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DELMAGYARORSZAG
TÉMÁINKBÓL
MEGÉGETT AZ AUTOJABAN
Menet közben kigyulladt, majd
egy padnak ütközött tegnap Makón egy Volkswagen Golf. A kocsi sebességváltójából szivárgó
füsttől a feleség megijedt és kiugrott a járműből. Férje már nem
volt ennyire szerencsés, ő bennégett az autóban.
5. oldal

A szegedi búvár-orvos 11 órát töitött az Esztrámos-hegy gyomrában, a 8 fokos vízben

Ma kihozzák a barlangi búvárt
Tizenegy órát töltött az Esztrámos-hegy gyomrában rekedt Szilágyi Zsolttal a szegedi búvár-orvos, Hajnal Gábor. A mentőegységek nem kísérlik meg a kockázatos vízi mentést: a barlang falába vájt járaton hozzák felszínre a 2ó éves fiút.

VERSENYBEN
A MANDARIN
Juronics Tamás színházi előadásából, A csodálatos mandarinból
balettfilm készült. A 35 perces
alkotást beválogatták az idei
filmszemle versenyprogramjába
is. A balettfilmet, melynek Móczán Péter a producere február
elsején mutatják be Budapesten.
7. oldal
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SZAPPANOPERÁK
ÉS A VALÓSÁG
Dél-Amerika a valóságban teljesen más, mint ahogy azt az oly
népszerű szappanoperákból megismerhette a magyar néző. A
szegedi egyetemista, Müller
Gabriella ezt nagyon jól tudja,
hiszen tíz évet töltött Mexikóvárosban.
Sziluett
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BRAVÚROS
SZENTESI SIKER
A Kontavill-Szentesi VK férfi vízilabdacsapata fantasztikus
győzelmet aratott tegnap a ligeti
uszodában. Az ellenfél a LENkupa negyeddöntőben szereplő
BVSC volt. Kádár József edző tanítványai már 6-l-re vezettek,
végül 6-4-re diadalmaskodtak.
15. oldal
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Hajnal Gábor, a szegedi búvár-orvos (jobbról], már a felszínen.

Gyorsított ítéletek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Háromszázhuszonhat büntetőeljárás, 411 bűncselekmény 512 elkövetője került gyorsított eljárásban
- a cselekménytől számított tizenöt napon belül - a Szegedi Városi Bíróság elé. A legsúlyosabb
ítélet hat év, letöltendő börtönbüntetés, amit rablásért szabtak
ki egy többszörösen büntetett

előéletű férfire, alig öt nappal azután, hogy két személyt a nyílt utcán kifosztott. Öt évet kapott az az
algyői orvvadász, akit lőfegyverrel
való visszaélés bűntettében talált
bűnösnek a bíróság, és példás annak a két falfirkáiénak a büntetése is, akiket 5, illetve 8 hónap felfüggesztett fogházra ítéltek.
írásunk az 5. oldalon

Hamarosan eldőlhet
a ruhagyár sorsa
Lapzár tánkig nem derült ki, hogy
milyen eredménnyel zámlt a felszámolás alatt álló Szegedi Ruhagyár Rt. értékesítésére kiírt pályázat. A borítékokat kedden bontotta ki a felszámoló Marosholding
Kft. képviselője, tegnap az ajánlatok úgynevezett előminősítése zajlott, eredményt várhatóan ma
délelőtt hirdetnek.
Információink szerint a ruhagyárnak kicsi az esélye arra, hogy
tovább folytassa a termelést, annak
ellenére, hogy a hitelezői választmány nemrégiben még áprilisig
adott haladékot a felszámolónak.

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31., 92/26.

A ruhagyárat a bezárás veszélye
fenyegeti, akár a meghirdetés eredményétől függetlenül is. A cég sorsa ugyanis a hitelezői választmány
kezében van, ami legközelebb pénteken úl össze. A szegedi önkormányzat, a legnagyobb hitelező, a
Postabank Rt., valamint a követeléskezelő szervezet képviselőjétől
függ, „hová" szavaz, milyen sorsot
szán a város egyik legnagyobb múltú, még mindig 400 embert foglalkoztató gyárának. Tovább húzzák-e még egy ideig, avagy lakatot
tesznek rá és üresen hirdetik meg.
F. K.

Fotó: Karnok Csaba

működéseit, majd elkezdte felmelegíteni, és nem csupán italt, ételt
is sikerült neki adnia. Ezután magára is gondolnia kellett, hiszen a
dermesztő vízben eltöltött órák
akár számára is végzetesnek bizonyulhattak volna. Ha tehette, a
barlang oldalán egy mélyedésben
guggolt, így testének csak alsó ré- Most az a legfontosabb feladatom, szét hűtötte a víz. - Gyorsan eltelt
hogy elmondjam Zsoltnak, még az idő, hiszen el voltam foglalva
legalább 24 óra, mire a felszínre azzal, hogy izolációsfóliávalburkoltudjuk hozni - kanalazta a hosszú jam végtagjait, etessem, és beszélmerülés előtt kötelező szénhidrát- gessek vele - mondta Hajnal Gámennyiséget tartalmazó tésztát bor néhány perccel azelőtt, hogy a
Hajnal Gábor. A 34 éves szegedi bú- vegyszerrel átláthatóbbá tett jeges
vár-orvost kedden éjjel rendőrségi vízbe ereszkedett volna.
helikopter szállította a Miskolc
Az üreg levegőjét a robbantások
melletti Bódvarákóra, ahol az Eszt- miatt frissíteni kell: ez egy víz alatt
rámos hegy gyomrában rekedt 26 behúzott gégecsövön keresztül leéves Szilágyi Zsolt kimenekítésén hetséges. Hajnal Gábor, aki eddig
több mint kétszázan fáradoznak.
az első és egyetlen orvosként látta
- Zsolt már nagyon szeretne ki- a barlangban rekedt búvárt, lapjönni, több mint hetven órája van zártánk idején merült újra a vízbe.
a föld alatt, úgy érzi, fizikailag és lel- Körülbelül negyedóra alatt éri el
kileg is felkészült arra, hogy akár ví- Szilágyi Zsoltot, ahol közölnie kell
zi úton, újra 18 méter mélyre me- a fiúval: még várnia kell. A barrülve jöjjön ki. Ez azonban rendkí- lang szájánál, amelynek víz latti
vül kockázatos, megvárjuk, amíg a feltérképezésére indult Szilágyi
fúrócsapat elér hozzá - mondta Zsolt, tábor nőtt ki a földből. A
lapzártánk idején kezdődő merülé- hegy lábánál hatalmas autósor, onnan már csak gyalog lehet megköse előtt Hajnal doktor.
Az orvos több mint tíz órát töl- zelíteni a bejáratot, amelyet rendtött a 8 fokos vízben Zsolt mel- őrök biztosítanak. Közvetlenül a
lett, és amikor felszínre jött, szin- barlang szájánál mentőautó, melte el kellett rejteni az újságírók ha- lette a kétszáz ember élelmezéséda elől. Hosszú pihenése után, és ért felelős konyhasátor. A várakoa következő merülés előtt csupán zók között percről-percre feltűna lapunknak adott interjút. - Nem nek a barlangból előbukkanó mensok mindent tudtam volna nekik tőcsapatok. A felszereléseket, robmondani - húzta a szemébe feke- banószereket csillékkel szállítják a
te sísapkáját a tízéves búvármúlt- két éve bezárt cseppkőbarlangba,
tal rendelkező Hajnal Gábor, akit amelynek megnyitását éppen idén
rendkívül megviselt a kis üregben tervezték. Mindenhol kompresszoeltöltött tíz óra; kora délutántól es- rok zümmögnek, töltik a palackote kilencig még mindig nem tu- kat. A búvárfelszerelésen is áll a sár.
dott teljesen felmelegedni. Odalent először ellenőrizte Zsolt élet- Folytatás a 3. oldalon

Vásárhelyen festmények, Szegeden corpus és stációk készülnek

Magyar szentképek erdélyi templomba
Új templomukat köszöntötték a
brassói római katolikus hívek az elmúlt év szeptemberében. Az erdélyi nagyváros Astra negyedében
Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek hívek ezrei előtt szentelte fel
az Isten házát, míg Máthé Vilmos
plébános úr három nyelven, magyarul, románul és németül köszönte meg mindazok segítségét,
akik hozzájárultak az építkezés sikeréhez.
Mint a templomszentelésről szóló riportunkban akkor beszámoltunk, különösen büszkén ülhettek a padsorokban Szeged város
képviselői, hiszen Máthé Vilmos a
legelsők között említette Nóvák
István, Szeged városi főépítész nevét, aki tiszteletdíjáról lemondva
vállalta el az épület tervezési munkálatait, míg Tasnádi György
belsőépítészként járult hozzá a
szép templombelső kialakításhoz.
De szólt Máthé Vilmos a szegedi
önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
önzetlen segítségről is, s elmondta: a brassóiak templomát hamarosan szegedi művészek díszítik
fel.
Nóvák Istvántól megtudtuk, idén
tavasszal már utazhatnak a
képzőművészeti alkotások Bras-

Fejér Csaba negyvenéves alkotói múlttal festette meg élete első oltárképeit.
sóba, mivel Kligl Sándor szobrászművész (ő a corpus elkészítését vállalta magára) és Sonkodi Rita, aki 14 stáció képeit festi meg,
hamarosan befejezik a müveiket.

Míg Fejér Csaba vásárhelyi festőművész már el is készült oltárképeivel, amelyek Szent Istvánt és
Szent Lászlót ábrázolják.
- Gyönyörű alkotás lesz vala-

Fotó: Kamok Csaba

mennyi, a brassóiaknak sok örömük telik majd bennük - fogalmazott Nóvák István.
Folytatás a 3. oldalon

" B E L F O L D - K U L F O L D "

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

George Bush elnök
az Unió helyzetéről

A támogatás mértéke

WASHINGTON (MTI)

HELSINKI, STOCKHOLM (MTI)

A terrorizmus elleni háború megnyerésének az eltökélt szándéka,
az Egyesült Államok területén a
biztonság megszilárdításának programja, valamint az amerikai gazdaság újraélénkítésére való törekvés
volt kiolvasható George Bush amerikai elnök beszédéből, amely washingtoni idő szerint kedden este, a
kongresszus két háza előtt hangzott el, az Egyesült Államok - az
Unió - helyzetétől. Az amerikai elnök cvente tart ilyen beszámolót, de

a mostanit fokozott érdeklődés
övezte, mert mindenki kíváncsian
várta, milyen irányban képzeli el a
kibontakozást az első hivatali évét
maga mögött tudó George Bush, a
tavaly szeptember 11-én elkövetett
szörnyűséges terrorcselekmények
- és azok következményei - fényében. „Most, amikor itt összegyűltünk, nemzetünk háborúban áll,
gazdaságunk recessziót él át, és a civilizált világot példátlan veszélyek
fenyegetik. Ám az Unió helyzete
soha nem volt ennél erősebb" - jelentette ki George Bush.

Három évet szánnak
a Vásárhelyi-tervre
BUDAPEST (MTI)

Az Országgyűlés területfejlesztési
bizottsága szerdai ülésén egyhangúlag támogatta a Tisza árvízvédelmét szolgáló Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről készült koncepciót, és állásfoglalást fogadott el,
amelyben arra kéri a kormányt,
hogy tegyen intézkedéseket a program megvalósítása érdekében. Várady József, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöVÍM) vízkárelhárítási főosztályvezetője elmondta: a jelenleg társadalmi és

tárcaegyeztetésen lévő program
legjobb esetben 2003 őszén indulhat el. A három évre tervezett fejlesztési koncepció 99 milliárd forintba kerülne. Ez magában foglalná 14 víztározó megépítését 53
milliárd forintért, valamint a 34
milliárdos medermélyítési és -szélesítési, illetve a 12 milliárd forint
költségű töltésmagasítási munkákat. Kiemelte, hogy e három terület fejlesztését érintő elképzelés feleakkora összegbe kerül, mintha
csak a töltésmagasításokat hajtanák végre a Tisza védvonalain.

Orbán Viktor Finnországban és Svédországban tárgyalt

A magyar kormányfő szűkkörű
küldöttség élén tegnap két északi
ország vezető politikusaival tárgyalt. E látogatás annak a sorozatnak a része, melynek keretében
Magyarország támogatókat keres
EU-csatlakozásunklioz.
A magyar és a finn kormányfő
helsinki megbeszélésén egyaránt
üdvözölte, hogy megszülettek az
Európai Unió javaslatai a mezőgazdasági termelőknek járó közvetlen támogatásokról és a regionáhs
politikai támogatásokról az új tagországok számára. Paavo Lipponen és Orbán Viktor meggyőződését fejezte ki, hogy a csatlakozási
tárgyalások még az idén lezárulhatnak a számos európai uniós országban várható választások ellenére. Orbán Viktor kijelentette, Magyarországnak természetesen az
az érdeke, hogy növelje a támogatások mértékét és rövidítse az átmenet időszakát. Elhangzott, hogy
Finnország szívesen látja a magyar munkavállalókat, annak ellenére, hogy az európai uniós országok a munkaerő-áramlásra vonatkozóan kétévi korlátozást határoztak el a felvételre váró országokkal szemben.

•
Göran Persson svéd miniszterelnök szerdán Stockholmban teljes
támogatásáról biztosította azt a
magyar álláspontot, hogy az Euró-

Martonyi felajánlásai
RÁMALLÁH (MTI)
Magyarország palesztin szakemberek magyarországi szakmai továbbképzését ajánlotta fel a Palesztin
Hatóságnak. Erről Martonyi fános
külügyminiszter tájékoztatta fasszer
Arafatot, a Palesztin Hatóság elnökét, akivel szerdán Rámalláhhan
folytatott megbeszéléseket. A magyar diplomácia vezetőjének Arafat
elnökkel folytatott tárgyalásairól
Horváth Gábor, a Külügyminisztérium szóvivője közölt részleteket.
Magyarország 1999 óta tagja a
Palesztin Hatóság stabilizációs erőfeszítéseit támogató úgynevezett
donor országok csoportjának és korábban már több alkalommal nyújtott hasonló támogatást a palesztin szakértőknek. A mostani felajánlás alapján Magyarország a palesztin fél által igényelt olyan fontos területeken nyújt egyhetes továbbképzést tíz palesztin szakembernek, mint a mezőgazdaság, a

vízgazdálkodás és az önkormányzati munka. Erre a támogatásra
négymillió forintos keret áll rendelkezésre. Martonyi János a megbeszélések során hangsúlyozta: Ma-

Martonyi János és Jasszer Arafat kézfogása a ciszjordániai Rámalláhban.
MTI Telefotó/AP/Lefterisz
Pitarakisz
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ki r e z i d e n c i á n .

