ebben a káoszban ismerje ki
magát a pólós. Hát, nem egyszerű.
Ennek ellenére nem tűnt úgy,
hogy elmaradna a Szentes biztos
győzelme. Pedig... Már egy perc
sem volt hátra a találkozóból, amikor még 9-7-es vendégelőny állt az
eredményjelzőn. A játékvezetők
úgy érezték, eljött az ő idejük, 32
másodperc volt vissza, amikor
négymétereshez juttatták az OSCt. Mányai megköszönte a lehetőséget, majd csökkentett a hátrányon,
9-8. Innentől kezdve semmi mást
nem kellett volna csinálniuk Berkiéknek, mint passzolgatni, tartani a labdát. Ehelyett viszont a következőt cselekedték: annak ellenére, hogy Bleszity n e m úszott
vissza, embere, Csörgő elindult
előre. Ilyen szituációban ez nem
szokás, de valószínűleg az vezérelte a kontavilles pólóst, hogy ismét legyen kétgólos a különbség.
Számításába azonban hiba csúszott, lepasszolta a labdát Kis Istvánnak, akit szabálytalanul szereltek a vendéglátók. Itt jött ismét
a képbe az elől teljesen üresen „álló", az egykor a Szegedet is megjárt
Bleszity, akinek nem okozott különösebb erőfeszítést az egyenlítés, 9-9. Nyolc másodperc múlva
megszólalt a dudaszó...
Horváth János: - Vesztettnek
hitt mérkőzést hoztunk vissza a
sírból.
Kádár József: - Jobbak voltunk,
nyernünk kellett volna. Csak magunkat okolhatjuk a döntetlenért.
A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI:
VASAS-ÚJPEST 9-4
BVSC—FTC 7-6.
A bajnokság állása
1. Honvéd
15 15 - -234-8830
2. Vasas
15 14 - 1182-7728
3. BVSC
15 13 - 2161-9526
4. FTC
15 10 1 4131-9221
5. Újpest
15 7 1 7131-112 15
6. Szeged
15 6 1 8109-120 13
7. OSC
15 6 1 8115-143 13
8. Szentes
15 5 2 8125-146 12

Makón rendezték meg a megyei
úszó-diákolimpia döntőjét. A viadalon hatalmas csaták alakultak
ki, a győztesek továbbjutottak
az országos döntőbe.
I. korcsoport, 50 ni fiú gyors: 1.
LőrinczÁdám (Szeged, Juhász Gy.),
50 m leány gyors: 1. Szabó Lujza
(Mindszent). 50 m fiú hát: 1. Sibalin Dávid (Szeged, Dugonics),
50 m leány hát: 1. Szabó Renáta
(Hódmezővásárhely, Halmay). 50
m fiú mell: 1. Nagy Ádám (Hódmezővásárhely, Halmay), 50 m leány mell: 1. Angyal Afrodité (Hódmezővásárhely, Halmay).
II. korcsoport, 50 m fiú gyors:
1. Apjok Gábor (Szeged, Rókusi
I.), 50 m leány gyors: 1. Lábdy
Alexandra (Szeged, Rókusi I.). 50
m fiú hát: 1. Knzári István (Szeged,
Tabán), 50 m leány hát: 1. Sebestyén Janka (Sándorfalva). 50 m leány mell: 1. Hegedűs Petra (Hódmezővásárhely, Halmay). 4 x 50 m
fiú gyorsváltó: 1. Szentes, Klauzál
G. 4 x 50 m leány gyorsváltó: 1.
Szentes, Koszta
III. korcsoport, 100 m fiú gyors:
1. Beleon Bence (Szentes, Koszta),

100 m leány gyors: 1. Sallai Ágnes
(Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc).
100 m fiú hát: 1. Gábe Tamás
(Szeged, Tisza-parti), 100 m leány hát: 1. Sallai Ágnes (Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc). 100
m fiú mell: 1. Kenéz Bence (Hódmezővásárhely, József A.), 100 m
leány mell: 1. Kiss Petra (Szeged,
Madách). 50 m fiú pillangó: 1.
Kenéz Bence (Hódmezővásárhely,
József A.). 50 m leány pillangó: 1.
Kiss Petra (Szeged, Madách). 4 x 50
m fiú gyorsváltó: 1. Szeged, Juhász Gy. 4 x 50 m leány gyorsváltó: 1. Szentes, Klauzál G.
IV korcsoport, 100 m fiú gyors:
1. Szilágyi Zoltán (Szentes, Klauzál), 100 m leány gyors: 1. Zaveczki Ivett (Szentes, Klauzál). 100
m fiú mell: 1. foszt Ádám (Szeged,
Dugonics), 100 m leány mell: 1.
Samu Kata (Szentes, Petőfi). 100
m fiú hát: 1. Szilágyi Zoltán (Szentes, Klauzál), 100 m leány hát: 1.
Szél Friderika (Szeged, Juhász Gy.).
100 m fiú pillangó: 1. Marton Péter (Hódmezővásárhely, Halmay),
100 m leány pillangó: 1. Zaveczki Ivett (Szentes, Klauzál). 4 x 50
m fiú gyorsváltó: 1. Szentes, Klauzál. 4 x 50 m leány gyorsváltó:
1. Szentes, Klauzál G.

GLB-bravúrpont
teke
MUNKATÁRSUNKTÓL

Óriási bravúrral pontot szerzett
(4:4) a fővárosban, a BKV Előre
ellen a GLB SE Szeged szuperligás
női tekecsapata. A MÉH-Szcged
férfiegyüttese a bajnokság tavaszi
nyitányán hozta a kőtelezőt, azaz
8:0-ra legyőzte a Kaposvárt.
Eredmények, nők:

BKV E L Ő R E - G L B SE
SZEGED 4:4 (2626:2594)

A szegedi pontszerzők: Mracskó

448, Kormányos 447, Hódi 441,
Csajkásné 435 fával.
Férfiak:

MÉH-SZEGEDKAPOSVÁRI KTK
8:0 (5821:5174)
A szegedi pontszerzők: Bódi
1000, Kiss 999, Fekete 984, Fehér
969, Karsai L. 948, Földesi 921
fával.
Ifjúságiak:
MÉH-Szeged-Kaposvár 4:0 (1757:1609)

A szegedi pontszerzők: Zapletán
923, Majoros 834 fával.

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

SZVSE-rangsorbronz
cselgáncs
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy bronzéremmel és egy hetedik
hellyel zárták a szegedi dzsúdósok
a fővárosi UTE-csarnokban megtartott országos rangsorversenyt.
Sajnos, a Tisza-parti cselgáncs
újabb tehetséget vesztett el, mivel
ezen a viadalon a fiatal Neu Gábor,

aki esélyes arra, hogy akár Athénben, az olimpián is induljon, már
a Budapcsü Honvéd színeiben szerzett a 66 kg-ban ezüstérmet.
- A szegedi önkormányzat külön
Gabi kedvéért létrehozott egy alapítványt, amely az olimpiai felkészülését támogatta volna. A felkínált anyagi segítség meg is felelt,
ám Gabi mégsem érezte a sportág
helyi, csapatszintű megbecsülését.
A fővárosban több edzőpartnert,

versenyzési lehetőséget, felszerelést biztosítanak neki, a válogatottnál is jobban szem előtt van,
így- fájó szívvel ugyan, de - eligazolt a szülővárosából - magyarázta meg Neu Gábor döntését Krajkó Gyula edző. A Szegedi VSE
sportolói közül Neu László (Gábor ikertestvére) a 66 kg-ban éppen
az öcs mögött végzett a harmadik
helyen, míg a 90 kg-ban Bürgés
Mihály hetedik lett.

A MÉH-Szeged tekésc, Bódi Tibor éppen ezer fát ért el a Kaposvár elleni 8:0-ás Tisza-parti sikert h o z o t t szuperligás tekemérkőzésen.

Fotó: Karnok Csaba

« A

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 28.

Turmix
Szeged városa állást foglalt. A sport mellett, egyértelműen. Déli 12
órától délután 4-ig közel 5000 ember - nem túlzás! - ünnepelte
a megújult csarnokot, no meg a megye sportbüszkeségeit. Es volt
mit, volt kiket. Olyan létesítményt avatott föl az ország miniszterelnöke (ez akkor is nagy megtiszteltetés, ha tudjuk, közel a választás...), melyre méltán lehet büszke Szeged. Mi több, a megye, az
egész régió. Impozáns nézőtér, valóban európai külsőségek a „belbecs" pedig garantxílt, hiszen négy legmagasabb osztályú csapat foglalja el hétről hétre a küzdőteret. Mi, kívülállók, pedig egyet tehetünk: emeljük kalapunkat a kivitelezők előtt, és büszkélkedünk
a csarnokunkkal.

•

Orbán Viktorral fociztam a csarnokavatón. Higgyék el, nem vagyok az a típus, aki önmagáról írogat, de ez azért mégis csak valami. Azt is tudom, hogy Felcsút környékén ez sokaknak megadatik, de akkor is. Egyébkén farmerben, pulóverben és bőrdzsekiben
ült be ugyanabba az öltözőbe, ahol mindenki öltözött, bemutatkozott valamennyi riválisának, majd a pályán igazi ellenfél volt.
A biztonságiak pedig akkor sem rohantak be a parkettre, amikor
a barátságos meccsen véletlenül felvágtam a miniszterelnököt.
Egyébként 6 is tud hibázni, méghozzá nagyot, nem sokkal a választások előtt. Egy perccel a befejezés előtt ugyanis százszázalékos helyzetben bombázott fölé. Igaz, így is nyert a csapata...

•

A csarnokavatón még egy minisztert köszönthettünk.
Természetesen a sportért felelőst, Deutsch Tamást. Aki őszintén nyilatkozott a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező sorsolásáról. Azt mondta: „Piszok szerencsénk volt." És ez így is van. Kaphattuk volna Svédország helyett Olaszországot, Lengyelország helyett Jugoszláviát,
Lettország helyet mondjuk Walest és San Marino helyett Azerbajdzsánt. A visszafogottság a magyar labdarúgás elmúlt másfél évtizede tükrében persze érthető, az viszont kevésbé, hogy a sportnapilap „Csalóka csoportba kerültünk" főcímmel értékelte a történteket. Szerintem a legkönnyebb csoportba kerültünk. Az már
más kérdés, hogy ebben sem mi vagyunk a favoritok.
SZETEY ANDRÁS

Ma, 19 órakor, a sportcsarnokban: Első Beton-Vasas

Javításra készülnek
futsal
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kellemetlen vereséget szenvedett a
tavaszi második fordulóban az Első Beton NB l-es futsalcsapata. A
négy meghatározó játékosát nélkülöző szegediek a fővárosban a Kanáriktól 5-3-ra kikaptak. Ma, 19
órától a felújított újszegedi sportcsarnokban a Vasas következik,
amely ellen javítani szeretnének
Vargáék.
- Az angyalföldiekkel szembeni,
budapesti meccsen szoros eredmény született, de magunknak tet-

tük nehézzé a találkozót - emlékezett vissza az őszi összecsapásra az
edző, Bódi Attila. - Mindenkivel
tudatosítani szeretnénk, hogy továbbra is a dobogó a célunk, és ezért
mindent meg is teszünk. Az újjávarázsolt sportcsarnokban mi
játsszuk az első tétmeccset, ez a
tény, remélem, feldobja a labdarúgóimat. A Kanárikat komplett együttessel megvertük volna, de most
már számíthatok az edzőtáborból
visszatért Tűsre, Vargára és Kovácsra. Döme térde még Komlón megroppant, de lassan ő is elkezdi a
tréningeket. Győzni szeretnénk,
mert vannak álmaink, amelyeket
meg akarunk valósítani.

D É L

Két mérkőzés, hét gól
labdarúgás
A hét végén újabb két otthoni
edzőmérkőzéssel folytatta a felkészülését az FC Szeged labdarúgócsapata. A kék-fehér-feketék felemás mérleggel zártak: szombaton vereséget szenvedtek a Kiskundorozsma együttesétől, míg
vasárnap simán verték a Tiszasziget gárdáját.

FC SZEGED—KISKUNDOROZSMA 0 - 2 (0-0)
Felső Tisza-parti stadion, 100 néző. Vezette: Soós.
Szeged: László - Pécsek, Budai (Gál B.),
Szamosszegi, Krausz - Rácz A., Gyimesi
(Maróti), Gál Sz., Fábián - Terhes, Bali.
Edző: Szalai István.
Dorozsma: Keresztúri (Demeter) - Ottlik
S„ Kiss A., Mészáros, Góda - Cseh, Bóka,
Csányi - Barna (Merley), Ottlik R„ Tóth
Cs. Edző: Ottlik Sándor.
A Dorozsma kapusa, Demeter bravúros védések sorozatát mutatta be.

Az első játékrészben nem igazából forogtak veszélyben a kapuk, és
bár az NB Il-es hazaiak megfiatalított garnitúrája birtokolta többet
a labdát, említésre méltó helyzetet
nem tudott kialakítani.
Meglepetésre nem sokkal a fordulást követően vezetéshez jutott a
megyeegy éllovasa: Ottlik Roland 16
méteres, pontos lövéssel fejezte be
egyéni akcióját. A vendéglátók mindent elkövettek az egyenlítés érdekében, de a szerencse elpártolt tő-

lük. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, tíz perccel a vége
előtt Ottlik R. átadását Tóth Cs. továbbította a kapuba, 0-2. Ennek
ellenére akár még döntetlenül is
zárulhatott volna az edzőmeccs, de
Demeter kapus kivédte a hazaiak
szemét.

FC SZEGED-TISZASZIGET
5-0 (2-0)

Kiss: újabb műtét
kosárlabda
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nincs szerencséje Kiss Zsoltnak, a
Naturtex-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának a tagjának. A tehetséges játékos az elmúlt bajnokságban a MAFC ellen súlyos térdszalagszakadást szenvedett. Az elmúlt
héten ismét a fővárosiakkal csaptak össze a Tisza-partiak, s ekkor
visszavágtak a tavaly elszenvedett

két vereségért. Azonban n e m volt
a felhőtlen az öröme a naturtexeseknek, hiszen Kiss Zsolt térde a
negyedik negyedben egy dobás közben hatalmasat roppant. A csapatorvosa, dr. Tbmka János megvizsgálta a sérült testrészt, s megállapította, hogy nagy valószínűséggel
porcleválása van a kosarasnak. A
műtétet nem halogatják, holnap
artroszkopikus beavatkozással
rendbe hozzák a sportoló térdét.
Előreláthatólag egy hónapos kényszerpihenőre lesz ítélve a játékos.

Továbbjutott a DFRC-Szeged
Szombaton és vasárnap Magyar
Kupa-mérkőzést játszott a DFRCSzeged férfi röplabdacsapata. A
Dág ellen hazai környezetben
győztek (3:0) Melnicsukék, idegenben viszont vereséget szenvedtek (2:3), de bejutottak a nyolc
közé. A folytatásban, a négyes döntőért, a ZTE-Tab győztesével mérkőznek a Tisza-partiak.

gics (liberó), SOÓS. Edző: Bognár Ellák.
DFRC-Szeged: Péterfy, Rácz, BESENYEI,
MELNICSUK, BÁBA, Nacsa. Csere: Szeleczky, Maksa, Szűr. Edző: Nyári Sándor.

DFRC-SZEGED-DÁGI SE
3:0(17,20,19)

Nyári Sándor egyértelműen fogalmazott: a győzelem és a továbbjutás a cél. A bemelegítő ellenfélre nézve igazat kellett adni
a hazai szakembernek: a Dágban
több „tisztes, őszes halánték" igye-

Felső Tisza-parti stadion, 50 néző. Vezette: Kucsora.
Szeged: Dobó - Szamosszegi, Mórocz,
Krausz - Gál Sz. (Rácz) - Kulacsik, Csűri,
Dóra, Puskás (Fábián) - Szekeres (Bali),
Kurucsai.
Tiszasziget: Ökrös (Leskó) - Laczkovics,
Paksi, Ágoston, Szegvári - Szatmári, Szirovicza (Hüvős), Széli T. (Sándor), Puskás
(Ricsauer) - Miksi (Széli B.), Buknicz
(Fejsze, Nacsa). Játékos-edző: Paksi Péter.