MTI Telefotó: Kovács

pai Unió tagjelöltjeivel szemben
a felvétel után ugyanazon feltételeket kell érvényesíteni a mezőgazdasági támogatások és a regionális politikai támogatások terén,
mint a régi tagok esetében. Orbán
Viktorral folytatott megbeszélése
után Göran Persson kijelentette: az
Európai Bizottságnak az az ajánlata, hogy az új tagok a csatlakozások után a mezőgazdasági támogatásoknak csak a negyed részét kapják és hosszú átmeneti időszakban érjék el a régi tagok támogatottságának mértékét, tarthatatlan, nem biztosít megfelelő tár-
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nyclvvlzsga-hiz.
nyelwizsga-blz.
nyehvizsga-biz.
2 nyclvvizsga-biz.
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Angol nyelvtanári képzés • ACE
Idegen nyelvű titkárügyintéző
Nemzetközi turizmus
Angol nyelvi diploma
Német nyelvi diploma

Tanulóink angol (Oxford. Pitman) és/vagy német (ÖSD) nemzetközi nyelvvizsgájukat
helyben teszik le.
• Angol, francia, német nyelv választható
• Nyelvi előképzettség nem szükséges.
• Ingyenes kollégiumi férőhely
• Hallgatóink nappali tagozatos képzéshen részesülnek (rsaládlp diákig., slb.)
J e l e n t k e z é s i h a t á r i d ő : 2002. m á r c i u s 31.
J e l e n t k e z é s és t o v á b b i i n f o r m á c i ó :
Idcgrnnyclvti Szakközépiskola
5000 S z o l n o k , M a g y a r út 22., Pf.: KI. l é i . : 50/422-611
t i t k á r s á g i sziszaki.sulinct.hu
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Kölcsönös elonyok
BUDAPEST (MTI)
Kereskedelmi megállapodást kötött az USA és Magyarország,
amely szerint Magyarország vámkedvezményt nyújt azokra az USAból érkező termékekre, amelyek
az importált termékkörön belül

Magyarország örömmel fogadta,
hogy az Európai Bizottság megtette a bővítés finanszírozására vonatkozó javaslatait, ugyanakkor az érintett fejezetekben elfoglalt tárgyalási álláspontja változatlan - jelentette ki az EU mellett működő
brüsszeli magyar misszió vezetője.
A szerdán nyilvánosságra hozott

MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
a 220/1997. (XII. 5.) korm.-rendelet alapján kiemelt, építésügyi
hatósági feladatokat ellátó
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerke-

CÁFOLAT
A hatályos jogszabályok egyike
sem teszi lehetővé, hogy külföldi
földhöz jusson Magyarországon
- szögezte Szentgyörgyvölgyi Péter, a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportjánakvezetője. Cáfolta Torgyán fózsefhek, az FKGP elnökének kijelentését, miszerint a polgári oldal
úgy módosította a földtörvényt,
hogy azzal külföldiek termőföldvásárlását is lehetővé tette.

Attila

gyalási alapot. Orbán Viktor a megbeszélések után - csakúgy mint
Helsinkiben - kifejtette, hogy az
uniós regionáhs támogatások mértéke Magyarország számára versenykérdés elsősorban és Magyarország m i n d e n t megtesz azért,
hogy az átmeneti időszak a támogatások terén minél rövidebb legyen és minél nagyobb a támogatások mértéke. Márciusban a visegrádi országok kormányfőivel tartandó budapesti találkozón részletesen egyeztetni fogják az országcsoport álláspontját e kérdésekben.

Magyar-amerikai kereskedelmi

JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET

ÜGYINTÉZŐI

CSURKA
A TÁMOGATÁSOKRÓL
Csurka István szerint, ha igazak
azok a híresztelések, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó országok a mezőgazdasági és regionális fejlesztési támogatásokból nem
ugyanolyan mértékben részesülnek, m i n t a korábban belépők,
akkor újra kell kezdeni a mezőgazdasági fejezet tárgyalását.

Orbán Viktor magyar és Paavo Lipponen finn kormányfő a helsin-

BRÜSSZEL (MTI)

T O V A B B T A N U L A S E R E T T S E G I UTAN!

Gazdaság informatikus I.
Gazdasági informatikus II
Ügyintéző titkár I.
Ügyintéző titkár II
Menedzserasszisztens
Idegenvezető

gyarország a jelenlegi bonyolult közel-keleti helyzetben is fontosnak
tartja a kapcsolatok fenntartását
és a további együttműködést a palesztin területekkel is.

RÖVIDEN

eleve meghatározó arányt képviselnek a magyar piacon. Minderről
Major István, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára számolt be. így nem kerül veszélybe
az USA által egyoldalúan nyújtott,
egyes magyar termékeket érintő
vámkedvezmény.

bizottsági koncepciót értékelve /uhász Endre megállapította, hogy
abban - némileg burkolt formában
ugyan - az egyenlő elbánás elvének elismerése is kifejezésre jut. A
bizottság ugyanis javasolja a közvetlen mezőgazdasági támogatásoknak az újonnan csatlakozó országokra való kiterjesztését is, ami a
legutóbbi időkig legalábbis kétségesnek tűnt.

GYÚJTOGATÁS
A CELLÁBAN
Tűz ütött ki az előzetes letartóztatásban lévő Nógrádi Ádám zárkájában; a lángokat eloltották; az
apja meggyilkolásával gyanúsított
férfi és zárkatársa ellen rongálás
alapos vétsége gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség.
TÁNCZOS-ÜGY
A Legfelsőbb Bíróság jövő héten
kedden hoz ítéletet a körmendi
gyermekgyilkossági ügyben, miután a szerdai tárgyaláson Tánczos Gábor vádlott az utolsó szó jogán közölte mondandóját. Tánezos Gábor összességében csaknem ötórás beszédében mindvégig ártatlanságát hangoztatta, s a
vád megalapozatlanságára hivatkozva a felmentését kérte a bíróságtól.
ÜZLETRÉSZEK
Kevesebb, m i n t 50 milliárd forintból megoldható a külső üzletrészek, illetve a nyugdíjasok által birtokolt papírok megvásárlása - közölte Kékkői Zoltán, az
FVM politikai államtitkára szerdán az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának ülésén. Elmondta: a korábbi előrejelzéseknél jóval kevesebb pénzből lehet
megvásárolni a külső üzletrészeket.
NATO-SZÁMVEVŐ
Carlo Costanza, a NATO Nemzetközi Számvevő
testületének
elnöke ellenőrzés-szakmai kérdésekről folytat megbeszélést Budapesten, Kovács Árpád elnök meghívására. Az ÁSZ emlékeztet arra, hogy a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket az Állami Számvevőszék
ellenőrzi.

• Motorválaszték
1.5 16 V 90 LE
1.8 16 V 115 LE
• szervokormány
• légzsák

zetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség: főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, • legalább
egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői) és kétéves közigazgatási, vagy
hároméves közigazgatási gyakorlat, • magyar állampolgárság, • büntetlen előélet, • a legalább háromévenként szervezett szakmai továbbképzésen való részvétei vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
• a végzettséget igazoló okirat másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
B é r e z é s : a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
szerint.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal j e g y z ő j é h e z kell benyújtani:
( 6 6 3 0 Mindszent, Köztársaság tér 31.)
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő

Kedvezd hitellehetőségek.
Orvosoknak és ügyvédeknek

10% kedvezmény.
NISS-CARKft.

MÁRKAKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149/A
Telefon: (62) 246-568, 241 -885

( NISSAN l
V ^

N ^ J S
»«»"DEN KENDBEN

Főszerkesztő SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: KECZER GABRIELLA (életmód, kultúra. metlékleteki, MISKOLCZI RÓBERT (főtől,
OLÁH ZOLTÁN Ihíi és információ), SÜLI IÖZSEF |sport| • Délvilág szerkesztőségvezető: ÚJSZÁSZ1 ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800.
Fax 62/567.KBI Sportrovat 62/567-882. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztosegei delmagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel/fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Széchenyi tér 10. fék/fax: 62/213-198. 6600 Szentes,
Kossuth u R lel 6.1/401 024 Thl./fax 6.1/314-838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9 - 1 1 . IVárosi Galériai Tél./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZT1NÉ MÉSZÁROS ÉVA.
Kiadói titkáraági lax 02/442-958 • Hirdetéstelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÖTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Terjesztési zöldszám: 06-80/821-821.
Előfizetési dfj egy hónapra 1165 (Délmagyarorszigl, 1055 Ft (Délvilág) • Árus tenesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

A K T U Á L I S "

3

A szegedi orvos-búvár 11 órát töltött az Esztrámos-hegy gyomrában

Folyó hó,
mosott part

Ma kihozzák a búvárt

PODMANICZKY SZILÁRD
Van az úgy, hogy a jegyzetíró alkatának megfelelően kiesik a szerepéből, nagyot koppan, aztán elhallgat. Ez a szerep semmi mást
nem akceptál, mint azt, hogy előítélet nélkül, az ép ész következtetési határain belül - és még csak véletlenül sem kívül - elrágódjon az úgynevezett fontos
eseményeken.
Fontos esemény lenne, hogy Dávid Ibolya igazságügy-miniszter hosszú menetelés után lekerült a népszerűségi lista éléről, bár
még így is baráti társaságban érezheti magát. A miniszterelnök
helyileg abszolút szimpatikuson fölavatta a megújult sportcsarnokot, de előtte valahogy mégis az ORTT által is uszító hangvételűnek tartott Vasárnapi Újság című rádióműsorban nyilatkozott,
a hátsó bejáraton jutva a stúdióba, mert az .Jgazi" bejárat előtt
eszdéeszesek tüntettek rögtönzött színházi társulattal, eljátszva
a kézcsókos minisztert. Fontosnak tűnhet még, hogy az interneten is kering egy elképesztő színvonalú és szövegezésű „vidám
felhívás"a komcsisan vöröslő farkasról, amint a kismalac (önök)
otthonába préseh a lábát. Tisztelni a szöveg fogalmazóját azért
ildomos, mert hát saját paródiájával indított, s ez komoly önkritikára vall. De ami szemet szúr ebben, hogy a felhívást többek
között a Lelkészek Országos Baráti Köre is jegyzi. Aztán ott lehetne még a vöröslő farkas ajtőrésbe gyömöszölt
lábszárcsontja,
az MSZP ordenáré minőségű, KSH-eredetű statisztikai kimutatása a kormány százalékbukfenceiről, amely néhol, a passzusokat egybevetve komoly ellentmondásokat tartalmaz, és semmivel sem teszi hitelesebbé a pártot, mint a Fideszt saját statisztikai értelmezése. Úgyhogy semmivel se jártunk volna jobban, ha
a vöröslő farkas előbb a farkát dugja az ajtórésbe, de, gondolom,
őse. És ha a politikával torkig vagyunk, mint bizonyos Matild, csöppet se oldódik az „elegem van mindenből" kezdetű hangulat, ha
A gyűrűk ura című produkcióra feszülünk. Az se ér többet, mint
a Deákné gyöngyvászna. Tolkien koponyájába enyhén szólva
nem egy új világot álmodtak a rendezők, hanem kvázi horrorfilmet, amely effektjeiben nem kíméli a nézőt;
szegényíróbólpopcornos, hamburgerzabáló giccsfigurát mintáztak a „szakemberek ".
Fotó: Karnok Csaba

Késő este vacsoráznak a megfáradt barlangi mentők.
Folytatás az 1. oldalról

Akinek éppen nincs dolga, egy kis
máglya mellett melegedhet. „Még
az a szerencse, hogy áram legalább
van" - sóhajt a barlangot is magába foglaló nemzeti park őre.
„Ilyen szerencse nincs is" - mosolyog Németh Szabolcs, aki ugyancsak megtette a 18 méter mélyen
húzódó vízi utat Zsoltig. A barlang
vize ugyanis két és fél méterrel alacsonyabb, mint máskor, így lehetséges, hogy az eltévedt Zsolt még

életben van. „Olyan az egész, mintha koromsötét ementáli sajtban
úsznál" - jellemzi a helyzetet Szabolcs, aki a vezetőkötél mentén
már 15 perc alatt megtalálja Zsoltot. A gyakorlott búvár Pestről érkezett, és mint mondja, személyesen korábban nem ismerte a fiút,
akiért életét kockáztatja. „Egy kis
sziklaperemen fekszik, de sikerült
olyan trepnit ácsolni, amely megakadályozza, hogy teste a vízbe érjen, és kihűljön."
- N e m tudtuk, hogy ekkora a

baj, de erős a fiam, meg tudja csinálni - árulta el egy aggódó apa érzéseit Szilágyi László, aki a barlang
szájánál várja fia felbukkanását vasárnap óta. Úgy tudja, jó állapotban
van Zsolt, aki a búvárokkal üzent
is neki. - Azt mondja, először az
édesanyjához megy, hogy megfürödhessen - teszi hozzá, és sorolja
az örömhíreket. Infúziót kötöttek
be a fiúnak, stabil az állapota, és a
víz alatt már nem csupán forró teát vihettek neki. Először ez nem sikerült, mert a mély vízben, a nyo-

máskülönbség miatt felrobbant a
termosz. Zsolt csirkét és rizst is
evett. - Azt mondják, könnyen eltévedhetett, olyan sűrű a víz, hogy
a saját műszereiket se látják mondja az apa. Aki ma reggel, vagy
délután már meg is láthatja a fiút,
akit minden bizonnyal a sziklába
vájt, robbantott résen át hoznak a
napvilágra.
A mentőkre azonban tegnap még
odalent és fönt, az Esztrámos hegy
tetején is hosszú, hideg éjszaka várt.
KÉRI BARNABÁS

Vásárhelyen festmények, Szegeden corpus és stációk készülnek

Magyar szentképek Erdélybe
Folytatás az 1. oldalról

A két oltárképet tegnap Fejér Csaba m ű t e r m é b e n szemlélhettük
meg. Éppen az utolsó pillanatban
érkeztünk ahhoz, hogy alkotóról és
műveiről még Vásárhelyen készíthessük felvételeket, ugyanis a művész elmondta: délután már Szegedre szállítják a képeket, ahol díszes keretbe foglalják azokat.
- Bevallom maguknak - fogadott Fejér Csaba - , néhány hónappal ezelőtt magam sem hittem volna, hogy valaha is oltárképeket fogok készíteni. Nem az én műfa-

jom, soha nem csináltam, pedig
már negyven éve festek - próbáltam elhárítani a felkérést. Am szegedi művésztársam, Kiig] Sándor
olyan meggyőzően érvelt a képek
megfestését szorgalmazva, hogy
nem tudtam nemet mondani. Hát
hogy is fogalmazzak, nem kis időbe tellett, míg megvitattam magammal, mégis milyen Szent Istvánt és Szent Lászlót fessek. Azt
tudtam, egyénieskedni nem lehet,
hiszen ebben az esetben nem az alkotó a fontos, hanem maga a festmény, az a templomi közeg, amiben falra kerülnek majd. Szenteket

Leszerelő katonák
BUDAPEST (MTI)

Ma mintegy 4100-an szerelnek le,
miután teljesítették kilenc hónapos sorkatonai szolgálatukat - közölte Vörös István ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és
Kiképző Parancsnokságának osztályvezetője. Az elmúlt év májusában bevonult fiatalok egyéni elbírálás alapján - szociális helyzetük-

nek megfelelően - leszerelési segélyt kapnak, amelynek alsó határa a honvéd alapilletmény - 4950
forint - másfélszerese, azaz 7425
forint, felső határa pedig az alapilletmény ötszöröse, azaz 24 ezer
750 forint. A honvédeket ünnepélyes állománygyűlésen búcsúztatják el alakulatuknál, majd szervezetten indítják el őket lakhelyükre.