Az előző napihoz képest telje-

A szegedi röplabdások végre sikernek ö r ü l h e t t e k .

kezett megszelídíteni a labdát. A
találkozó az esélyeknek megfelelően kezdődött, az első szettet végig a Melnicsuk vezérelte DFRC
uralta. A második felvonásban
változott a játék képe, a dágiak jó
blokkjaikkal, Haltrich és Zirigh
irányításával nehéz perceket okoztak a házigazdáknak, akik csak
17:17-nél érték utol riválisukat.
Ezt követően azonban már a Tisza-partiak akarata érvényesült. A
harmadik játszmában csupán 8:8ig tudott lépést tartanai az NB Ies gárda a Szegeddel, majd a Melnicsúk, Nacsa, Péterfy, Bába kvartett főszereplésével magabiztosan

Fotó: Karnok Csaba

nyertek a hazaiak. Zúgott a vastaps és a „Szép volt, fiúk!"
Nyári Sándor: - Nagyszerű csapatot ismertem meg a Dágban,
amely ellen maximális erőkifejtés
kellett a 3:0-ás győzelemhez.
Bognár Ellák: -A hazaiak a játék
minden elemében felülmúltak minket, különösen nyitásfogadásban és
a támadások hatékonyságában.

Remek hangulat, telt ház várta a
DFRC-Szegedet Dágon. Az első
szettben eldőlt a továbbjutás, igaz,
nem mindennapi izgalmak közepette. Ebben a játszmában Melnicsuk jó támadójátékával, valamint
a két center, Bába és Besenyei remek sáncaival tartotta magát a
DFRC. A vendégek 24:23-nál vették át először a vezetést és végül egy
szerencsés ponttal begyűjtötték a
nyolc közé jutást jelentő szettsikert. A folytatásban 20:20-ig fej fej
mellett haladtak a csapatok, ezután
egy-két figyelmetlenség a hazaiak javára döntött. Ezt óriási ovációval
vette tudomásul a helyi publikum.
A következő játszmát magabiztosan
hozta a Szeged, ezt követően azonban túlságosan is megnyugodtak
Nacsáék, ami a hazaiak győzelmét
eredményezte.

Bognár Ellák: - Az első szettet
hozhattuk volna, ha a játékvezetők nem tisztelik annyira az extraligás együttest.
Nyári Sándor: -A nyitó játszma
drámai és fordulatos küzdelmet hozott, amit végül sikerült megnyernünk. A folytatásban túlságosan is
DÁG-DFRC-SZEGED 3:2
megnyugodtunk...
(-28,22,-22,16,11)
Tbvábbjutott a DFRC-Szeged,
5:3-as összesítéssel.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, férfi röplabdaIMRE PÉTER

Fotó: Karnok Csaba

sen más, jóval erősebb összeállításban lépett pályára a Szeged. Ez
meglátszott a csapat teljesítményén, több, szemre is tetszetős
támadást vezetve, szép gólokat szerezve biztosan nyert.
A siker fő részese, az FC csapatkapitánya, Dóra János volt, aki
négyszer talált be a Tiszaszigqt kapujába.
Az ötödik szegedi találat Kulacsik
nevéhez fűződött.
SZ. L.

Hatan a döntőben
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Borsodi teremlabdarúgó-bajnokság utolsó két fordulójának Dunaújváros adott otthont. A házigazdák, a Dunaferr alapos csalódást okozott szombaton a szurkolóinak. Az első találkozón a Csank
János edzette Siófok 4-1-re legyőzte őket, és hiába kapaszkodtak Tököliék, az azonos pontszám után,
az egymás elleni miatt, a Balatonpartiak nyerték a csoportot. Vasárnap is meglepetésre egy másodosztályú gárda, a REAC jutott a
febmár 2-án, ugyancsak Dunaújvárosban rendezendő hatos fináléba.

Eredmények, szombat: Siófok-Dunaferr 4-1, Csepel-Győr
l-l,
Dunaferr-Csepel
6-3,
Győr-Siófok 5-2, Siófok-Csepel
mérkőzés. Dág 400 néző. Vezette: Mocs3-2, Dunaferr-Győr 8-4.
nik, Újvári.
Dági SE: TORDA, OSZUSKA II. Z„ ZIRIGH,
A végeredmény: 1. Siófok 6
Szauter, Oszuska I. Z„ Haltrich. Csere: Ba- (9-8), 2. Dunaferr 6 (15-11), 3.

röplabda

Magyar Kupa-nyolcaddöntő, férfi röplabdamérkőzés. Szeged, 200 néző. Vezette: Békési, Kovács G.
DFRC-Szeged: NACSA, BÁBA, MELNICSUK, Rácz, Besenyei, PÉTERFY Csere:
Szeleczky (liberó), Maksa. Edző: Nyári
Sándor.
Dági SE: Torda, Oszuska II. Z„ ZIRIGH,
Szauter, Oszuska I. Z„ HALTRICH. Csere:
Bagics (liberó), Soós. Edző: Bognár Ellák.
Az eredmény alakulása. 1. szett (16
perc): 3:0,3:2, 5:2, 5:4,9:5,11:9, 14:10,
18:13,21:14,24:17.2. szett (19 perc):
1:0,1:3,2:6,4:6,4:8, 8:10,8:14, 12:15,
17:17,19:17,20:19,23:19.3. szett (17
perc): 1:1, 3:1, 5:2, 6:6, 12:8,16:10,
16:13, 17:15,21:16,24:19.

III.

S P O R T J A -

Csonkasiker
MUNKATÁRSUNKTÓI

A hét végén rendezték meg Szegeden, a piarista gimnázium tornacsarnokában a Rucanor-SZEPI-kupa nemzetközi kispályás labdarúgótornát. A megmérettetésen 17
együttes (15 magyar, l - l jugoszláv
és román) vett részt. A színvonalas mérkőzéseket hozó esemény a
Csonka János szakközépiskola első csapatának a sikerével zárult. A
házigazdáknak meg kellett elégedniük a 7. hellyel.
Végeredmény: 1. Csonka fános
szakközépiskola I., 2. Ortutay Gyula Diákotthon, 3. Eötvös József
Gimnázium, 4. Zentai gimnázium, 5. Gábor Dénes Gimnázium
és Szakközépiskola, 6. Csonka János szakközépiskola II., 7. Dugonics András Piarista Gimnázium,
8. Ságvári Endre Gimnázium.
Különdíjasok, gólkirály: Kelemen Balázs és Péter Sándor (Csonka) 1 l - l 1 találattal, legjobb kapus: Péter Krisztián (Gábor Dénes - tavaly is ő volt!), legjobb mezőnyjátékos: Vladimír Todorovity
(Zenta).

Győr 4, 4. Csepel 1 ponttal. A gólkirály holtversenyben, öt-öt találattal Balaskó Iván (Dunaferr), Kiss
György (Dunaferr) és Szanyó Károly (Győr) lett.
Vasárnap: Tatabánya-Videoton
1-3, REAC-Kispest 3-1, Videoton-REAC 1-3, Kispest-Tatabánya 6-4, Kispest-Videoton 3-6,
REAC-Tatabánya 1-4.
A végeredmény: 1. REAC 6
(10-5), 2. Videoton 6 (10-7), 3.
Kispest 3 (10-11), 4. Tatabánya 3
(9-10) ponttal. A gólkirály holtversenyben Faragó István (Kispest)
és Schafranek Ádám (Tatabánya)
lett négy-négy találattal.
Pontazonosságnál az egymás elleni mérkőzés eredménye döntött.
A döntőben három élvonalbeli
csapat (a Debrecen, a Ferencváros
és a Haladás), valamint szintén
három másodosztályú gárda (a Kaposvár, a Siófok, illetve a REAC)
küzd a bajnoki címért.

TOTÓ
BUDAPEST, (MTI)

A totó 4. heti szelvényén szereplő mérkőzések eredményei:
1. 1860 M ü n c h e n - 1 .
FC Köln
3-0 1
2. MönchengladbachKaiserslautern 0 - 2 2
3. Schalke 0 4 Bayern
München
5-1 1
4. VfB StuttgartHamburg
3-0 1
5. C o t t b u s Bremen
2-1 1
6. D o r t m u n d Hertha BSC
3-1 1
7. ParmaBologna
2-1 1
8. AtalantaFiorentina
2-0 1
9. Milan-Udinese 2 - 3 2
10. Perugia-Verona 3 - 1 1
11. Ibrino-Lazio
1-0 1
12. VeneziaInternazionale l - l X
13. ArsenalLiverpool
1-0 1
Plusz egy mérkőzés:
14. Chievo-Juventus
- lapzártánk után ért véget

IV
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S P O R T J A -

Budayék gólzápora
kézilabda
MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar férfi kézilabda-válogatott pontveszteség nélkül lett első a világbajnoki előselejtező csoportküzdelmci során, miután az
utolsó fordulóban meggyőző fölénnyel verte Tiszaújvárosban az
olasz együttest.
Vb-előselejtező, 2. csoport, 6. forduló:
MAGYARORSZÁG-OLASZORSZÁG
42-17 (20-4)

Gólszerzők: Pásztor 10, Mohácsi 9, Nagy, Katzirz 5-5, Buday 4,
Beadó 3, Rosta I. Rosta M. 2-2,
Lendvay, Berta l - l , illetve Massotti 4, Fonti, Sottoriva 3-3, Di Ales-

sandro, Di Leo, Ronchi 2-2, Zanti 1
A már tét nélküli összecsapáson
végig a hazaiak akarata érvényesült. Az olaszok a 11. percben,
6-0 után dobták első góljukat. A
22. percben már kétszámjegyű
(14-4) volt a különbség a két csapat között, igaz, ehhez - a kiváló
támadójáték mellett - szükség
volt Fazekas kapus bravúrjaira is.
A szünetet követően folytatódott
az „örömkézilabda", az előny szinte tetszés szerint nőtt. A vendéglátók fölényére jellemző, hogy valamennyi mezőnyjátékos legalább
egyszer betalált az ellenfél kapujába.
A csoportban a magyarok begyűjtötték mind a 12 pontot, a
további sorrend: 2. Törökország,
3. Olaszország, 4. Belgium.

Lékó Péter hatodik
sakk
BUDAPEST (MTI)

A szegedi Lékó Péter sorozatban
hetedik döntetlenjével a hatodik
helyet szerezte meg a Wijk aan
Zeeben rendezett hagyományos
sakktortán.
A magyar nagymester az utolsó
fordulóban sötéttel, míg az utolsó
előtti fordulóban az angol Adams
ellen világossal játszott döntetlent.
A tornát az orosz Barejev nyerte
meg.
12 forduló: Lékó-Adams döntet-

Kószó István Budapest-bajnok

A Skaliczki-gárda legközelebb a
június első két hétvégéjén sorra
kerülő playoffban érdekelt. Bárki
is lesz az ellenfél - ez a február
3-i, stockholmi sorsoláson derül
ki -, biztos, hogy a magyarok hazai pályán kezdenek, s idegenben
játsszák a visszavágót.

•

A hölgyeknél a nemzetközi kupaporondon két gárda lépett pályára, a Bajnokok Ligájában. A B csoportban a Dunaferr hazai környezetben 22-23-ra vereséget szenvedett a spanyol MilarValenciától.
Pedig az újvárosiaknak az utolsó
másodpercben volt esélyük az
egyenlítésre.
A C csoportban a Fradi értékes
pontot szerzett a Mislata Valencia
otthonában, a meccs végeredménye: 31-31.

Három megyei győzelem
asztalitenisz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csertusné 2, Ábrahám, Papp és a
Süveg-Ábrahám, Csertusné-Rapp
párosok.
Férfi, NB III:
ATSK-SZEGEO-SZENTESI KINIZSI 2-16

Újabb forduló rendeztek a női asztalitenisz NB II-ben, illetve a férfi
NB III-ban. A Csongrád megyei
csapatok jól zárták az összecsapásokat, hiszen három győzelmet,
két döntetlent és két vereséget
könyvelhettek el.
Női, NB II:

A pontszerzők: Iván, Szelei, ill.
Bunda, Erdész 4-4, Csúcs, T Nagy
3-3 és a Bunda-Csúcs, T Nagy-Erdész párosok.

0EBRECEN-ATSK SZEGED 3-15

CEGLÉDI VSEII.DEÁK FERENC 0SE SZENTES 12-6

A szegedi pontszerzők: Kiss 4,
Agócs, Huszta és Braczkó 3-3 és
a Kiss-Braczkó, Agócs-Huszta párosok.
NYÍREGYHÁZA-MAKÓI SVSE 8-10

A makói pontszerzők: Süveg 4,

OROSHÁZAJOKER T0TÓZÓ SZAC 11.9-9

A szegedi pontszerzők: Kószó G.
4, Kószó I. 3, dr. Kancsár 2.
A szentesi pontszerzők: Simon
2, Kürti, Takács A., Takács L., és
a Takács A.-Simon páros.
•
Kószó István, a Joker Totózó

SZAC utánpótlás-válogatott pingpongosa a serdülő és ifjúsági Budapest-bajnolcságon állt asztalhoz. A
fiatal Tisza-parti reménység egyéniben a harmadik, míg párosban,
a BVSC-s Harmath oldalán az első helyet szerezte meg.
Örömteli, hogy az utóbbi időben egyre jobb formában van a
szegedi játékos, kiváló teljesítményéről a szakemberek is elismerően nyilatkoztak.
A viadalon résztvettek az ATSK
Szeged sportolói is. Pósfai Gergely,
Kószóhoz hasonlóan az újoncoknál harmadik lett, ő az elődöntőben a későbbi győztestől kapott ki.
A serdülő párosban a Pósfai Gergely, Szelei Szabolcs duó is negyeddöntőig jutott.

Vivendi Telecom Hungary
Összeköt m i n k e t

len, Morozevics-Van Wely 1-0,
Gurevics-Piket 0-1, Timman-Kaszimdzsanov döntetlen, Barajev-Lautier 1-0, Griscsuk-Halifman 1-0, Gelfand-Drejev döntetlen.
13., utolsó forduló: Drejev-Morozevics döntetlen, Halifman-Gelfand döntetlen, Lautier-Griscsuk
döntetlen, Kaszimdzsanov-Barejev 0-1, Adams-Timman döntetlen, Piket-Lékó döntetlen, Van
Wely-Gurevics döntetlen.
A végeredmény: 1. Barejev 9
pont, 2. Griscsuk 8,5,3. Adams és
Morozevics 8-8, 5. Halifman 7,5,
6. Lékó Péter 7.

Gyorsabb, mint a gondolat

Volános parádé
jégkorong

HÉTFŐ, 2002. JANUÁR 28.

GECZI, Csányi, Horváth, Deák, Borsos,
Hetényi (kapus). Edző: Kalocsa László.

A Tisza Volán jégkorongcsapata
hazai környezetben 47-0-ra verte
a Szombathelyt, így ismét fölényes
szegedi győzelemre lehetett számítani. Pillanatok alatt vezetést
SZOMBATHELYszereztek a Kalocsa-tanítványok, s
fokozatosan növelték az előnyüTISZA VOLÁN 4-29
ket és szebbnél szebb akciókból
találtak a kapuba. A volánosok ez(1-7,3-13,0-9)
zel a diadallal továbbra a csoport
élén áll, legközelebb február 2-án
OBI, kölyökbajnokság, Szombathely.
lép jégre, ekkor hazai környezetben
Tisza Volán: Fleckenstein - Eckendorfer,
a horvát, Mladost Zagrebet fogadDobai, VARGA 0., PIGNICZKY, Ábrahám,
Turcsik, Pusztai, Mikes, LIPPAI, GOMBOS, ják.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Olimpiát akarnak
a szentesiek
Elsősorban Szentes sportvezetői,
edzői, testnevelőtanárai és sportolói adták nevüket az olimpia magyarországi
megrendezéséhez
szombaton a város sportcsarnokában. Farkas Sándor országgyűlési képviselő elmondta: az egy
főre jutó aranyérmek ranglistáján hazánk az első tíz között szerepel, s ebben a kategóriában az
egyetlen ország, amely még nem
rendezte meg a nemzetközi játékokat. A képviselő a Magyar
Olimpiai Bizottság tagjaként arra

is felhívta a figyelmet, hogy a játékok megrendezése hosszú távon minden országban gazdasági
fejlődést eredményezett. Szombaton körülbelül hatvan aláírás
gyűlt össze. Az ívek nem tartalmazzák a személyi számot, így az
aláírások nem ellenőrizhetők, de
Farkas Sándor szerint erre nincs is
szükség. A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elnökének legközelebbi
budapesti látogatásakor nyújtják
át az aláírásokat tartalmazó íveket.
B. G.