Termelők adózása
A Csongrád Megyei Agrártudományi Egyesület ma délután 2-kor szakmai fórummal egybekötött taggyűlést szervez Szegeden, az MTESZ-székházban. Ezen először Szűcs Edit, az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságának osztályvezetője a mezőgazdasági termelők adózásával kapcsolatos tudnivalókról tart tájékoztatót, majd Szakáll Sándor, azTVM megyei hivatalának helyettes vezetője számol be az egyesület tavalyi m ú n )
kajáról.

kell festenem, olyan alkotásokat elkészíteni, amelyek megfelelnek az
ilyen művekkel szemben kialakult
elvárásoknak, de mindenképpen
kerülnöm kell a sematikus ábrázolást - fogalmazódott meg bennem.
Majd amikor átnéztem a középkori és a XIX. században alkotott Szent
István- és Szent László-ábrázolásokat, gyorsan rájöttem, azok a művek nem szolgálhatnak számomra
mintául. Úgy döntöttem inkább igazi markáns magyar arcokat festek meg, olyan portrékat, amik azt
is tükrözik hasonlóságukkal, hogy
e két uralkodó végül is egy család-

ból származott. Az ezüst színű,
absztrakt háttérrel pedig azt szerettem volna elérni, hogy a portrékat kiemeljem a reális világból.
Most elnézve a 150-szer 100 centiméteres képeket, azt mondhatom,
ennél jobban nem tudnám elkészíteni a képeket akkor sem, ha többször próbálkoznék. De megnéztem
jó néhány templomi festményt és
azt láttam, más sem alkotott különbet, így megnyugodva tudom elküldeni képeimet a brassói híveknek - beszélt a képek megszületéséről Fejér Csaba.
BÁTYI ZOLTÁN

Holnaptól bírságolhat az APEH

Az igazolások utolsó
határideje a mai nap
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az összesített jövedelemigazolást
és az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokat
is ki kell adni január 31 -éig a hatályos törvények szerint. Késedelmes teljesítés esetében ugyanis
az adóhivatal mulasztási bírságot
szaljhjit ki.
ág mértékAnalél Sfhezer forint, rfer
magánszemélynétpedig 1 OCi ezen
forint l^hetjaíban az esetbenr ha
valaki jelenpá késedelmet
adóben
keséd

írsag mer-

téke 100, illetve 200 ezer forint
lehet. Az adóbevallásra kötelezett
mintegy 4,5 millió magánszemélynek január 15-éig kellett nyilatkoznia, hogy maga készíti-e el személyi jövedelemadó bevallását,
vagy munkáltatóját kéri meg erre.
Az adóhivatal nyilvántartása szerint az idén várhatóan mintegy
2,4 millió ember lesz önbevalló.
ffjunkáltató január
3J.=éi£ köteles kiadni az igazolást
ö ízes jövedelmükről. Tavaly a sze(Af&derema
) frjélyi jövödétónadó
bevallásokból
A 2 8 millió darabot küldtek be
egyéqileg/^? adóhivatalhoz, ami
haladta meg az egy
évvel korábbi adatot.

Es ez mind most valahogy nem érdekes, kiesve a jegyzetíró
szerepéből, semmi más nem érdekel, folyik a hó, süt a nap, a
Tisza újra mozogni látszik medrében, és amit, úgy látom, ebben az országban már csak a természet tud: a folyó tisztára mossa partjait.

• trapézlemez, síklemez
• ereszcsatorna-rendszer
• cserepeslemez
• könnyűszerkezetes épületek, csarnokok kivitelezése.
SZAPPANOS ÉP-KER,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. vége. Tel.: 62-241-209, 62-230-446.
A L 1 N D A B TERMÉKEK KIEMELT MÁRKAKERESKEDŐJE!

Három újdonság
a földhivatalban
Az elmúlt években - különösen a
lakáshitelek felvétele kapcsán elszaporodtak a visszaélések a földhivataloknál kiadott tulajdoni lapok másolataival. Gyakran előfordult, hogy hamis, vagy hamisított másolatok kerültek forgalomba. Ezért a földhivatalok jövő hét
elejétől, február 4-étől csak biztonsági elemekkel ellátott papíron
adnak ki tulajdoni lapokat.

középen és alul, valamint a tulajdoni lap felirat a lap jobb szélén, függőlegesen. A következő újdonság,
hogy az eddig egyszerűen összetűzött lapokat egy aranyszínű átpántoló címkével rögzítik, ami egy öntapadós és megbonthatatlan matrica. A harmadik és legfontosabb változás, hogy ezentúl az ügyintéző a
jobb alsó sarokba egy négyzet alakú biztonsági pecsétcímkét ragaszt.
- Ez olyan kódot tartalmaz,
A változás nem érinti a tulajdoni lap amelynek segítségével visszakerestartalmát és árát. A másolatok ezen- hető, hogy hol, mikor és ki adta ki
túl speciális biztonsági papírra ké-. a lapot. Ez a pecsét csak roncsolásszülnek, amiket ellátnak egy át- sal távolítható el. Ha megpróbálpántoló és egy pecsétcímkével is.
ják feltépni, szétesik - tette hozzá
- A felhasználók részére ez sem- a földhivatal vezetője. A hologramilyen változást nem jelent - jelen- mos címke nélkül a tulajdoni lap
tette ki Micsik Zoltán, a Csongrád másolata nem hiteles. Az eltulajMegyei Földhivatal hivatalvezetője. donított, hamisított vagy megronA tulajdoni lapok másolatának sem gált pecsétcímkék azonosító soraz ára, sem pedig a tartalma nem számát úgynevezett tiltólistán heváltozik. Mivel a régi tulajdoni la- lyezik el. A listát, amelyet folyamapok számítógép segítségével hami- tosan frissítenek majd, a www.tasíthatók voltak, ezentúl három biz- karnet.hu internetes címen lehet
tonsági elemmel látják el a lapokat: elolvasni.
a papíron két vízjel, a földügy logó
A. T. J.

Civil kampány
MUNKATÁRSUNKTÓL

Három szegedi civil szervezet, a
Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, a Nyugdíjasok Polgári Egyesületének Csongrád
megyei és szegedi szervezete, valamint a Tisza Konzervatív Kör, tegnap sajtótájékoztatón ismertette
közös választási felhívását.
- Nem akarunk politikai erő lenni. Arra szeretnénk felhívni a polgárok figyelmét, hogy a közelgő választásokon minél többen vegyenek részt, nyilvánítsanak véleményt

- mondta Kiss Imre, a Tisza Konzervatív Kör elnöke. A három szervezet egyúttal arra kérte a politikai
élet résztvevőit, hogy kulturált hangnemben, érvekre támaszkodva és
azokat egymással szembeállítva
kampányoljanak, és mellőzzék a
szélsőséges megnyilvánulásokat.
- Közös érdekünk, hogy Magyarországon békében, biztonságban és
jólétben éljünk, ennek érdekében
pedig szavazzunk a saját jövőnkről! - tette hozzá Szögi Zoltán, a
Nyugdíjasok Polgári Egyesületének
elnöke.
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A vád szerint a légi közlekedés biztonságát veszélyeztette a nyugdíjas

Tükörrel és reflektorral
zavarta a pilótákat

S. Ferenc ülve hallgatja a tanú vallomását.

Nappal gömbtükörrcl, éjszaka
pedig reflektorokkal világított a
repülőgép pilóták szemébe. Hat
éve majdnem tragédia történt a
villantásból, amikor is egy gyakorlatlan vitorlázógép pilótáját
vakította el a nyugdíjas. A
fiatalember kénytelen volt „leakadni" a gépét húzó motoros repülőről, a manóver közben kis híján lezuhant.
A repülőtér vezetősége fel is jelentette a vakítót. S. Ferenc a bíróságon bűnösségét elismerte, de
ellene az eljárást mégis megszüntették. Ugyanis a kirendelt pszi-

chiáter büntethetőséget kizáró elmebetegséget állapított meg.
Tavaly tavasszal egy mentőhebkopter személyzetét sodorta veszélybe a nyugdíjas, és emiatt újabb büntetőeljárás indult ellene. A városi bíróság tegnap bizonyítottnak látta
az ügyész álh'tását, miszerint a tükrözések veszélyeztetik a repülés biztonságát, mivel a pilóták az erős
fény hatására hosszú másodpercekre elveszthetik látásukat és bekövetkezhet a tragédia. Az 58 éves férfi
azonban tegnap nem ismerte el az
ellene felhozott vádakat.

Fotó: Veréb Simon

A bíróság az ítélet kiszabásánál
figyelembe vette, hogy a vádlott
beszámíthatósága súlyosan korlátozott. S. Ferenc nyolc hónap börtönbüntetés kapott, amelynek letöltését két év próbaidőre felfüggesztették. A vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.
A vádlott védője, Bohács
Zsolt szerint a bizonyítékok
n e m támasztják alá minden kétséget kizáróan S. Ferenc bűnösségét.
K.T.

Konzervatív-bál a Tiszában
MUNKATÁRSUNKTÓL

gáltatja, az esten fellép St. Martin és az Irigy Hónaljmirigy. Az immár harmadik alkalommal megrenBált rendez a Tisza Konzervatív Kör február 8-án, dezendő bál a hagyományoknak megfelelően nyitópénteken a szegedi Tisza Szálló dísztermében. A ren- tánccal kezdődik. Az utána következő svédasztalos
dezvény fővédnöke Martonyi János külügyminisz- vacsorán a vendégek mintegy húszféle étel közül váter, védnöke Solymosi Frigyes, a Magyar Tudományos logathatnak, amelyek között a vegetáriánusok épp
Akadémia rendes tagja, a Szegedi Akadémiai Bi- úgy megtalálhatják a kedvükre valót, mint az ínyenzottság elnöke. A talpalávalót a Murphy Band szol- cek.

A fekete alpinista bemutatója
alapján készült Szegeden, szegedi
színészek közreműködésével. A
fekete-fehér kisjátékfilm főszereplője Csema Antal, de láthatjuk
a vásznon Czirják Csillát, Fazakas
Gézát és Hegyi Györgyöt is. A címszereplőt, a fekete alpinistát egy
városunkban tanuló tanzániai diák, Emmanuel Sweya alakítja.
Csabai Ferenc elmondta, hogy az
elkészült blm Örkény István özvegyének, Radnóti Zsuzsának tetszését is elnyerte. A szegedi kisfilm
"a vetítést követően neves külföldi
fesztiválokon méretteti majd meg
magát.
W.A.

V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 .
Tel./fax: 62/469-847
Tel.: 62/542-245
Nyitva tartós H.-P: 6.00-17.00-ig

Szo.: 6.00-13.00-ig. Vas : 6.00-10.00-ig

Heti ajánlata
11

Tej 2,8%

11
(377.-/kg)

Tejföl 20%

175 g

Tejföl 12%

175 g

(366,-/kg)

Félzsíros túró

250 g

(716,-/kg)

Félzsíros túró

500 g

(716,-/kg)

Félzsíros túró

5 kg

(659.-/kg)

Natúr joghurt

175 g

(291,-/kg)

Mackó cikkelyes sajt

150 g

(1 193,-/kg)

Trappista sajt

CSALITOS
A „Csalitos" Természetvédő és
Horgászegyesület pénteken délután 6 órakor tartja évi első
közgyűlését Újszegeden, a Babits
Mihály utca 10. szám alatt.

105.122.66.64.179.358.3299.51.179.1119,-/kg

Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk.

Cserna Antal, A fekete alpinista
című film főszereplője.

011873830

Kelengye a Marson
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végén, február 1-3. között
már ötödik alkalommal rendezik
meg a Kelengye esküvői kiállítást.
Bár tavaly a város polgárai többször
elbúcsúztak a Mars tértől, az idei
Kelengye alkalmával mégiscsak a
jó öreg tér „öltözik fehérbe".
A hagyományosnak mondható
esküvői kiállítás a legnépszerűbb a
nagyközönségnek szóló programok
közül, így a szervezők az idén is
több ezer látogatóra számítanak.
Ezúttal negyven kiállító szere-

FOGAD A RENDŐRKAPITÁNY
Balogh Zoltán rendőr alezredes, a
Szegedi Rendőrkapitányság vezetője lakossági fogadóórát tart február 4-én, hétfőn 13 órától 16 óráig a Párizsi krt. 16-22. szám alatt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

ELMARAD
Vonza András földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter péntek
délutáni, felgyői fóruma elmarad.

A Tisza Volán Rt. péntektől, február 1 -jétől kísérleti jelleggel új autóbuszjáratot indít a Szeged-Mórahalom-Ásotthalom-Gátsor útvonalon. A járat a Mars téri buszállo-

pel a háromnapos eseményen, s
mint azt már megszokhatta a közönség, divatbemutatók, zenekari
fellépések és tortakóstolók követik
egymást. A kézfogókat rendező
szakmák képviselőinek szinte
mindegyike - menyasszonyiruhaszalonok, cukrászatok, ékszerészek, autókölcsönzők, utazási irodák, virágüzletek, nyomdai-grafikai stúdiók - jelen lesz a hét végi
eseményen. A kiállítás pénteken
13 órakor nyit, s vasárnap este hat
óráig kínálja a hófehér, habos álmokat.

Új buszjárat indul
másról 0 órakor indul, a Gátsorra,
a Krisztin Kúria elé 1 órakor érkezik. Visszafelé 3 órakor indul és 4
órakor érkezik Szegedre. Részletesebb információk a Mars téri autóbusz-állomáson és a közönségkapcsolatok irodájában kaphatók.