Válassza a V-com új Business ADSL csomagjait
- március 5-ig belépési díj nélkül!
Ha hihetetlenül gyors internetre vágyik, a V-com Business ADSL csomagjai között biztosan megtalálja a
legmegfelelőbbet cége számára. A Business ADSL I., II. és III. csomagok az Ön jelenlegi (analóg vagy ISDN)
telefonvonalán korlátlan, forgalmidíj-mentes internetezési lehetőséget nyújtanak. Emellett az üzleti ügyfelek számára további előnyöket kínálnak:
• akár 10 számítógép bekötése
• céges honlap fenntartásához webtárhely
• üzleti igényeket kielégítő e-mail szolgáltatás.
Már legkisebb csomagunkkal is 384 kbps sebességgel érheti el a világhálót. És ez még nem minden!
A V-com az új Business ADSL csomagokat megrendelő ügyfeleinek ingyenes, országosan elérhető kapcsolt vonali internet-csomagot is biztosít.*
További információval készséggel állunk rendelkezésére a 06-80/88-55-88-as díjmentesen hívható telefonszámon
vagy a www.vcom.hu honlapon.
*A Business ADSL csomagok jelenleg Szegeden, Gödöllőn és Vácon érhetők el. Az ajánlatban szereplő kapcsolt vonali internetcsomagok a

n e t szolgáltatón keresztül, kizárólag a műszaki feltételek fennállása esetén vehetők igénybe.

A belépés díjmentessége minimum egy éves szerződés esetén érvényes.

A Szabadidős Sportklub női kézilabdacsapata is aláírta az
ívet.

Fotó: Tésik Attila

V

com
üzleti kommunikációs szolgáltatás

Összeköt minket a siker

www.vcom.hu
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Gyászközlemények

GYÁSZHÍR
SZEGED
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

TÓTH ISTVÁNNÉ
NAGY JUSZTINA
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Hódmezővásárhely, Eke u.
6. szám alatti lakos, 77 éves
korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése január 30-án, 13 órakor lesz a római katolikus
temetőben.

I M R E ISTVÁN
93 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása január 31 -én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

„Szól a szem, bár hallgat a
száj, És beszéli, belől mi
fáj."

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szerettünk,

PÓPITY KÁROLY

K U R U C ÁRPÁD

rendőr zászlós, 2002. január 16-án 63 éves korában elhunyt. Temetése Szegeden
az Alsóvárosi temetőben történik január 31-én, 13 órakor.

életének 92. évében elhunyt. Búcsúztatása 2002.
január 31 -én, 15 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
0H773284

Gyászoló család

„Tova suhan az élet, mint a
nap, de ajándéka az Istentől kapott méltóság örökre
megmarad."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

KÁDÁR ISTVÁN,
a szeretett édesapa és férj,
a külső Hódiköt egykori
dolgozója, 76 éves korában
elhunyt. Temetése január
31 -én, 13 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.

Gyászoló testvérei
Piroska és Misi

A gyászoló család

Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk,

KALMÁR ZOLTÁN
50 évesen elhunyt. Január 30án, 13.00-kor az Alsóvárosi temetőben búcsúztatjuk.
011773354
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény megrendelésekor
kérjük a személyi Igazolvány
bemutatását! Köszönjük!
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S
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televiziomusor

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat,
98 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05
Derült égből egy család Az utolsó esély 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.55 Téli
olimpia előtt... 13.00 Romamagazin 13.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.00
A kakasdombi zsaru Jugoszláv tévéfilmsorozat. A
rablás 14.50 Magyar Tamburazenekar Bácskai ugrósok 15.00 Magyar ház Palackposta 15.30 Váratlan utazás A tengeri kísértet 16.20100 kép a
XX. századról Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilmsorozat, 16
16.30 Egyháztörténészek
Hervai Levente ciszterci
szerzetes
16.55 Európai polgár
17.20 Maradj velünk!
Találkozás a Bibliával
17.30 A Black Rose-vár titka
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.40 Chicago Hope Kórház
Egy rakás meló
19.25 Szót kór a természet
Selymes boglárka
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin
20.45 MMM - Mi? Mennyi? Miért?
21.15 Koffer Kedvcsináló
kul(t)túrák külföldön
21-40 Univerzoom
Szabadidő-kalauz
22.00 Aktuális
22.20 Híradó este, időjárás
22.30 Téli olimpia előtt...
22.35 Théma
22.50 Fogadóóra Oktatási magazin
23.20 Szerelmes történetek
Lengyel film
0.40 Kárpáti krónika
0.50 Világhíradó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejtheteden halottunk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

POPOV P É T E R N É
SZEKERES ILONA

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, m u n k a t á r s a i n k n a k és
mindazoknak, akik dárga szerettünk,

temetésén megjelentek, és fájdalmunkban osztoztak.
o, ,671794

Gyászoló család

CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ
IZSÁK JULIANNA
temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek.

MEGEMLEKEZES

Gyászoló család

011671731

„Búcsú nélkül távoztál, Bánatunkban itthagytál, Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, és nem feledünk Téged."
Fájó szívvel emlékezünk

SZENTES

PÖRDI JÁNOSNÉRA

GYÁSZHÍR

halálának 19. évfordulóján.
Szerető férjed és gyermekeid

011773001

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Május l u. 3 1 Tel.: 60/482-325 Cs. M -i Kegyeleli Kft, 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461039 6900

ÖZV HARANGOZÓ
MIHÁLYNÉ

Makó. Verebes u. 2. Tel 62/212-840 6786 Rúzsa, Halárír u 2. Tel.: 627285-197 6 8 0 0 HódmezSvásár-

GÓLYA LÍDIA

Ambrus Jbzset 6762 SéndoHílva. Alkotmány krt. 24 Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,

hely. Bakay u. 16. Tel./la* 62/534-985, 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kit. 6760 Kistelek, Temetó sor 1. Tel.:
62/259-058 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, S,ma F. u. 45. Tel: 63/400-162 6640 Csongrád,
Fó u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kit, 6722 Szeged, Trsza L. krt 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet. 6900 Makó, Megyeház u. 1 Tel, 211-347 Pielas Temetkezés. Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér.
8 pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/8 Tel 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel 62/213514 Szegedi W t k e z é s i Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel, 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési iroda

szentesi lakos, 77 éves korában elhunyt, temetése január
30-án, szerdán, 14 órakor lesz
a szentesi Szeder temetőben.

Szeged, Tórök u. 11/8 Tel 62/425-847 Gyeviép Kht Algyó, Kastélykert u 16. Tel.: 267-567 Mementó Temetkezési Iroda Makó, Csanád vezér tér 16. Tel.: 20/9-318-332 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök tere 7. lel 62/246-605,62-248-775

oii77326o

Gyászoló család,
Szentes, Tata

Sokszorozza meg lehetőségét!
Ha Ön most apróhirdetést ad fel napilapunkban,
megjelenésenként egy újabb, ingyen alkalmat is kap
a Mustrákban, é s hirdetése a www.delmagyar.hu
weboldalon is olvasható lesz!

Vásárhelvi
INGYENES INFORMÁCIÓS H E T I L A P

MUSTRA

www.delmagyar.hu

INGYENES INFORMÁCIÓS HETILAP

A részletekről érdeklődjön értékesítési tanácsadójánál, vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik.
Ajánlatunk kizárólag az Apróbörze oldalra érvényes!)

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág9.00 11.45 Délelőtt a IV 2-vel
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Utazás Gasztronómiában 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.50 Riviéra Európai koprodukciós sorozat 12.35 Maggie
Amenkai vígjátéksorozat, 3.13.00 A dadus Amerikai vígjátéksorozat 13.25 Emberrablók 15.00
Gazdag ember, szegény ember Amerikai sorozat, 15
15.55 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő
16.15 Sebzett szívek
Mexikói filmsorozat
16.45 Lucecita
Argentin filmsorozat
17.10 Barátok és szerelmek
Mexdkói filmsorozat

moziműsor

17.35
18.00
18.30
19.00
19.55

Szeretni beindulásig
Aktív A TV 2 magazinja
Tények Hírműsor
Nincs kegyelem A leggyengébb láncszem
Jó barátok Amerikai
vígjátóksorozat
Titánok Német-amerikai
filmsorozat, 3.
Légi zsaruk
Szokatlan - Az élet sója
Szily Nóra műsora
Jó estét, Magyarország!
Én mozim
Friderikusz Sándor műsora
Siska Német krimisorozat.
Halál óvadék ellenében.
Korridor Cafó
Háló@világ
Aktív A TV 2 magazinja
Vers éjfél után

a Nap nyugszik Magyar film 2 L 3 0 Zárás Kisjátékfilm 21.45 Híradó, sport 22.00 A yellem órája
- Sziget 22.40 Sváb passió 0.05 Hírek, vers

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 Delta 9.00 Magyar szalon Heh kulturális magazin 9.30 A Kelet kincses műhelyei
10.00 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat. 4
21.20
A nagy 10.50 Ismeretlen ismerősök Kovács Ákos
22.15
11.20 Kapás van! Horgászok magazinja 11.45
Van öt perce712.00 Déli harangszó Utána: Topmo23.00
dell 8razil tévéfilmsorozat. 50 12.30 Kamaszko23.45
runk legszebb nyara 13.00 Híradó délben 13.55
A primadonnna Honthy Hanna 14.45 Ötcsillagos
0.35
találkozások 15.10 Naprakész magazin 17.05
Iskola utca 18.00 TS Tutballhétfő 19.40 Esti
L25
mese 19.55 Théma 20.15 Híradó este 20.35
1.35
Sporthírek, időjárás 20.45 Az olvasás éve 20.45
2.25
Európa kék szalagia. a Duna 21.15 A bűn szépsé3.00
ge 23.05 Záróra 0.05 Éjszakai telefon - László
atyával 1.40 Aktuális 2.05 A bábu Lengyel tévéRTL Klub
filmsorozat. 4. (ism.) 3.00 Világhíradó 3.20 Bo6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Top- nusz így készül az Évszakok 3.40 Európai polgár
shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 4.10 Iskola utca (ism.) 5.00 Kék fény Bűnügyi magazin
231. 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop
11.35 Delelő Vidám show. Benne 11.35 Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli kiS z e g e d TV
adás 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk Francia filmsorozat, 81.14.20 A végtelen sze- 7.00 Egészségmagazin - csontritkulás. 7.30 Várelmesei - Az Apollo-program Amerikai filmsorozat. rosháza (ism.) 8.00 Első szerelem. Svéd ifjúsági
1 Előkészületek 15.15 Milagros Perui filmsorozat, filmsorozat. 6 rész (ism.) 8.30 Erdei Grünwald Mi165 15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos hály: Szenfőldi szenthelyek üzenete. 1 rész 9.00
villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és Beszélgetés Orbán Viktor miniszterelnökkel (ism ).
gazdagok 16.20 Csak egy szavadba kerül! Telefo- 9.15 Zenevonal. 10.00 Főszerepben: Tolnay Klános villámjáték 16.25 Vad szenvedélyek
ri - Az özvegy és a százados. 11.15 Zenevonal 17.20 Mónika A kibeszélőshow
interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság 15.00
18.05 Találkozások Sztármagazin
Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 18.15 Be18.30 Híradó - Esti kiadás
szélgetés Orbán Viktor miniszterelnökkel (Ism.).
18.55 Legyen ön is milliomos!
18.30 Mese.
19.25 Fókusz Közszolgálati magazin
18.45 Közös nevező.
19.55 Barátok közt
19.00 Híradó.
20.25 Szupermozi: Hurrikán Smith
19.30 Estelő - szórakoztató
21.55 Én, meg én, meg ón
é s Információs műsor.
23.35 Híradó - Késő esti kiadás
20.30 Sport.
23.55 Autómánia
21.00 Főszerepben: Tolnay Klári
Autósmagazin (ism.)
- Elsietett házasság.
0.25 Fókusz, időjárás-jelentés
22.20 Híradó (ism.).
(ism.)
22.50 Kápűjság.
0.55 Divatklip
20.25

D u n a TV

T e l i n TV

22.00-19.00 Hangos képújság. 19.00 Pors5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a che Szeged 19.30 Lakáskulcs. 20.00 Sajtónap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Heti hírmondó klub. 20.30 Kontraszt. 21.00 21.30 SÍ-ISI III
9.15 Távoli rokonság - Japán Magyar riportfilm
rész.
9.45 Mozidélelőtt Eilmregény. I. 11.50 Híradó
12.00 Déli harangszó 12.05 Emlékképek - RéTKTV
gi híradók 12.25 Talentum Almásy Aladár festőművész. Portréfilm 12.50 Udvarház 13.15 Magyar E-mail: info@tktv.hu
történelmi arcképcsarnok - Antall József 13.30
httpi/toww.tktv.hu
MacArthur Amerikai dokumentumfilm-sor. 14.30 15.00 19.00 TKTV Képújság.
Halld, Izrael! 1 5 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Katedra nélkül
15.10 Fabulák 15.15 Rendhagyó történelemVTV M a k ó
óra - Kárpátalja 15.55 Európa közelben 16.00
Klipzóna 16.15 Hárman a korallszigeten 16.35 7.00 A vasárnapi adás ismétlése. 9.40 KépújSzakmák dicsérete 16.55 Öt órai zene 17.00 Kai. . 18.00 Műsorajánló. 18.05 A herendi krislendárium 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese
tálybarlang - természetfilm. 18.30 Barangoló.
1
18.55 Hej, hej, helyes beszéd 19.00 Határok fö- 19.00 Híradó. 19.10 A birtok. Amenkai film.
lött 19.30 Európa legszebb kertjei 20.00 Balra 20.47 Híradó (ism.). 20.57 Képújság

PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 6.03
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a
Petőd rádióban. Benne: információk, időjárás és közlekedés 9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiusz-plusz
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4. háromnegyed 6 és este fél 8 óra: Vanília 11.05 Sporthírek 11.15 Élj jól! 11.38 Zöld
jelzés 11.48 Korkérdés. Irodalmi, művészeb, tudoégbolt. Színes, m. b. amerikai romantikus film.
mány- és technikatörténeti műsor 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli. Kedvenc slágereink
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este negyed 8 óra: Az alagút. Színes a kupiétól az operettig 14.00 A rádió kívánságműsora 17.00 Háztól házig. Egy mobil óra Komáromi
német krimi.
Balázzsal és Vlsy Lászlóval 1 8 . 0 1 Kölyökrádió
18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
19.15 Unikum 20.00 Váltóhang. A magyar rock
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Chico. Színes
egyéniségei 21.04 Fülön fogva, avagy hogyan hallmagyar film.
gassunk zenét - Kévés György építésszel 22.00
Más-világ 23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után... CzéGRAND CAFÉ
Este 7 óra: Titusz. Amerikai film. R.: Julié Taymor. gé Anikóval

reSzabó C. Szilárd). 23.00 Éjszakai Zenemre.
TISZA RÁDIÓ, SZEGED
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHzes városi kábelfrekvencián, televízión: az S8-as információs csatornán. Telefonfax: 495 495. SMS:
06-30-31-91-777 E-mait bszaradio@mail.frszanet.hu 6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party
(fiataloknak szóló hírek, információk, érdekességek,
pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00 Dobogó (10-es hallgatói slágerlista).
21.00 Rádió Dance. 22.00 Radio Dream.