A szegedi Árpás Károly nyertes filmnovellája

Szokatlan mese Mátyásról
A népe közé álruhában vegyülő
és a sérelmekre igazságot osztó
Mátyás király figurája elevenen
él a köztudatban, köszönhetően
a róla szóló meséknek. A kultusztárca pályázatán befutó szegedi Árpás Károly filmnovellájának főszereplője ellenben a mai
kor e m b e r é h e z közelebb álló,
fiatal Mátyás, aki még nem ért el
hadi és politikai sikereket.
- Sokszor mesélek a gyermekeimnek Mátyás királyról, s ilyenkor
előfordul, hogy a történeteket átalakítom - mondta magyarázatképpcnArpós Károly szegedi középiskolai tanár, miért jelentkezett arra a filmnovella-pályázatra, amelyet a Nemzeti Kulturáhs Örökség Minisztériuma írt ki a Hunyadi Mátyásról tervezett alkotáshoz.
A mesék a sikeres uralkodóról, a
politikusról és a hadvezérről szólnak, n e m lehet azonban megismerni belőlük a tizenéves Mátyást,
aki ugyan még fiatal, de lélekben
koránál sokkal érettebb és tapasztaltabb. A szegedi Deák Ferenc
Gimnázium történelem-magyar
szakos tanára éppen ezt a fiatalembert állította filmnovellája középpontjába. - Mátyás ebben a történetben tizenhét éves, akit fogolyként visznek Bécsből Prágába.
A filmnovella néhány hónapon keresztül, 1457 őszétől 1458 februárjáig követi a sorsát, amikor a budai Boldogasszony-templomban
ünnepélyesen beültetik az uralkodói székbe - mondta Árpás Károly.
A királyság útja címet viselő film-

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

6724 Szeged,

Reggeli tejital

Háromnapos esküvői kiállítás a hét végén

hirek

GYERMEKKÖZPONTÚ
KÖNYVKIADÁS
A Szegedi Közéleti Kávéház pénteki programjának címe: Esztétikus,
gyermekközpontú könyvkiadás. A
Mozaik kiadó estje 18 órakor
kezdődik az MTESZ-klubbaií (Kígyó u. 6.), vendégei Földvári Erika,
Lassúné Ruskó Renáta és Vízvári
Albertné szerzők, valamint Tóth
Mónika szerkesztő.

Nyolc hónap fogházbüntetésre
ítélte a Szegedi Városi Bíróság S.
Ferenc szegedi nyugdíjast. A büntetésének letöltését két év próbaidőre felfüggesztették. A városi
bíróság légi közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt marasztalta el az 58 éves férfit. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és
védője, Bohács Zsolt fellebbezett.
S. Ferenc a szegedi reptér közvetlen szomszédságában lakik, a
Kénytelen soron. Az idős férfit
„zavarta", hogy a kifutópályán felleszálló gépek az ő háza fölött
húznak el. Előbb békés úton „harcolt" ellenük. Különféle hivataloknál és a rendőrségen is bejelentést tett személyes zaklatása miatt. Mivel sehonnan sem kapott
orvoslást panaszára, saját kézbe
vette az ügyet.

Szegeden forgatott kisjátékfilm
ősbemutatójára kerül sor ma este
hét órától a Dugonics téri Millenniumi Kávéházban. Csabai Ferenc
alkotását, A fekete alpinistát most
láthatja először a közönség. A vetítés utáni beszélgetésen a nézők
találkozhatnak az alkotókkal is.
Csabai Ferenc, a film rendezője,
forgatókönyvírója és producere egy
személyben. A szegedi alkotó tavaly a magyar film hivatalos internetes honlapja és a Pioneer Productions által kiírt kisfilmpályázaton
a szakmai zsűri különdíját nyerte
el forgatókönyvével. A fekete alpinista Örkény István egypercese

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Szegeden, a Csongrád Megyei Önkormányzat
(Szeged, Rákóczi tér 1.) földszinti nagytermében

novellája - másik két pályázó irodalmi forgatókönyvével együtt győztesként került ki abból a harminchat alkotásból, amelyek a magyar játékfilmhagyomány újrateremtésére törekvő kultusztárca felhívására érkeztek be. A nyertes pályaműveket 500-500 ezer forinttal
jutalmazzák. A novellák alapján
a bírálóbizottság által felkért alkotók készítik majd el a produkció filmes forgatókönyvét.
Árpás Károly szívesen foglalkozik a középkori történelemmel, s
azon belül is elsősorban azok a
sorsdöntő pillanatok érdeklik, amelyekben a közösség jövóje egy-egy

Fotó: Schmidt Andrea

ember rossz vagy jó döntésén múlik. Több könyvet írt ilyen témában: a Hajtóvadászat című kötet
Szent Imre herceg halálát, A kereszt jelével pedig Szent Gellért
püspök mártíromságát dolgozza
fel. A trilógia befejező kötetén jelenleg is dolgozik a szerzó, aki ebben azt a történelmi helyzetet eleveníti fel, amikor Szent István özvegyét, Gizellát 1058-ban vissza
akarják hívni Passauból a polgárháború szélére sodródott Magyarországra. A historizáló műveken kívül hetilapokban, folyóiratokban is
jelennek meg írásai.
HEGEDŰS SZABOLCS

FIATALOS, V I D Á M , C S A P A T B A N D O L G O Z N I T U D Ó
A KÖVETKEZŐ MUNKAKÖRÖKBE:

Boltvezető

jogszabályok
címmel.

— 20 óra/hét, részmunkaidő

M u n k a v é g / ó s helye: Szeged, Nagybani Virágpiac

Raktárvezető-40

Információ ésjelentkezésllap-lgénylés a 6 2 / 4 3 2 - 0 6 9 - e s
telefonszámon.

011873874

óra/hét, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
Kívánalmaink:
- kertészeti elóképzettség, minimum középiskolai szinten
- j ó kommunikációs készség
- rugalmas é s önálló munkavégzés

ENTER Irodatechnika

- pontosság

Szeged, Kálvária sgt. 20.

- angolnyelv-tudás

TelTfax: 62/422-834.
Eredeti ós utángyártott lézerkazetták,
tintapatronok, festékszalagok forgalmazása.
Használt számítógépek, monitorok, lézernyomtatók árusítása
garanciával.
17"-os monitorok 34 900 Ft-tól • Számítógépek 25 400 Ft-tól
Lézernyomtatók 19 900 Ff-tól
Egyes utángyórtott HP tintapatronok rendkívül kedvező áron!
Nyitva tartás: h.-p.: de. S-12-lg, du. 13-15.30-ig, «zo.: de. 9-12-ig.

z ö s s é g j ö v ő j e egy e m b e r d ö n t é s é n m ú l i k . "

FÉRFI M U N K A T Á R S A K A T K E R E S Ü N K

2002. február 18-án. 9.00-16.00 óráig
fórumot rendez

„Társadalombiztosítási
a gyakorlatban"

„A történelemben vannak olyan sorsdöntő pillanatok, amikor a kö-

01187387

A raktárvezetői állás betöltésénél targoncakezelési gyakorlat
előnyt jelent.
Kérjük a fényképes leveleket a következő címre beküldeni

február 11-ig.
Brinkman Hungary K f t
6800 Hódmezővásárhely
Szántó Kovács János u. 180.

011873853

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.
Zöldút az égési intenzív
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Egyszer konyha, máskor színpad

terveinek

Áprilisban már
fogadhat betegeket
Elkészült a Szegedi Túdományegyetem gyermekklinikáján kialakítandó égési intenzívosztály terve, a látványtervvel együtt. A hatóságok valószínűleg már a jövő héten kiadják a kivitelezéshez szükséges engedélyeket. A munkák két hét múlva, február közepén kezdődhetnek
meg. - A hivatalok segítőkészek voltak, minden szükséges szakhatósági engedélyt megkaptunk - nyilatkozta lapunknak Palánkai Tibor, a
tervekért felelős építészmérnök. A héten benyújtottuk a kivitelezéshez
szükséges engedélykérelmet, reméljük, hogy az építési határozat a jövő
hét elején megszületik.
A kivitelezők kiválasztása már megkezdődött, három vállalkozás is
jelentkezett a nyílt tenderre - mondta Palánkai.
A pályázaton nyertes kivitelező megbízása február közepére várható,
az építkezés ekkor meg is kezdődhet. A mintegy 40 négyzetméteres égési szeptikus intenzív osztály átadása a tervek szerint áprilisra várható.
Az égési részleg műszerezettségének feltételeit egyébként az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) határozza meg. A
gyermekklinika vezetője, Túri Sándor professzor ígéretet kapott az
ÁNTSZ vezetőjétől, hogy ésszerű megegyezés születik az osztály felszereléséről, amit számos rendelet szabályoz.
Az első ütem költségvetéséből nem sikerült biztosítani az égési osztály teljes klimatizálását, ami állandó hőmérsékletű, steril és páradús
levegőt biztosíthatna a sérült, égett vagy fertőzött gyermekeknek. Palánkai Tibor tájékoztatta lapunkat arról, hogy áprilisban egyelőre csak
egy hűtő-légkondicionáló rendszer működik az osztályon, ez ugyanis néhány százezer forintért megvásárolható. Az álmennyezetet azonban
már most úgy alakítják ki, hogy később alkalmas legyen a több mint
tízmillió forint értékű klímarendszer befogadására, amire a tervezők reményei szerint minél hamarabb sor kerülhet.
ILLYÉS SZABOLCS

Három térnövelő galériát építettek a tiszaszigeti óvoda termeibe,
amit tegnap vettek birtokukba a
gyerekek. A hetven ovist játékidőben alig lehet lecsalogatni
az építményekről. Az alsó szinten
apró konyhát rendeztek be, az emeleten pedig báboznak, babáznak
az apróságok. De emellett tanulhatnak is rajtuk. Ők tartanak rendet az építményeken, játék után elpakolnak. A galéria egyébként színpadnak is kiválóan alkalmas.
Egy tatabányai cég szerelte fel a
három fagalériát. Az óvoda dolgozóinak, valamint a szülőknek köszönhetően egyetlen hétvége alatt
elkészültek a szerkezetek. Munkások, óvónők és apukák fúrtak-faragtak, hogy a csemeték birtokba
vehessék az új építményeket.
Nem csak a galériákkal büszkélkedhet a tiszaszigeti óvoda. Felújították az öltözőket is, kicserélték a régi falburkolatot, új járólapot, szekrényeket és padokat helyeztek be. Színes rajzok, mesefigurák díszítik a falakat. A munkában az ovisok is kivették a részüket, hiszen a képek többségét ők
rajzolták, festették.
A beruházás összesen másfél
milhó forintba került. A helyi ön-

A kicsiket alig l e h e t lecsalogatni az ú j „várukról".

kormányzat a pénz egyharmadát
állta. A hiányzó összeget a Szociális és Családügyi Minisztérium
pályázatán nyerték a tiszaszigetiek.
- Évek óta problémát okoz a

Fotó: Schmidt Andrea

2-3 éves gyermekek elhelyezése,
most ezt is sikerült megoldanunk
- mondta Babarczi Istvánné, az
óvoda vezetője. Az önkormányzat
felvállalta, hogy állami támogatási norma nélkül is megoldja a ki-

csik ellátását. A még nem ovis korú, de szociálisan érett gyermekek
is járhatnak az óvodába. Tiszaszigeten évente ez 7-8 gyermeket
érint.
K.T.

Emelkedik a gyermek- és fiatalkorú bűnözők száma

ítélet, két héten belül
A Szegedi Városi Bíróság gyorsított eljárásban
félezernél is több személyt ítélt el jogerősen az elmúlt kilenc hónapban. A Szegedi Rendőrkapitányság bíróság elé állítási alosztályának alig egyéves
működését tekintélyt parancsoló számok jellemzik. Jogi szakértők szerint a bűncselekmény elkövetése és a jogerős ítélet megszületése közötti minél rövidebb idő kiváló módszer a megelőzésre is.
Háromszázhuszonhat büntetőeljárás, 411 bűncselekmény 512 elkövetője került gyorsított eljárásban
- a cselekménytől számított tizenöt napon belül - a
Szegedi Városi Bíróság elé. A legsúlyosabb ítélet hat
év, letöltendő börtönbüntetés, amit rablásért szabtak
ki egy többszörösen büntetett előéletű férfire, alig öt
nappal azután, hogy két személyt a nyílt utcán kifosztott. Öt évet kapott az az algyői orvvadász, akit lőfegyverrel való visszaélés bűntettében talált bűnösnek a
bíróság, és példás annak a két falfirkáiénak a büntetése is, akiket 5, illetve 8 hónap felfüggesztett fogházra ítéltek.
A Szegedi Rendőrkapitányság bíróság elé állítási és
megkeresési alosztálya tavaly áprilisban kezdte működését. Feladatuk, hogy azokat az ügyeket, amelyekben ismert az elkövető személye, egyértelműek a bizonyítékok, vagy a gyanúsított beismerő vallomást
tesz, minél gyorsabban, de legkésőbb 15 napon belül átadják a bíróságnak.
- Az elmúlt időszakban rendkívül jó kapcsolatunk
alakult ki a Szegedi Városi Ügyészséggel és az ügyészség vezetőjével, Szántó Gáborral, ami nagyban hozzájárul munkánk eredményességéhez - nyilatkozta
lapunknak Pintér István hadnagy. A rendőrtiszt hangsúlyozta: a gyors eljárásokkal jelentősen csökkent a
rendőrség és az ügyészség leterheltsége is, csakúgy,
mint a rendőrségi fogdák zsúfoltága.

A tervezőasztalon már elkészült az égési intenzívosztály.

CIB
BANK
6 7 2 0 SZEGED, K i s s MENTMÉRT U. I . TELEFON: ( 6 2 )
6 7 2 2 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: ( 6 2 )
6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. ( 5 .

426-425

554-910

TELEFON: ( 6 2 )

246-911

Érvényes: 2002. január 7-tól
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK

RÉSZÉRE

mR-SNF>
9H Ft-ION Ft
10H Ft MM)
U6 EroitemNptl EBKM ÉvMkMMt(%) EBKM ÉtwkwnM(*) EBKM EVMkamat(*) EBKM
50ER-1MR

1 hó
3 hó

7,750
7,750

(7,86)
(7,86)

7,875
7,875

(7,98)
(7,98)

8,000
8,000

(8,11)
(8,11)

8,125
8,125

ÉMEtoimtt*)

0 - 50 e Ft-ig
50fi Ft - 1M FI
1M Ft felett

EBKM

2,000
5,500
7,500

2,05
5,72
7,87

3U FI lelett

KINCSEM 2003 kótvény (min.
Lakötéu Któ
(•laelkl
1 hó
7.800
3hó
7,800
6 hó
7,600
12 hó
7,100

10e Ft)
a*r
7,80
7,80
7,60
7,10

' Az EHM kamata az éves kamattal
megegyezöek

Menet közben kigyulladt egy autó Makón

HITELEK
Ervenyes: 2002. január 7-tól
Magánszemélyek részére
OB Személyi kétesőn

^

^

19 vagy 23

DHM: 228147.75%. 3%os kezelési kéttség meneti. Á kamattáé
mértéké s jovétiagyotl hitel összegétéi és 02 adósminfetlés
eredményétől tüfffj
Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata 13,99%
- egyéb célú hitel kamata 17,00%
THM: 19,32 - 23,36%, 1 - 1 0 éves lutamidőre
CIB Új Otthon hitel

K. B.

CIVIL SZERVEZETEKNEK
A szegedi önkormányzat közalapítványainak képviselői a támogatási lehetőségekről tájékoztatták a
városban bejegyzett civilszervezeteket. Az ifjúsági házban megtartott
rendezvényen az előadásokat és a vitafórumokat Bartha László polgármester nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: a közalapítványok
kuratóriumaiban a pártpolitikusok
mellett szakemberek is helyt kaptak.A város nemrég elkészült ifjúsági koncepciójáról és pályázati lehetőségeiről Dobó László, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának elnöke tartott előadást. A
támogatási formákról Szabó Andrea, a gyermek- és családvédelmi
közalapítvány elnöke, Budai Géza,
a Szeged Megyei Jogú Város Közbiztonságáért közalapítvány kuratóriumának tagja, Lőrinczi Laura, a
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
közalapítvány elnöke, Hingl László, a Szeged Sportjáért közalapítvány elnöke, Farkasné Pócsai Blanka, az oktatási közalapítvány elnöke, valamint Tóth András, a város
kultúrájáért felelős közalapítvány
elnöke tájékoztatta az érdeklődőket.

(8,24)
(8,24)

La)dral elötü visszaváltás esetén i kamat a mindBnkarí CíS Clas&c Magánszámla Hsó kamatsávjávat megegyBzO
CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft)

A bűncselekmények közül egyébként a lopás vezeti a statisztikát, az elmúlt kilenc hónapban 240 ilyen
bűncselekmény elkövetőjét állították bíróság elé.
Pintér aggasztónak nevezte a tendenciát, hogy a második helyen - 81 esettel - a kábítószerrel való visszaélés szerepel. A sorban a garázdaság és a rongálás következik. Rendkívüli siker, hogy négy esetben rablások elkövetőit is sikerült 15 napon belül bíróság elé
állítani.
Tovább emelkedett a fiatalkorú elkövetők száma,
az 512 gyanúsított közül 68-an 18 év alattiak voltak. Közülük is egyre több a 14 évnél fiatalabb, gyermekkorú elkövető. Pintér hadnagy ismer olyan 12
éves szegedi kislányt, aki egy év alatt 10 „balhét" is
csinált. Nem csupán az elkövetők száma emelkedik,
cselekményeik is egyre brutálisabbak. Előfordult,
hogy gyermekek vésővel vertek szét egy játékgépet
a pénzérmékért, de gyakran ők törik fel az utcai
áruspavilonokat is.
A hármas határ közelében sok a külföldi elkövető
is, őket általában lopással, zsebtolvajlással gyanúsítják. A Jugoszláviából érkezők jellemzően az áruházakban akadnak fenn, többnyire beismerik cselekményüket. így bíróság elé állíthatók, büntetésük a
legtöbb esetben a kiutasítás. A Romániából érkezők
általában megélhetési bűnözők. Mivel általában tagadnak - és a közvetett bizonyítékok nem elegendőek
- az azonnali bíróság elé állításhoz, ügyükben az eljárás elhúzódik.
Az alosztály dolgozóinak munkájuk során volt
már „lehetőségük" moldáv, jemeni és kolumbiai elkövetővel is. A jövőben könnyítheti az ellenük lefolytatott vizsgálatokat a Belügyminisztérium bevándorlási és állampolgársági hivatalának januárban
megnyílt szegedi irodája.

FÓRUM A VÁLASZTÁSRÓL
A Csongrád Megyei Területi Választási Iroda pénteken, febmár 1jén az országgyűlési választásokat
érintő aktuális kérdésekkel kapcsolatos fórumot szervez. A jelölteket,
listákat állító megyei pártszervezetek vezetőit 9 órára várják a megyeháza Tisza Termébe.

C1B©0640242242

A z a l á b b i tavaszí v e t ő m a g o k a t kínáljuk Ö n ö k n e k :

KUKORICA
NAPRAFORGÓ
BORSÓ
CIROK
TAVASZI ÁRPA
Egyes fajták kedvezményes áron!
Érdeklődni: Makó, A r a d i u. 135. Tel.: 62/211-718, 62/219-254

MUNKATÁRSUNKTÓL

Menet köréén kigyulladt, majd padnak csapódott
egy autó Makón. A kocsi vezetője az ütközés
következtében valószínűleg eszméletét veszítette,
és bennégett. A baleset szerda este háromnegyed
hétkor történt. A makói házaspár autója a
Lonovics sugárúton haladt az állomás felé. A
kanyar előtt a sebességváltóból szivárgó füstre a

2,99 %

VETŐMAGVÁSÁR A HANKI-KER KFT.-NÉL!

A feleség kiugrott, férje bennégett

|

6

feleség figyeltfel;megijedt és kiugrott a járműből.
A kocsi szemtanúk szerint még kétszáz métert
haladt, majd nekicsapódott az embermagasságú
sövénynek, s végül egy pad állította meg. A
tűzoltókat és a mentőket az Állomás téren lakók
értesítették. Aki telefonált, lapunknak később
arról számolt be, hogy miközben a mentőket
hívta, látta, ahogy valaki megpróbál segíteni a
kocsiban rekedt ötvennyolc éves vezetőnek, de

Felveszünk Szeged és k ö r n y é k é r ő l közép- és felsőfokú végzettségű m u n k a t á r s a k a t ,

üzleti képviselői

munkaterületre
Feladatai: tárgyalások szervezése, lebonyolítása, ügyfeleink k o r r e k t t á j é k o z t a t á s a
a tárgyalások során. A jelentkezőket b e m u t a t k o z ó i n t e r j ú r a h í v j u k .
Olyanok jelentkezését
várjuk,
akik:
- Képesek ö n á l l ó a n dolgozni és m u n k a i d e j ü k k e l g a z d á l k o d n i .
- Kedvelik a változatosságot, a kapcsolatfelvételt és a k a p c s o l a t t a r t á s t
az ügyfelekkel.
- Van ö n b i z a l m u k , szeretik a k i h í v á s o k a t . Elképzeléseiket meg t u d j á k ,
és m e g a k a r j á k valósítani.
- K r e a t í v a n g o n d o l k o d n a k , m e g b í z h a t ó a k , m u n k á j u k r a és k ö r n y e z e t ü k r e igényes
egyéniségek.
- Meg a k a r j á k alapozni, ill. m e g t a r t a n i e g z i s z t e n c i á j u k a t .
- Minőségi és mennyiségi m u n k á h o z p á r o s u l ó m a g a s kereseti igény.
I n t e r j ú r a jelentkezhet telefonon: 06-62/559-859
J e l e n t k e z é s h a t á r i d e j e : 2002. február 1., 18-ig.
011873919

a lángok miatt már nem tudta megközeh'teni a
jármúvet. Az asszony is súlyosan megsérült a
fején. Szabó Ferenc, a makói tűzoltók parancsnoka lapunknak elmondta: mire kollégái a
helyszínre értek, már ők sem tudtak segíteni, a
régi típusú Volkswagen Golfot teljesen beborították a lángok.
A baleset körülményeit műszaki szakértő
segítségével vizsgálja a rendőrség.

Gábor Dénes Főiskola
Hódmezővásárhelyi Konzultációs Központja

mérnök informatikusokat

képez!

Nyílt nap: 2002. február 17-én vasárnap
Tájékoztató előadás délelőtt 10 órától.

Felvételi vizsga nincs!

|

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 64. Telefon: (62) 535-536
Információ munanapokon 8-16 óráig - E-mail: imsuli@delfio.hu
Honlap: www.gdf.vasarhely.hu

• H I R D E T É S "
IPARI ÉS KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT

FACTORV OUTLIT

|
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Integrált vállalatirányítási rendszer 1
magyarországi képviseletét ellátó I
cég felvételt hirdet

I fő konzulens

az alábbi t a n f o l y a m o k a t i n d í t j a 2 0 0 2 . 1 . f é l é v é b e n :

S z e z o n o n kívüli
Loví's-, Dockers-, Lee
Wrangler-termékek
fél áron k a p h a t ó k !

Érettségizettek

számára:

részére.
Feladata: könyvelési, pénzügyi modulok magas
szintű ismerete; megbízó cég felmérése; rendszer testre szabása; utólagos tanácsadás
Elvárások: számviteli ismeretek, jé problémamegoldó és kapcsolatteremtő képesség,
számítástechnikai jártasság
Szakmai önéletrajzokat a következő címre
kérjük eljuttatni: REDINK Kft. 6728 Szeged.
Dorozsmai út 17-19. redink@redink.hu

Masszőr (gyógymasször)
Kereskedő-boltvezető I.
Lakberendező
Reklámgrafikai számítógépes asszisztens

ÜZLETÜNKBE ÚJ
ÁRU ÉRKEZETT!

Szakmunkás-bizonyítvánnyal

rendelkezők

számára:

Kereskedő-boltvezető II.

Szeged, Római krt. 42.

8 A L T A L Á N O S ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK S Z Á M Á R A :

ABC-eladó (+pénztárgép-kezelő)
Dajka
Frissítő (kondicionáló) masszázs
Kéz- és lábápoló, műkörömépítö
Nőiruha-készítő
Pék
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógép-kezelő (-használó) + angol nyelv
Virágkötő

§
|

Újdonság
a
belvárosban!
Szeged, Kölcsey u. 5.
(A Royal m e l l e t t )
H á z t a r t á s i eszközök
K o n y h a i és f ü r d ő s z o b a i
kiegészítők

Kulturált környezetben, 10 éves szakmai tapasztalattal v á r j u k Ö n t :
E r d e i J á n o s és m u n k a t á r s a i

Ajándékozási ötletek

6722 Szeged, Tisza L. krt. 83.111. em. Tel.: 62/555-595, 30/2-697-692
e-mail: ikok@vnet.hu • tanúsítvány száma: 06-0002-00

ALLIANCE
FRANgAISE:

•

•

•

•

•

francia

%

anyanyelvű

és magyar

Kedves VásárlóÍNk

S z e g e d e n , a M a r s téri V á s á r k ö z p o n t „ U " p a v i l o n j á b a n

nyelvtanfolyamok

meghosszabbítottuk
30-40-50%-os
téli vásárunkat

A kiállítás nyitva tartósa:

tanárokkal

Február 1. (pénteki
13"-tól }Qk-\Q.
Február 2-3. (szómból, vasórnop)
10*-tói 18K-ig.

• általános francianyclvtanfolyamok
különböző szinteken
• nemzetközi nyelvvizsgákra
felkészítő tanfolyamok

A kiállítás

L.U-ai

x

t. i

M

ValeNtiN-Napig!

,

D«wpo|>g]r>ntK ara:

0 % f t i \ u i

250 Ft/fő, a jegyek
lombotasorsoláson vesznek részll

• francia üzleti nyelv
• francianyelv-tanfolyam
gyermekeknek

Wdi|:

Tanfolyam időpontja:
február 11.-május 17.

Szeged, Petőfi S. sgt. 36.
Tel.: 62/420-427
alliance.szcgedftődcltav.hu
011873884

F e k e t e sas u .

75000forintértékű
menyasszonyi ruhakölcsönzés
az Eszter Esküvői Szalon kínálatából.

Jelentkezés: január 28,-február 8.

SytfH*

Várjuk Önt és kedves csalódjál
Dél-Magyarország legnagyobb
esküvői kiállításán!

jjj^D
•

V E N T I L Á T O R O K
TERÜLETI
MÁRKAKÉPVISELET
Tel.: 62/540-690. Fax: 62/540-691
mobil: 20/9-424-788

g

luxusa! ***

r

2002. február 1-3. között

francia!

Francia

*** A mindennapok

V. KELENGYE ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS

m i n d e n ízében

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

19-21.

Sfi&ít

Szeged

Plaza

Szökőkút tér

Szegedi Városkép Kft.
6722 Szeged, Mérey u. 6/B., telefon/fax: 62/471-325, 20/388-3120
E-mail: info@varoskep.szeged.hu

A NYERTESEK:
A r a n y József Kecskemét • A r a n y N o r b e r t Kecskemét •
Bencsik Á k o s Albertirsa • D a k ó T i b o r Kecskemét • D e á k
Péter Dabas • Dr. Elek Péter Szeged • E n g i n é Baranyai
Erzsébet Szeged • F r á n y ó Ferenc Szeged • G á l f i László
Kecskemét • G o l d p e r g e l T i v a d a r Tatabánya • Golhovics
G á b o r Szeged • H o r n o k László Budapest • Izsák Péter
Kecskemét • Juhász T ó t h Péter Szentes • K a d n á r Rezső
Hódmezővásárhely • Kocsis A n i t a Szeged • Kovács József Budapest • M ü l i e r M i h á l y Budapest • Piros D é n e s
Szeged • Rév Z o l t á n Budapest • Rádóczi A t t i l a Szeged •
Ó n o d i n é Sipos G a b r i e l l a Pomáz • M e r é n y i Ferenc
Kecskemét • M é s z á r o s T a m á s Szeged • N a g y N i k o l e t t a
Kecskemét • Piros G y ö r g y Domaszék • Puszta Balázs
Budapest • S a m u I s t v á n Békés • Százi R ó b e r t Szeged •
Dr. Tassi G á b o r Balassagyarmat • T ó t h M i h á l y Kecskemét • Turcsik M i h á l y Esztergom • Dr. V a n n a y Gabriella Lajosmizse

BACS-

K E L L É K T Á R 2000. KFT.

KISKUN,

Maros u. 28. sz.

BÉKÉS,
CSONGRÁD
MEGYE

6721 Szeged,
gftonoLa

ebejanaia

•

német

minőség

MAGYAR ÁRAKON!
A k a r Ön minőségi nyílászárókat
a nettó ár alatt 5%-kal vásárolni?
AZ

IS0-P0RTAL Kft. által

a f/wtoa*' i lupit tAj|a

TINTAPATRONOK - LASERTONEREK
teljes választéka
U T Á N G Y Á R T O T T TINTAPATRON ÉS L A S E R T O N E R

gyártott

VÁSÁRLÁSA ESETÉN

50%

é l R Y B A rendszerű műanyag
nyílászárókat most 30%-os
kedvezménnyel megvásárolhatja
a Széchenyi-terv keretében!
A Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság
a Kereskedelmi és Ügyfélszolgálati Igazgatóság
minősített ügyfelek osztályára

kereskedelmi

Széchenyi-terves pályázatát
lebonyolítjuk

megtakarítás
ÜRES KAZETTÁJÁT VISSZAVÁSÁROLJUK!
Ne dobja pénzét a szemétbe!
ÍRÓGÉPKAZETTÁK - MÁTRIXKAZETTÁK -

díjmentesen

PÉNZTÁRGÉPKAZETTÁK MINDEN TÍPUSHOZ

Ön helyett - ez cégünk ajándéka!