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, SzabadPLAZA CINEMA CITY
RÁDIÓ SZEGED
ság tér 71. (piaccal szemben). 5.00 Jó reggelt Vanília égbolt: 15,17.30,20 óra. Atlantis: 13.45 óra. Szeged 93.1 MHz 5.55 22.30 Szentes 66.29 zenés információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30
Csocsó: 14,16.18,20 óra. A Gyűrűk Ura: 14,17.15, MHz 5.55-9.00
Napraforgó ~közszolgálati magazinműsor: a kis- és
20.30 óra. Lovagregény: 20 óra. Ellenséges terület: 5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk.:
középvállalkozók garancia hitelezése. Vendégek: dr.
13.30,15.45,18,20.15 óra. Harry Potter: 14,17,20 Nagy Margit. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 6.20
Martonosi István, a KiSOSZ Csongrád megyei titkáóra. Csajok a csúcson: 14,16,18,20 óra. Dr. Szöszi: Jegyzet. 6.30 Hirek. tudósítások a Dél-Alföldről,
16,18 óra. Ne szólj száj: 17.45,20 óra. Jay és Néma programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Regge- ra, dr. Rátkai Sándor, a Dél-alföldi Garancia Szövetkezet ügyvezető-igazgatója. 12.00 HírösszefoglaBob: 13.30,15.45 óra. Zoolanden 14 óra. Amerikai
li pálbeszéd: a transzplantációs osztályról. 7.00 Regló 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek.
Pite 2.: 15.45,18,20.15 óra.
geli Krónika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés:
14.00 Dél-abbldi Hírmondó, majd óránként hírek
barackfák állapota a tél után. 7.30 Dél-Alföldről. kor18.00 Sportturmix. 20.00 Humorest. 23.30
zeb időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapszemle,
VÁSÁRHELY
Ou. háromnegyed 6 és este 8 óra: Dr. Szöszi. Színes, programajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 8.00 Dél-alföldi Hírmondó (ism.).
m. b. amerikai vígjáték.
BBC világhíradó Londonból. 8.15 Sportidő. 9.00
Hírek időjárás-jelentés, útinform. 9.05 11.57
RÁDIÓ SZENTES
lg Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 10.00 A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallhaSZENTES
Du. fél 6 óra: Moulin Rouge. Színes amerikai
Hírek időjárás-jelentés, úbnform 10.05 Magyar Rá- tó a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hufaromantikus film; este 8 óra: Halálos iramban. Színes dió Körzeti Stúdióinak műsora. 11-00 Hírek, időjá- dioszentes.ram Az adás ideje alatt hhrbató telefonamerikai akciófilm.
rás-jelentés, útinform. 11.05 A körzeti stúdiók kö- számok: 6 3 3 1 5 472 és 315-482 E-ma II:
zös műsora. 11.45 Hírvonal 12.00 Déli Króni- radioszentes@mail.bszanet.hu Állandó műsorok:
ka (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Al- Helyi és térségi hírek - minden óra 30 percében Tiföldről, meteor, úínform. 13.00 Hírek, meteor, útinsza Menti Krónika - hétköznap 17.15-töl 17.45form. 13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00
ig 6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő Benne napHírek, meteor, útinform. 14.05 Zenés délutáni rantár, évfordulók, úbnform, lapszemle. 9.00 Ripordevú Varga György szerkesztővel e-mail: zdr@freeKOSSUTH
mail.hu 15.00 Hirek, időjárás-jelentés, úbnform. tok—interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Propamaján4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport 5.39
15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Bozó Beat- ló 12.00 Zene-őzön 13.00 Szerkesztik a hallFalurádió 6.00 Krónika. Sport 7.00 Krónika. Sport
rix. 15.10 Babatelefon. 16.00 Hírek, meteor, gatók. 14.00 Gólok - méterek - eredmények.
Kb. 7.19 Körzeti időjárás-jelentés 8.00 Krónika.
Sport. 17.15 Tisza Menb Krónika. A nap hírei
úbnform. 16.15 Kisgyerekekről. 17.00 Hirek,
Sport Kb. 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esb mese.
időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15
közben. Közben: 10.00 Délelőtti krónika 11.04
Sporthírek; tinédzserek gondjai 17.45 Hírek tudó- 20.00 Zenés éjszaka.
Szonda 11-35 Az elmés nemes 12.00 Déli hasítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00
rangszó 12.02 Déli krónika 12.40 KI nyer ma?
Esb Krónika (Kossuth) 18.30 tói 22.30-ig Orszá- ORIENT RÁDIÓ SZENTES
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
gos nemzebségi műsorok Kossuth URH adón és a Re- Adás naponta 04- 07 és 1 0 - 1 3 óra között a
13.30 Vallási műsor 14.04 Zene-szóval 1S.05
gionális Stúdiók műsora.
95 7 MHz-en 4.30-kor és minden óra harmincaSzóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20
dik percében hirek. sport, időjárás. 5.10 Színes
„Magyarországról jövök..." 17.05 Pénz - piac - profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05
események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek.
RÁDIÓ 88
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éj- FM 95.4 Tel.: 62444-088. www.radio88.hu
6.10 Valaki mond|a meg.. 6.15 Boldog névnapot!
szakát, gyerekek! Cinegenaptár. Április 20.04
6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15
5.55-től 8.55-ig félóránként. 9.55-től 18.55
Aranyemberek. Lajta Kálmán 20.35 Madách ImLapszemle. 10.40 Aktuális interjú 11.00 Játék.
lg óránként hírek, időjárás. 6.40 7.40. 8.40.
rétől - elfogulatlanul 21.05 A Szabó család 21.35
12.00 Zene délidőben Szombaton 11.35-től
11.40 és 15.40-kor sporthírek.
Értsünk szét! 22.00 Késő esti krónika 22.30
Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hó6.00 Ébresztő (GenschepSövényi Tibor). 10.00
Emlékek szárnyain 23.04 Lemezmúzeum de FalNapközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show (Szá- nap első és harmadik szombafrán: „Az élet védelméta műveiből 0.10 Himnusz
ben" - külön program.
raz Ferenc). 20.00 Kulturális Kalauz (Vass Im-
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Ugató
plakátok

Az örök két pont
A férfi mindennél jobban gyűlölte a hazugságot. Ha
tehette, kibuktatta és megszüntette azokat, és a
hazudókat szembesítette képmutatásukkal.
Ezt
csak úgy tudta megtenni, hogy a saját életéhői
minden hazugságot elűzött, kiküszöbölte
azokat.
Úgy tűnt, nem tud élni másként, csak ha ezt teszi, ha következetesen tisztítja maga körül a terepet. Már-már aszkézisnak látszott, de a férfi szép
lassan hozzászokott, megtanult saját logikája szerint élni, és saját igazságához ragaszkodni. Pedig
rengeteg kísértés vette körül, naponta szállította
neki az élet, hogy olyan történetekbe bonyolódjon,
amelyek előbb még nem látszottak
hazugságnak,
sőt, első ránézésre semmilyen
hazugságfaktort
nem tartalmaztak, de a férfi rászokott arra, hogy
fejben lejátssza az induló események
következményét. és amint a következtetések
hazugságra vezettek, nem indult el az oda vezető úton. Mindezt
pusztán saját magaért tette, úgy gondolta, így tud
élni, és így tud „haladni", máskülönben
ezeregy
téviíttal és kerülővel és rengeteg energiával csak
egy helyben topog majd. Egy idő elteltével mások
is meglátták benne ezt a szándékot és mind többen barátkoztak vele, keresték a közelségét, mert
úgy érezték, jó hatással van rájuk, illetve biztonságban tudták magukat, mert megbízható, kiszámítható és őszinte emberrel „szövetkeztek". A
férfi ugyan nem akart senki előtt példával járni,
nem azért választotta ezt az utat, mert pedagógiai szándék fűtötte, kizárólag saját maga miatt.
Lassacskán kiderült azonban, hogy az igazság
erősen relatív dolog, és ami számára igaz, az más
száma nem az. De mivel nem abszolút igazságo-

kat akart kinyilatkoztatni, hanem saját életvezetését kötötte a saját igazságaihoz, ezért ez a relatívság nem zavarta, nem zavarta meg. Ugyanakkor azt vette észre, hogy mind többen gyűlölettel
és utálattal fordulnak felé, egyrészt irigységből,
másrészt azért, mert ha olyan hazugságokat műveltek mások, amelyek az ö életét is érintették, kegyetlenül leszámolt azokkal. Az idő teltével látta,
amilyen mértékben szaporodnak barátai, oly mértékben nö ellenségei száma. De mert saját élete
fölött hatalma volt, az ellenségek a puszta gyűlölködésen túl nem sok vizet zavartak, nem tudtak
keresztbe tenni neki. Egy dologtól félt csupán,
egyetlen egytől, hogy mi lesz akkor, ha mindez az
erő és energia, amellyel ezt az igen kellemes életegyensúlyt fenn tudja tartani, egyszer csak elapad,
mi lesz, ha a gyűlölet átszakítja az önvédelem
monstre falait, és a maga állította rendszer áldozata lesz, mert a rendszer maga alá temeti. Félelme nem volt alaptalan, de menekülni nem tudott
előle. Sokat, éjszakákat gondolkozott a megoldáson, de nem haladt semerre. Ám végül rájött. Rájött arra. hogy teljesen egyedül van, s ha valamit
veszíthet, az csakis ő maga, nem pedig a rendszere. Mert rájött arra, hogy akik barátságot és szeretetet mutatnak felé, valójában azok Ls gyűlölik, csak
oly gyengék, hogy tőle való félelmük inkább szeretetet Ás barátságot hazudik, mintsem a nyíltan
kimutatott ellenszenvet. Akik viszont gyűlölik,
rájött, ők legalább őszinték. Magad vagy tehát,
mondta magában, s ez az egyedüllét, mindenki ellenéhen, az örök Ás biztos erőt adta önmaga és a
világ közti folyamatosan fönnálló
feszültségben.
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T i s z t e l e t t u d ó kutyák. Az indiai Kalkuttában a helyi rendőrség kutyaosztagának „közlegényei"
meghajolnak a közönség előtt a nemzeti ünnepen tartott díszszemlén.
MTI Telefot&AP/Bikas Das

Hős lett a tejjel oltó
BRIGHTON (MTI)

Nemzeti hős lett Nagy-Britanniában egy férfi, mert tejjel oltott tüzet. A 35 éves Stcve Lcech nem a
saját tejét vetette be a lángok ellen,
hanem több száz család reggeli italát a dél-angliai Cornwallban.
Lcech foglalkozása ugyanis tejesember, és épp reggeli tejszállítás
közben észlelte, hogy füst szivárog
egy üzlethelyiségből. Berúgta az
ajtót és villámgyorsan nekiállt tüzet oltani.

Több mint 300 palack tejet locsolt szét - mintegy másfél hektónyit - , mire sikerült a lángokat elfojtania. A bolt felett lakó nyolc
ember életét segített megmenti.
„Nem volt könnyű kinyitogatni a
rengeteg tejesüveget, de még nehezebb volt megmagyarázni a főnökömnek, hogy mi lett a tejjel" idézte a Reuter Lecchet, akit a brit
Nemzeti tejesember Szövetség „az
évezred tejesember hősének" kiáltott ki, és akit nemzeti bátorságdíjjal tüntettek ki.

Rikácsolás, nem sikoly
BERLIN (MTI)

Kétezer márka bírságra ítéltek Némcturszá)í>an egy férfit, mert agyoncsapta papagáját. „Egy veszekedés
után elhagyott a barátnőm, Charlie-nak, a papagájomnak pedig be
nem állt a csőre. Mivel nagyon ideges voltam, agyoncsaptam. Nagyon

Kora tavaszias idő
Készítette:

MYOSZKVA (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD

H
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sajnálom, jó barátom volt" - monilta a 41 éves papagájgyilkos az ügyét
tárgyaló berlini bíróságon. Az esetre azért derült fény, mert a szomszédok a papagáj rikácsolását emberi
sikolyoknak hitték, és kihívták a
rendőrséget. A férfi 11 éven át élt
együtt papagájával - jegyezte meg a
Bild című német lap.

a nap vicce
- Egy jós megjövendölte a kislányomnak, hogy megismerkedik
egy jóképű fiatalemberrel, megházasodnak és ikreik lesznek.
- És valóra vált?
- C s a k a z ikrek...

A moszkvai városi vezetők legújabb döntése értelmében a jövőben csak autóforgalomtól mentes
területeken engedélyezik az orosz
fővárosban egyre népszerűbbé váló, kiabáló, éneklő, vagy éppenséggel ugató hangos reklámplakátokat. Ezek a speciális hirdetéshordozók egy beépített szerkezet
segítségével énekelni kezdenek,
vagy kiabálással hívják fel a figyelmet az adott termékre, ha egy
jármű vagy járókelő a közelükbe ér.
A kutyaeledelt reklámozó plakátok
éppenséggel hangos ugatásban törnek ki városszerte, ha valaki felbukkan mellettük. A szakemberek éppen az utóbbi táblák miatt
kezdték szorgalmazni a hatósági
szigort: felméréseik szerint nagyon
sok autós egyenesen pánikba esik,
ha hirtelen egy ugató plakáttal találkozik. Ez pedig beláthatatlan
következményekkel járhat az
amúgy is balesetveszélyes moszkvai utakon.
A Vecsernaja Moszkva fővárosi
hírügynökség pénteki beszámolója szerint eltávolítás vár a közvetlenül az utakon, a gépkocsivezetők
feje fölött kifeszített hirdetésekre
is. Ilyen, többnyire a környék éttermeit, kaszinóit és night-clubjait
hirdető reklámokkal szinte lépésenként találkozni a Moszkva belvárosát átölelő körgyűrűn.

isten eltesse!
KAROLY
A Károly két név egybeesésével honosodott meg. Az egyik a régi magyar Karuly személynév, melynek
jelentése: karvaly, tuml. A másik
a Carolus rövidülése, mely a germán Kari névből származik. Jelentése: legény, fiú. Egyéb névnapok: Ágnes, Agnéta, Amadé, Amália, Apollónia, Efraim, Etelka, Gréta, Karola, Manassé, Manfréd,
Manfréda, Margit, Péter, Petra.

Napos, az átlagosnál lényegesen enyhébb idd lesz. Időnként megnövekszik a
felhőzet, eső azonban nemvalószínű. Délutánra 14,15fok várható.

Szeged

14°

Mórahalom

15°
14°

Hódmezővásárhely

£

14°

Mindszent

Szentes

£s

14°

Békéscsaba

14°

Szolnok

14°

Kecskemét

15°

Orosháza

Makó
Csongrád
Kistelek

£s

£

£
£
£

14°

£5

14°

15°

14°

További kilátások
A hét közepéig folytatódik az átlagosnál sokkal enyhébb idő. Enyhék lesznek az
éjszakák, űj hőmérsékleti maximum rekord is születhet. A hét második (elében kissé
visszaesik a hőmérséklet, de még ekkor is enyhe marad az idő.

Kedd

£

Szerda

Péntek

Vasárnap

£ 5

Max:14°
Mln:5°

Max:16
Min: 5°

Max:12°
Mbt:7°

Max:ll
Mn:4°

Változó

Változó

Felhős

Felhős

Vízállás:
A Tisza Szegednél 201 cm (hőfoka 0 C°), Csongrádnál 106 cm,
Mindszentnél 174 cm. A Maros Makónál 64 em.
A N a p kel: 7.16, nyugszik: 16.39.
A Hold kel: 15.56, nyugszik: 07.10.

Skoda IKESZaz

Izabella híd

IKESZ Autócentrum

lábánál.

Durva diák: kizárják Daphné
LONDON (MTI)

A szülők is, a pedagógusok is
egyetértenek a brit oktatásügyi miniszter javaslatával: a durva diáknak nincs helye a közoktatásban.
Az agresszív diákokat kitiltják az
iskolából és ezt követően csak a
speciális nevelő intézetekben kaphatnak helyet.

A brit oktatásügyi miniszter javaslata elsősorban azért született,
mert a szülőket nagyon nyugtalanítja a társaikat sanyargató, agresszív diákok iskolai viselkedése.
Ami pedig a pedagógusokat illeti,
80 százalékuknak az a véleménye,
hogy az iskolák alapvető problémáját a nevelhetetlen diákok jelentik.

tündér

MILANO (MTI)

Nyertes lottószámokkal csalt ki
több mint 30 millió eurót öt év
alatt a hiszékeny nézőktől egy olasz
tv-látnoknő. Tündöklésének az
olasz rendőrség vetett véget. A hatvan év körüli, hidrogénezett szőke
hajat és harsány sminket viselő
Wanna Marehi, aki „Daphné tündérnek" nevezte magát, legalább
háromszázezer kliensét vezette az
orránál fogva a különböző kisebb,
ám országos sugárzású tv-csatornákon. Akik befizettek jóslataira,
azoknak mesés lottónyereményeket ígért. Ha a számok mégsem jöttek be, akkor sem jött zavarba:
„tisztító rítusokat" ajánlott a naivaknak.

Lottószámok
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott
számsorsoláson a következő számokat húzták.
ÖTÖSLOTTÓ

Esküvő és látvány. Kilencedik alkalommal rendezték meg az Esküvő kiállítást és vásárt. A legnagyobb
2,6,43,72,81'Jokerszám: 515279
számban ruhakölcsönzők vonultak fel a Budapest Kongresszusi Központban. Jegygyűrűk, virágkötők HATOSLOTTÓ
és cukrászok termékei voltak láthatók - többek között.
MTI Telefotó: Rózsahegyi Tibor 11,19,22,24,35,42 • A pótszám: 27