SZÁMÍTÓGÉPEK

Szeged, Budapesti út 8.

mérnök

TJ1.: 62/426-483
email:boszi ©deltav.hu

MONITOROK - LASERNYOMTATÓK

(Délépszer irodaház, fszt. 1.)

Maros u. 28. sz.

Nyitva tartás: H.-P.: 9-16-ig, tel.: 62/462-605

Tel.: 62/426-483. Nyitva: 8-16-ig.

munkakörbe munkatársat keres.
Főbb feladatok:
• k e z d e m é n y e z ő ü g y f é l k e z e l é s és t a n á c s a d á s , ü g y f é l k ö r b ő v í t é s ,
valamint m a g a s szintű elégedettségmutató biztosítása,
• kezdeményező részvétel a t á r s a s á g kereskedelmi
s t r a t é g i á j á n a k k i m u n k á l á s á b a n és m e g v a l ó s í t á s á b a n ,
• a korszerű, többfunkciós gázenergia-hasznosítás
m e n e d z s e l é s e , globális a j á n l a t i c s o m a g o k k i d o l g o z á s a
Elvárások:
• egyetemi/főiskolai végzettség
• legalább 2 éves kereskedelmi gyakorlat - referencia
megjelölésével
• magas szintű kommunikációs, tárgyalási és értékesítési
készségek
• t á r g y a l á s i s z i n t ű a n g o l - vagy f r a n c i a n y e l v - t u d á s
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
(MS, Word, Excel)
• B k a t e g ó r i á s vezetői e n g e d é l y
Előny:
• közgazdasági, pénzügyi ismeretek
• e n e r g i a - é s gázpiaci t á j é k o z o t t s á g , v a l a m i n t g á z s z a k m a i
ismeretek
Motivációs levelét, szakmai önéletrajzát, bizonyítványainak
másolatát, fényképét és legalább egy referenciát csatolva,
j e l e n t k e z é s é t 2 0 0 2 . f e b r u á r 8. n a p j á i g k é r j ü k e l j u t t a t n i
az a l á b b i c í m r e : DÉGAZ Rt. E m b e r i E r ő f o r r á s I g a z g a t ó s á g ,
6 7 2 4 . S z e g e d , P u l z u t c a 44. s z .
011873868

UVEGEZES
KÉPKERETEZÉS
SZILÁNK'

R&ingz

Glass Company
T ö b b ,

m i n t

ü v e g

MOTORSZALON

Szeged, Teréz u. 42.
Tel.: 62/425-555

KERETLÉCÉS T Ü K Ö R A K C I Ó ! :
Műtrágya!

Műtrágya!

Friss import.

34%-os ammóniumnitrát,
3x15-ös komplex NPK é s
karbamid műtrágya kapható!
Állunk kedves vásárlóink
rendelkezésére.
TRANZIT-KER

Rt.

Debrecen, Jókai u. 1.
Tel.: (52)412-660
414-559
30-938-6478
M
20-938-2693
(44) 366-866

VT600C
Shadow

Hódmezövdsártiely,
S z á n t ó K. J . u. 149/a
•a (62) 241-885, (62) 246-568
típus

listaár

CB600
1.890000
CBR600FR 2.480 000

akciós ár
1.750.000
2.370.000

CLR125
FES125

825.000
975.000

760.000
870.000

FES250
SZX50X

1.230.000
628.000

990.000
550.000

Vt125C
VT600
VT750DC
XL1000V

1 048.000
1 750.000
2048.000
2.680,000

998.000
1.588.000
1.880.000
2.470.000

XL650V
XRV750

2.080 000
2.380000

1.880.000
2.190.000

XR650

1.948.000

1.830.000

HITELLEHETŐSÉG!
A motorok
vételérából
az á f a visszaigényelhető.

Shadow
VT 125

•
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Aranygyűrű a barokk
Versenyben a Mandarin
muzsika szerelmesének
Juronics-Silló-Móczán-balettfilm

Negyedszázada is van már annak, hogy egy diákbérleti koncerten
először hallottam Meszlényi László lebilincselő zenei kiselőadását.
Azóta is mindig felkészülten és szellemesen vezeti be a muzsika rejtelmeibe közönségét. A gyerekek is élvezik, ugyanakkor a szakmabeliek sem unják humorral átszőtt ismertetéseit, amelyekhez előadói „aranyfedezete" is van, hiszen oboaművészként Vaszy Viktor
irányításával huszonöt éven játszott a szegedi zenekarban, mielőtt
a konzervatóriumban tanítani kezdett. Annak is negyedszázada
már, hogy megalapította a historikus szemléletű Musica Parlante
Kamarazenekart, amelynek az intézet docensként ma is karnagya.
Negyvenévnyi muzsikusi és zenepedagógusi munkásságát ismerte
el a szegedi önkormányzat, amikor nemrégiben a Szeged kultúrájáért aranygyűrűvel kitüntette.

- Az elmúlt húsz évben tizenhárom nemzetközi régizenei kurzuson vettem részt, ahol igyekeztem
mindent belegyömöszölni a fejembe és a szívembe is, mert a muzsikánál az is fontos. A historizmust
kompromisszumokkal próbáljuk
megvalósítani, hiszen csak modern hangszerek állnak rendelkezésünkre. Nevetséges és eleve halálra ítélt próbálkozás lenne, ha
arra törekednénk, hogy utánozzuk
a világhírű Giardino Armonicót,
vagy a bécsi Concentus Musicust.
Inkább az a törekvésem - amivel
a hallgatóim, barátaim is egyetértenek-, hogy sajátos, szelídített és
átmentett historizmust csináljunk,
amit a tánckaraktereknél, a tempóknál, a ritmizálásnál, a retorikus
karakterek kiemelésénél lehet megvalósítani. Olyan darabokat igyekszünk kiválasztani, amiket itt nem
szoktak játszani. Nem szabadna,
de picit mégis büszke vagyok rá,
hogy olyan Telemann-műveket
mutattunk be, amiket Szegeden
sohasem szólaltattak meg korábban. Carissimi Jephte oratóriumát
is műsorra tűztük Gyüdi Sándor
kórusával. Nem tudom, Hándel
János passióját előadták-e előttünk
valaha is itt.

Az a legfőbb célunk, hogy minél
többen megnézzék a filmet mondja Móczán Péter, aki producerként nem hétköznapi haditettet hajtott végre: Juronics Tamással és másokkal összefogva
létrehozták a 35 perces balettfilmet, A csodálatos mandarint. A
művet beválogatták az idei filmszemle versenyprogramjába és
február T j é n , pénteken délután
fél 3-kor m u t a t j á k be a Corvin
Budapest Filmpalota Kabos termében.

Korábban hírt adtunk már róla,
hogy szegedi kötődésű művészek
különleges produkciót készítenek
elő: furonics Tamás legendás színházi sikerű művéből, A csodálatos
mandarinból balettfilm készül,
amelyet a szintúgy legendás egykori East együttesből ismert zenész,
Móczán Péter producerként jegyez.
Az elkészült filmet benevezték a
33. magyar filmszemlére. A pénteki bemutató előtt Móczán Péterrel beszélgettünk; az ő produkciós irodája az ORTT, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és a Vivendi Telecom
Hungary támogatásával hozta létre a tévéfilmet, amelyet az M1 -en
egy később meghatározandó idő- Mire készül most a zenekar- pontban tűznek műsorra.
ral?
- Legalább ötször láttam a Sze- Március első felében egy nor- gedi Kortárs Balett előadásában A
végiai turnéra, majd az április csodálatos m a n d a r i n t - meséli
11 -i kamarabérleti koncertünkre, Móczán, akinek a kortárs táncamelynek szólistája a karizmatikus művészethez való vonzódása jószemélyiségű Márffy Gabriella he- val régebbi keletű: a 80-as években
gedűművész lesz Bernből. A mű- zenészként és zeneszerzőként dolsorban több ritkán hallható kü- gozott együtt Eck Imrével és a Pélönlegesség is szerepel, például te- csi Balettel. - Juronics Tamást réglemarni Don Quijote-szvitje és két óta ismerem és szegedi lévén, nakevéssé ismert Vivaldi-hegedűver- gyon örültem annak, hogy tehetseny. Locatelli Esz-dúr concerto séges csapatával meghonosította,
- Zenekarával régen elkötelez- grossójának kottáját pedig csak meggyökereztette, sikeressé tette a
Frankfurtból sikerült megszerez- modern táncművészetet a város
te magát a barokk zene historikus
színházában. Régóta figyelem a
előadása mellett. Az eredménye- nünk.
HOLLÓSI ZSOLT munkájukat, sok darabjukat látik közül mire a legbüszkébb?
tam, de a Bartók-műre készült
Mandarin különlegesen nagy hatást tett rám. Először 2000 kora
őszén beszélgettünk Tamással arról, hogy milyen jó lenne valamit
csinálni azért, hogy egy másik műfajban még több nézőhöz juthasson
el ez a megítélésem szerint nagyon invenciózus és eredeti táncmű.
A vágyak és a valóság persze két
különböző dolog, s az évek óta produkciós irodát működtető zenész
pontosan tudta: pénz nélkül nem
megy. Munkához látott tehát és
körülbelül fél év múlva már arról
értesíthette Juronicsot, hogy „talán
összegyűlik a szükséges összeg". Az
ORTT és a KNÖM mellett a Szegedi Kortárs Balettet amúgy is kitartóan támogató Vivendi biztosította, hogy bérelhessenek korszerűen fölszerelt stúdiót és profi filmes stábbal - amelyet a komolyzene-rajongó Silló Sándor rendező irányított professzionális technikai berendezésekkel megkezdődhessenek a felvételek.
- N e m voltunk annyira bővéMeszlényi László próba közben a Musica Parlante Kamarazenekarral.
Fotó: Miskolczi Róbert ben a pénznek, hogy ne kellett vol-

- Hogyan fogadta az elismerést?
- Először kicsit ijedten, mert attól tartottam, meggyűrűznek, mint
egy madarat és utána el is röpülhetek. Félre a tréfával - nagyon
boldog voltam. Ha valaki kicsit
már idősödik, és még mindig dolgozik, akkor Magyarországon általában enyhe sajnálattal beszélnek
róla. Már három éve átléptem a
magyar férfi népességre jellemző 66
éves várható életkoron, ami például Svédországban jó tíz évvel
hosszabb, ezért ott nem is számít
különlegesnek, ha valaki hetvenhetvenöt éves korában még aktív.
A gerontológia egyik alaptétele,
hogy az sorvad el legkésőbb, amit
legjobban használnak. Igyekszem
használni a fejemet, gondolkodom,
hogy tréningben legyek.
- Hogyan látja a Musica Parlante Kamarazenekar mai helyét és
szerepét a város zenei életében 1
- Annak idején tanári megbízatásból alapítottam meg a zenekart,
mert a vonósegyüttes kötelező
tárgy volt a konzervatóriumban.
Előttem a fiatal, mosolygós és
nagyszerűen hegedülő Szecsődi Feri csinálta, akit imádtak a növendékek, de nem ért rá együttest vezetni, mert a főtárgyát, a hegedűt
kellett tanítania. Akkor kértek meg
engem, mert tudták, hogy szeretem
a barokk zenét. Egy ilyen kis

együttes olyan rezidenciális karakterű, mint amilyenek valaha az
Esterházyak és a Festeticsek által
fenntartott zenekarok voltak. A
Musica Parlante megalapítása után
lassan kezdtem ráérezni, hogyan is
kell ezt csinálni. Pál Tamás - akinek olyan nagyszerű koncertjei
voltak itt, hogy még ma is rezeg a
gerincem, ha rájuk gondolok - sajnos, távozott Szegedről, így a kitűnő Salieri Zenekar megszűnt. A
Weiner Kamarazenekarral is akadnak gondok, több művésztanár is
elment az együttesből, Weninger
Richárd barátomnak egyre nehezebb a dolga. Ránk így egyre több
feladat hárul. Túl sokat persze
nem vállalhatunk, hiszen ebben a
tanévben is elsősök jöttek az együttesbe, akik még nem tudnak igazán formálni, nem ismerik a zenekari játék ábécéjét. Őket előbb meg
kell tanítani mindezekre. Az
együttes az állandó munkának köszönhetően képvisel bizonyos színvonalat, de csak úgy tud megélni
a szimfonikusok, a színházi zenekar, a Weiner Kamarazenekar és
más hazai együttesek mellett, ha
olyan speciális dolgot csinál, amit
mások nem.

Jelenet a s z í n h á z i előadásból: Kopeczny Katalin és Juronics
Tamás.

Fotó: Veréb Simon

na igen szigorú munkarendben, a
szó szoros értelmében hajnaloktól éjszakákig dolgoznunk, hiszen
nem volt mindegy, mennyi ideig
kell használnunk a bérelt stúdiót
és a korszerű technikát. Különösen
a táncosoknak jelentett szokatlanul nagy megterhelést a felvétel, hiszen ők másfajta fizikai, szellemi
és pszichikai igénybevételnek voltak kitéve, mint amit a színházi
produkciók létrehozásakor megszoktak. Szinte minden mozdulatot, gesztust külön-külön, egyenként kell felvenni egy ilyen filmhez.
Hiszen abban egyetértettünk, hogy
nem valami szokványos leképezése, egyszerű közvetítése vagy dokumentálása lesz ez a színházi előadásnak, hanem egy másik műfajban egy teljesen új Mandarin-variáció készül. Táncfilm, amely mai
filmes eszközökkel képes érvényesíteni, közvetíteni ugyanazokat a
gondolatokat és hatásokat, mint a
maga sajátos, a filmestől eltérő
eszközeivel a színházi előadás. Talán nemcsak a szakembereknek,
hanem a laikusoknak is mond valamit a következő adat: az összesen 35 percnyi filmben, amelynek

Az állandóságot próbálom megragadni"
A Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában nyílt nemrégiben tárlata Szűcs Árpád festőművésznek (képünkön). A Szegeden élő, több mint harminchat
éve kiállító hatvannyolc esztendős művész legújabb alkotásait
bemutató tárlat február 8-áig tekinthető meg.
- Nosztalgiák, elvágyódások, emlékezések. Az ember helyre tétele
a nagyvilágban - így jellemzi tömören Szűcs Árpád festőművész a B
Galériában látható, elmúlt három
évben született képeit. A geometrikus, kubisztikus elemeket magukban hordozó, színpöttyöket,
színfoltokat egymás mellé helyező,
spaklival készült festményeket a
művész úgy válogatta össze, hogy

azok formailag és tartalmilag erősítsék egymást. A képeken fel-felbukkan egy feltűnően vékony, elmosódó emberalak, amely hol a tóparton, hol a függőhíd elején, hol
a szakadék szélén áll. A természet
hatalmára próbáltam felhívni a figyelmet - mondja a művész, aki
azt is hozzáteszi: Vigyázz, ember,
hiába fordítod meg a folyók folyásának irányát, valójában kicsi vagy,
törékeny és esendő!
Ennek ellenére a hegyeket, tengereket, illetve hatalmas emberi
alkotásokat sajátos módon ábrázoló képek derűt árasztanak magukból.
- Alapvetően optimista ember
vagyok, aki jól érzi magát a világban. Azt hiszem, mindez a képeimen is átjön. Ahogy a termé-

szetben - a naprendszerektől kezdve a mikrovilágig - minden kiegyensúlyozottságra törekszik, úgy
én is a harmóniát keresem. Az
életben adódik egy élmény, ennek
hatására valami zakatolni kezd a
fejemben és azon jár az eszem, hogyan is tudnám megfogni a végtelent, a mozgást vagy éppen a magányosságot. Mindenekelőtt azonban a dolgokban lévő állandóságot
próbálom megragadni, s ha ez
összejön, azt se bánom, ha a végeredmény vonzza a tekintetet.
S hogy mindehhez mit szól a
közönség, az a vendégkönyvből derül ki: „A művész képei szemet és
fantáziát kápráztatóak. Köszönjük
ezt a pár perc csendet és harmóniát."
W. B.

az utolsó pár perce persze a stáblista, tehát mondjuk 32 percben 709 vágás van... Ahogyan a felvétel után elvégeztük a számítógépes
utómunkálatokat, november lett,
éppen a filmszemlére nevezés ideje...
A hazai filmtermés legrangosabb
éves seregszemléjén önmagában
szakmai sikernek számít, ha egy tévés produkció, ráadásul olyan ritka műfaj, mint a táncfilm bekerül
a versenyprogramba. De nem lennénk meglepve, ha a szemle döntnökei ezen felül is díjaznák az alkotók teljesítményét. Hiszen igazán nem mindennapos - a többieké mellett - Juronics Tamás teljesítménye, aki koreográfusa, rendezője és címszereplője nemcsak a
színházi, hanem a filmes Mandarinnak is.
A lány szerepét Nemes Zsófia
táncolja. A pénteki filmbemutatón Juronics Ígérete szerint ott lesz
az egész együttes - hiszen éppen
Pesten dolgoznak, a Nemzeti Színházban, a március 15-ére tervezett nyitóelőadás, Az ember tragédiája próbáin.
SULYOK ERZSÉBET

BUSÓKIÁLLÍTÁS MAKÓN
A mohácsi busójárást, mint népszokást bemutató kiállítás február Tjén, pénteken délután négy
órakor nyílik meg a makói József
Attila Múzeumban. A tárlatot Ferkov Jakab, a mohácsi Kanizsa Dorottya Múzeum igazgatója, a kiállítás rendezője ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
IFJÚ ZONGORISTÁK
A vásárhelyi Péczely Attila Zeneiskola hangversenytermében pénteken 10 órától találkoznak a
Csongrád megyei ifjú zongoristák.

A festőművész képei előtt.

MŰSOROS TEADÉLUTÁN
A vásárhelyi Csúcsi Olvasókör
vasárnap délután 3 órától a kör Jókai utcai székházában teadélutánt
rendez. A műsorban magyar írók
Fotó: Schmidt Andrea művei hangoznak el.

Sziluett
A DELMAGYARORSZÁG

ES A D É L V I L Á G M E L L É K L E T E
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SZERKESZTI:

A latin férfiak a legjobb szeretők

Szappanoperák és a valóság

szépek legyenek. A szépészeti beavatkozások
már teljesen hétköznapiak. N e m hiába voltak
annak idején akkora botrányok a szépségversenyeken, amikor kiderült, hogy majd' mindegyik dél-amerikai lány plasztikai sebésznek
köszönheti szépségét. Hihetetlen mennyiségben képesek vásárolni a fehérítő krémeket és
szinte istennőként bánnak a szőkékkel. Egyszer anyukámmal sétáltunk a piacon, amikor
megláttunk két helyes indián fiút, akik le sem
tudták venni a szemüket két szőke, de borzasztóan csúnya amerikai nőről.
- Mikor kezdődik egy mexikói lány számára az igazi életi
- Ott úgy tartják, hogy egy tizenöt éves lány
már nőnek számít. Ez a születésnap a legnagyobb esemény a mexikóiak számára, ilyenkor
menyasszonyi ruhába öltöztetik az ünnepeltet, misét rendelnek neki, és összejön az egész

Kiállhatatlan
NI

AZ UJ ASSZONYOK ELETE MEGVÁLTOZIK, ÉS EZ SOKSZOR EGYÜTT
JÁR A GONDOLKODÁS ÉS A JELLEM
ÁTALAKULÁSÁVAL IS. A VÁLTOZÁSOK OLYKOR MÉG A BARÁTNŐKET
IS MEGLEPIK, MERT A KEDVES,
ODAADÓ TÁRSBÓL HIRTELEN NAGY
SZÁJÚ. ELÉGEDETLEN ASSZONY
LESZ, A HŰSÉGES SZERETŐBŐL
HŰTLEN FELESÉG. A MAGABIZTOS
BARÁTNŐBŐL PEDIG FOLYTON
AGGODALMASKODÓ HÁZIASSZONY
VÁLIK.

Van olyan feleség, aki számára a
házasságkötéssel megszűnik saját
véleménye, mindenben összeolvad partnerével. Elfelejti azt a szót,
hogy én. teljes fiifflésbcn van partnerétól. A szakemberek véleménye szerint aki annyira feladja
személyiségét, hogy szinte beleolvad a másikba, önbizalom hiányban szenved. Megkönnyebbülés
számára, ha átadhatja a felelősséget valaki másnak, erre a legalkalmasabb személy a férj.

család. A legdrágább ajándékokat is ilyenkor
adják, nem ritka az sem, ha valaki autót kap
erre az alkalomra.
- Mi igaz a latin férfiakról szóló pletykákból1
- Minden. A latin férfiak a legjobb szeretők,
de nem szabad őket komolyan venni. Hihetetlen, hogy mit képesek megtenni egy nőért.
Ott még mindig divat a szerenád, vagy az,
hogy hetekig mindennap egy tucat rózsát küldjenek a választottuknak. Mindaddig ilyen kedvesek, amíg nem érzik, hogy nyert ügyük van.
Volt egy fiú, aki figyelmességből magyar cukrászdába szeretett volna vinni. N e m adta fel
még azután sem, hogy kinyomozta, Mexikóvárosban nincs ilyen. Úgy gondolta, hogy ha
nincs ló... Hát elvitt egy bécsi kávézóba.
Azóta sem vette el férfi úgy az eszem, mint ő.
PATARICZA KATA

Szexárfolyam euróban

HÍMNEM-NŐNEM
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GABRIELLA

Mennyire szereti
a sorozatokat?
A DEL-AMERIKAI SZAPPANOPERAK KÜLÖN MŰFAJT TEREMTETTEK A TELEVÍZIÓZÁS TÖRTÉNETÉBEN - VILÁGHÓDÍTÓ ÚTJUKON A LELKES NÉZŐK MILLIÓI IZGULNAK MINDENNAP AZ ÉPPEN AKTUÁLIS JÜAN ÉS JUANITA SZERELMÉÉRT AZ ILYEN SOROZATOK FŐLEG A NŐKNEK ÉS A GYENGE FÉRFIAKNAK VALÓ; HA RAJTAM MÚLNA. BETILTANÁM ŐKET; EZEKRE A FILMEKRE
SZÜKSÉG VAN, MERT VALAMILYEN HIÁNYT PÓTOLNAK AZ ÉLETBEN - MAGYARÁZZÁK A MEGKÉRDEZETT SZEGEDI URAK.

MÜLLER GABRIELLA (KÉPÜNKÖN), SPANYOL
SZAKOS SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓ TÍZ ÉVET
TÖLTÖTT MEXIKÓBAN, AHOL ÉDESAPJA MINT
KONZUL DOLGOZOTT HAMARABB TANULT MEG
SPANYOLUL. MINT AZ ANYANYELVÉN.
ÉS AZ OTTANI ÉLETET IS VOLT ALKALMA ALAPOSAN MEGISMERNI.
- Mi a mexikói életet leginkább a szappanoperdkból ismerhetjük. Mennyire hiteles az
a kép, amelyet ez alapián alkothatunk ki magunkban 1
- A gazdag családok életét mindenképpen
hűen mutatja be, a szegények világát viszont
nagyon idealizálja. Nem fordulhat elő például az, hogy egy szegény indián lányt feleségül
vegyen egy gazdag fehér férfi. A társadalmi rétegek közti átjárás nehezebb, mint az indiai
kasztrendszerben. Tényleg igaz, hogy cselédeket tartanak, és a helyzetük is olyan rossz,
m i n t ahogyan azt láthatjuk. Az egyik barátnőm anyukája például büszkén mesélte,
hogy le szokták lakatolni a hűtő ajtaját, nehogy a cseléd ételt lopjon.
- Egy mexikói nő élete mennyiben különbözik a magyarokétól 1
- A legszegényebb családokban a nő szerepe ugyanaz, mint nálunk. Vezeti a háztartást, neveli a gyerekeket és dolgozik. A legfelsőbb rétegeknél a férj csak azt várja el a feleségétől, hogy ő legyen a legszebb, legápoltabb, reggel elmenjen reggelizni a barátnőivel
és egyáltalán ne dolgozzon. A középrétegeknél valahol a kettő közt van egy nő helye.
- Hogyan tud elhelyezkedni egy szegény
asszonyi
- Általában a mezőgazdaságban dolgoznak,
vagy szalag mellett a gyárakban. A harmadik
megoldás pedig, hogy elmennek cselédnek, de
akkor be kell költözniük a gazdájuk házába,
és csak heti egy szabadnapjuk van, a vasárnap. Ilyenkor a tehetősebbek elárasztják a
város összes vendéglőjét.
- Milyen a tökéletes nö mexikói szemmell
- Világos hajú, világos szemű, világos bőrű.
Nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy

KECZER

IEX

Ez az asszony teljes mértékben
szeretne férjét kisajátítani. A
legfőbb mozgatója viselkedésének a - főként szexuális jellegű
- féltékenység: ha egy nő tűnik
fel párja közelében, azonnal vetélytársnak véli, és agresszív támadásba lendül. Az ilyen ember nem bízik a kapcsolatában és
saját magában, állandóan attól
retteg, hogy jön helyette egy
„jobb" és „tökéletesebb". Érzelmi kitöréseivel egyrészt kiadja
magából a félelmét, másrészt az
erószakos fellépés valóban eltántorítja a kezdeményezni akaró
nőket.

Egy másik feleségtípus állandóan a környezete tudtára akarja
adni, hogy férje kizárólag hozzá
tartozik. Ó folyton dicséri társa
testi-lelki jó tulajdonságait, különösen a szexuális együttlétek
intimebb részleteit ecseteli
előszeretettel. Verbális exhibicionistáknak tartják, aki nyilvánosan szeretné demonstrálni,
hogy az élete boldog és kiegyensúlyozott.

A szilveszteri „kedvező" hírekkel ellentétben az olasz prostituáltak
áremelésre kívánják kihasználni az új európai valuta bevezetését.
Carla Corso, a prostituáltak jogaiéit küzdő bizottság megalapítója
egy, az AFP által idézett lapinterjúban kifejtette: ez a megfelelő alkalom
a díjak növelésére, mivel azok több éve egy helyben topogtak. Egy ideje
a kínálat nagyobb volt a piacon, mint a kereslet, és ezért az árak
befagytak - vélekedett a legősibb szakma képviselője.
Carla Corso árbecslése szerint az a (közelebbről meg nem határozott)
szolgáltatás, amely eddig 50 ezer lírába került kevesebb, mint 25
euróba), ezentúl 30 eurót kóstál majd, vagyis mintegy 16 százalékkal
lesz drágább.
Az otthoni szolgáltatások eddig 100 ezer lírába kerültek, most
viszont minimálisan 60 eurót kérnek majd értük. A legdrámaibban
a bárokban működő meztelen táncosnők emelnek. Azelőtt a nézők
alig 1000 líráért (0,5 euró) érinthették meg őket, a kis olasz bankjegyet
fehérneműjükbe csúsztatva, ezentúl azonban öteurós papírt kell majd
a megfelelő helyre dugniuk.

PREIGER TAMAS
munkanélküli:
- Külföldön voltam, ezért egy évig
nem néztem a tévében szappanoperákat, de korábban rendszeresen a képernyő elé ültem, ha valamelyik csatornán az éppen aktuális dél-amerikai sorozatot vetítették. A szabadidőnkben körülbelül száz epizódot n é z t ü n k
végig az élettársammal. Azonban
n e m t a r t o m ezeket a filmeket
minőségi műveknek. Hogy melyik sorozatot szerettem? Már
pontosan nem emlékszem, az értéktelenségüknél fogva könnyen
felejthetőek. Ennek ellenére az
emberek legtöbbje nézi, valószínűleg az életükből és önma-

gukból hiányzik valami, amit pótolnak ezek az alkotások. El kell
ismerni, hogy a társadalom egy részének szüksége van rájuk.

BAKOS RÓBERT
építésztechnikus:
Az időm nagy részében dolgozom,
ezért kevés műsort tudok megnézni a tévében. Késő este érkezem haza a munkából, ilyenkor már nem
vetítenek sorozatokat. Egyébként
sem nézném ezeket a filmeket.
Tüdőm, sokan szeretik a romantikus, szerelmes történeteket: ha a
szerelmes pár egyik tagja elveszti
a másikat, ha összevesznek-kibékülnek, ezeken a filmeken egyszerre lehet sírni és nevetni. Ez a
műfaj nőknek és a gyengébb férfiaknak való. A családom hölgy tagjai sem nagyon nézik ezeket a
műsorokat, mivel mindenki késő
estig dolgozik. Az ismeretségi kö-

römben sem hallom, hogy Jüanokról és Juanitákről beszélnének,
a műsorelózetesekböl értesülök a
sorozatról.

SZŰCS KAROLY
pedagógus:
- N e m nézem a szappanoperákat, mivel egyáltalán nem érdekelnek. Sőt kifejezetten idegesítenek
ezek a tévés produkciók. Ha rajtam múlna, betiltanám a vetítésüket, ugyanis túl életszerűtlcnek
a történetek és a szereplők. Ezek
a filmek a szerelmet és a párkapcsolatot túl idealisztikusán ábrázolják. N e m erről szól az élet. A
szappanoperák megtévesztő világa káros lehet a fiatalokra. Most
divat a Harry Pötter-film veszélyeit hangoztatni, úgy vélem, a délamerikai szappanoperák hatására kellene jobban odafigyelni. Szerencsére a feleségem sem

nézi ezeket a filmeket, de a gyerekeim néha ott ragadnak a tévé
előtt.

SZÖVEG: LÉVAY GIZELLA, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Viagra után: Viacreme nőknek
MTI PANORAMA

Nemcsak a férfiak bizonyos szexuális gondjai látszanak megoldódni a csodaszernek nevezett Viagrával. Hamarosan itt lesz egy kis
brüsszeli cég jóvoltából a Viacreme, amely a
hölgyeknek segít eljutni a nemi örömök csúcspontjára.
A történet akkor kezdődött, amikor egy volt
adótanácsadó megvette az amerikai Lexxus
cégtől egy olyan, természetes anyagokból készült krém gyártási jogát, amelynek segítségével a nők könnyebben izgalomba jönnek és
növeli képességüket az orgazmusra. Az Egyesült Államokban ez a kozmetikum már 1,2

milliárd dolláros forgalmat ért el. A belga tvsatornák és bulvárlapok rögtön lecsaptak a
űrre, és hölgyközönségükkel teszteltették a kézítményt. A „kísérleti alanyok" többsége igen
légedett volt, a próbák különösen Flandriá>an voltak sikeresek. A hírverésbe még a tekintélyes La Libre Belgique is beszállt, csupán
azt nehezményezte a lap, hogy négy, egyenként
milliliteres flakont 34,71 euróért (mintegy
8500 forintért) árulnak. Egy női magazin vizont már a szerelmesek február 14-i napjá>an gondolkodott: Valentinra - Bálint-napra
300 ezer mintát oszt szét olvasói között. Az
üzlet beindulni látszik: az immár bejegyzett
T. Benelux cég alkalmazottai nem győznek

válaszolni a potenciális importálóknak, Japántól Izraelig, Oroszországig. Közben elkészült a Viacreme de Luxe, amelyet külön az
arab országoknak szánnak. Andrés Stas 133
millió európai női fogyasztóról álmodik. Nem arany-, hanem gyémántbányán ülünk lelkesedik és közben aggódva tapasztalja, hogy
a konkurencia máris megpróbálja utánozni
őket.
Esther Hirsch szexológus szerint páciensei vegyesen reagáltak a készítményre,
de abban egyetértettek, hogy n e m ártalmas. Úgy látja, hogy a Viacreme önmagában
nem okoz izgalmat, de annak egyik tényezője
lehet.

•
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Mit jelentenek a számok?

SZTÁRKOKTÉL

Uma Thurmannek
fia született

Január 15-én reggel megszületett Uma Thurman és Ethan
Hawke második gyermeke - adta hírül az E'.Online magazin. A
31 éves színésznő 3,6 kilogrammos kisfiúnak adott életet New
Yorkban. A színészpárnak már

van egy kislánya, a hároméves Maya Ray. Thurman (31) és Hawke
(30) 1997-ben ismerkedett meg a
Gattaca című film forgatásán, és
egy évvel később született kislányuk Amióta szülők lettek, próbálnak elszakadni a nagyváros zajos
világától: házat vásároltak New
York egyik külvárosában. U m a
Thurman 19 éves korában férjhez
ment Gaiy Oldman színészhez,
de házasságuk csupán 18 hónapig tartott. Szerelmi élete az azt
követő években is zavaros volt;
kapcsolatba bonyolódott a sztárvilág számos alakjával, köztük Richárd Gere, Timothy
Hutton,
Kiefer Sutharland, Róbert de Niro,
Eric Clapton és Mick Jagger. Uma
Thurmat legutóbb a Vatel című
filmben, férjét pedig a Kiképzésben
láthatták a mozirajongók.

Antonio Banderas
és a reklámok
Antonio Banderas másodszor is
a parfümreklámok területére tévedt. A Púig cég legújabb illatának, melyet Banderas reklámoz,
a Mediterráneo nevet adták. A
malagai születésű 41 éves színész nem először szerepel ilyen
jellegű reklámfilmben: ő népszerűsítette a Diábolo illatot is,
de bevallása szerint a Mediterráneo sokkal közelebb áll a szívéhez. „Mindig fontosnak tartottam a gyökereimet. Mediterrán
vidéken születtem, és úgy tartom, hogy mindenhol a kultúrámat kell képviselnem. Ezenkívül
a Mediterráneo friss, férfias illata is ezt a vidéket idézi fel érzékeimben" - nyilatkozta a színész az új termék reklámjának
forgatása alatt. Banderas nem
rajong a parfümökért, de van néhány típus, amit nagyon kedvel.
A közelmúltban forgatták Cadaquésben a reklámfilmet, melyben Banderas egy ismert sültkrumpli-típust népszerűsít. A
sztár magánrepülőn érkezett
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Vancouverből Spanyolországba. A
cadaquési Rocamar hotelban szállt
meg, ahol a reklámfilm forgatói
szigorú biztonsági intézkedéseket
vezettek be a népszerű filmcsillag
nyugalmának megőrzése érdekében. A forgatás alatt többször hívta telefonon feleségét, Melanie
Griffith-et, aki a napokban gyermekeikkel síel a coloradói Aspenben.
Antonio egyébként Kanadában
dolgozik Ex Versus Sider című készülő filmje forgatásán.

Mike Tyson
felesége válni akar

Mike Tyson, eredeti nevén Ahmed Abdul Aziz, nehézsúlyú ökölvívóbajnok második felesége, Monica TUrner válni akar. Az asszony
a Maryland államban lévő Montgomery-i bíróságra adta be a válópert, melyben férjét megbocsáthatatlan házasságtöréssel vádolja. A
36 éves világhíres bokszoló felesége, aki a Georgetown Egyetemen
végzi orvostudományi tanulmányait, az iratokban kérte, hogy a bíróság neki ítélje gyermekeik, az 5 éves Ranya és a 4 éves Amir felügyeletét. - nyilatkozta Sanford Ain, az asszony ügyvédje a Francé
Press kérdéseire válaszolva. Monica Hirner véleménye szerint férje
egyetért majd a döntéssel, és a válás után nem kívánja magához venni a gyermekeket.
A Washington közelében lévő Bethesdában élő pár 1990-ben ismerkedett meg. Mike Tyson 1992 és 1995 között börtönben ült egy
18 éves lány megerőszakolása nüatt, de felesége a súlyos bűntett ellenére is mellette maradt. A későbbi sorozatos hűtlenkedéseket
azonban már képtelen volt elviselni.

Sorsunk az algebrában?
\

DIVAT AZ E20TÉRIA. PANELHÁZAK
ÖTÖDIK EMELETÉN JÓSNŐK ÉS
KURUZSLÓK BŰVÖLIK A KRISTÁLYGÖMBÖT, ASZTROLÓGUSOK REKLÁMOZZÁK MAGUKAT INGYENES ÚJSÁGOK HIRDETÉSI HASÁBJAIN ÉS
VARÁZSLÓK KEVERNEK SZERELMI
BÁJITALT A MEGPERZSELT LÁNYOKNAK. NEMCSAK MEGÉLNEK MUNKÁJUKBÓL, DE KUNCSAFTJAIK
FÉLELEMMEL VEGYES TISZTELETE
IS ÖVEZI ŐKET.
A számmisztika egyike ezeknek
az újra felidézett tudományoknak,
a számokat és a hozzájuk kapcsolódó rezgéseket kutatja. A számmisztika alapját képező táblázatban használt számok Pythagoras,
az ókori görög filozófus, matematikus, asztronómus elméletein és
az arab számrendszeren alapulnak. A nevünk betűiből levezetett
számítások igen bonyolultak, szakember kell hozzájuk. A születési
dátum számjegyei alapján azonban egy kis kutakodás után, „saját
kezűleg"' lehet személyiségképet
rajzolni.
Aki például bármely hónap 1jén, 10-én, 19-én, 28-án, július
21. és augusztus 28. vagy március 21. és április 28. között született, az az egyes számjegyre jellemző tulajdonságokat hordozza.
A számmisztika szerint ezek az
emberek makacsok, határozottak
és kreatívak. Bolygójuk a Nap,
mely az univerzumban a kezdet
és a vég szimbóluma. A Hold a
Nap női megtestesülése, és száma a kettes. Aki bármely hónap 2án, 11-én, 20-án és 29-én, vagy
június 20. és július 27. között jött

• Jellemünket a bolygók is befolyásolják.

a világra, annak személyiségére a
kettes szám nyomja rá bélyegét,
Ezek az emberek sokszor túlérzékenyek, és bár lehetnek ugyanolyan
furfangosak és találékonyak, mint
társaik, önbizalomhiány miatt csak
ritkán jutnak el ötleteik gyakorlati kivitelezéséig. Akik bármely hónap 3-án, 12-én 21 -én, 30-án vagy
febmár 19. és március 27. között,
illetve november 21. és december
27. között születtek, a hármas

j szám befolyása alatt állnak A „hárj mas számú" emberekből remek
: katona válhat, ugyanis ők megszállottari a rendre és fegyelemre
j törekszenek. Egyikük sem viseli
: el, ha tekintélye csorbul és bármi: kor szívesen osztogat parancsokat
j alattvalóinak.
Mindez természetesen csak töredéke annak, amit a számmisztika elárul jellemünkről, jö: vőnkről, sorsunkról. Akit jobban

Johnny Weissmüller tündöklése és bukása (2.)

ÉLC

Tarzan pocsék férj volt
A Tarzan, a majomember című film sikere 1932-ben,
ismét világhírnevet szerzett Johnny
Weissmüller
úszóbajnoknak, ám újabb magánéleti válságot hozott
életében: a film New York-i bemutatóján megismerkedett a mexikói Lupe Velezzel. Felesége, Bőbbe
Amst még abban az évben beadta a válókeresetet,
Johnny pedig titokban feleségül vette szíve legújabb
választottját. Házasságuk kezdettől fogva kudarcra volt
ítélve, füszen semmilyen tekintetben nem illettek
össze. Botrány botrányt követett, rendszeresen összeverekedtek nyilvános helyeken, sőt, olyan is előfordult, hogy lohnny hálóruhában kergette Lupe-ot egy
első osztályú londoni szálloda folyosóján. Johnny
szélsőséges megnyilvánulásai nem korlátozódtak a
házasságára: többször okozott botrányt különböző klubokban, állt bíróság előtt közlekedési szabálysértésért
és tartásdíjmulasztásért. Ahogyan „Jane" mondta:
Johnny soha nem nőtt fel igazán. Ezért volt jó Tarzan és pocsék férj.

Sol Lessei producer ugyanis nem volt hajlandó megfizetni azt az összeget, amit Weissmüller kért. Sam
Katzman a Columbia filmstúdiótól azonnal felajánlotta neki Dzsungel Jim komikus sorozatszerepét tisztességes fizetéssel. Ráadásul ez a munka csak részben
vette igénybe Johnny idejét, így többet lehetett új,
fiatal feleségével, Allene Gates golfjátékossal. A Dzsungel Jim kellően jövedelmező volt ahhoz, hogy biztosítsa megélhetésüket a következő hét évben. lohnny színészi karrierje 1956-ban ért véget. Élete során szerencsétlen módon nem sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, hogy a továbbiakban ne legyenek anyagi gondjai,
és ez rányomta a bélyegét a házasságára is. 1962-ben
felesége elvált tőle, a kővetkező évben azonban Johnny
ismét megnősült, immár ötödször. Az új asszony a 42
éves Maria Brock Mandell Bauman volt, aki két férjet a második világháborúban veszített el, egy harmadiktól pedig elvált. Múltjuk és koruk miatt ez a házasság mindkettőjüknek az utolsó volt.

Az 1936-os Tarzan szökése című film bemutatója
után az MGM jogdíja lejárt, az új producer pedig „lecserélte" Weissmüllert az 1936-os olimpia tízpróbanyertesére, Glen Morrisra. A Tarzan bosszújának kudarca azonban nyilvánvalóvá tette: Weissmüllert nem
lehet lecserélni. 1939-ben a 35 éves Johnny megismerte harmadik feleségét, a 21 éves Beryel Scott Gintert,
egy Los Angeles-i előkelőséget. Még abban az évben
összeházasodtak, és a következő négy évben négy
gyermekük született. A világháború alatt azonban
Johnny egyre kevesebb időt töltött a családjával: részt
vett a katonák vízi kiképzésében és pénzt gyűjtött háborús célokra. Ezt Beryel rosszul viselte és a váláson
kezdte törni a fejét.
A következő években bemutatott hét Tarzan-film vegyes kritikát kapott. Johnny majomember-kamerje
1948-ban ért véget a Tarzan és a sellők című filmmel.

lohnny sok mindennel próbálkozott, hogy pénzhez
jusson, a tévéműsoroktól az étteremláncon át az élő
úszásbemutatókig, kevés sikerrel. 1973-ban eltörte a
csípőjét, és ettől kezdve egész sor betegségen esett át.
1977-ben, egy súlyos agyvérzés után egy színészotthonban helyezték el, ahol a reggeh órákban rendszeresen Tarzan-üvöltést hallatott. Két évvel később súlyos agyérelmeszesedést diagnosztizáltak nála, mely
légzési problémákkal párosult. 1984. január 20-án
halt meg egy acapulcói kórházban, csendesen, álmában. Hatvan évvel olimpiai diadala után egy egyszerű
sírban temették el a Panteon Valle de la Luz-ban. Az
Egyesült Államokat a mexikói nagykövet képviselte.
A temetésre mindössze egy amerikai színésznő és
Johnny egykori dublőre ment el.
(Vége.)
KECZER GABRIELLA

Csődbe ment férfibordély
MTI PANORÁMA

Csődbe ment Európa első férfibordélya, amelyben nem örömlányok
álltak férfiak, hanem örömlegények hölgyek szolgálatára. Az úttörő intézmény tiszavirág életűnek
bizonyult: tavaly december elején
nyitott, amit a média hevesen ün-

nepelt, mégsem volt elegendő forgalma a német határhoz közel, a
svájci Leibstadtban üzemelő Angyaloknak. (Ez volt ugyanis a neve.) Csődjét 31 éves tulajdonosának elmondása szerint az okozta,
hogy az örömlegények nem előre
kérték a pénzt szolgáltatásaikért.
A nők utólag fizettek, és csak

érdekel a téma, javaslom, az interneten kezdje a kutatást, mert a
könyvtárban böngészve vélhetőleg
nem sok eredménnyel jár majd.
Az ezotéria újbóh elterjedése és jelenlegi virágzása ugyanis szinte
pontosan egybe esik a virtuális
valóság megjelenésével, így a
jósnök és varázslók könyvek helyett ma már inkább website-okat
szerkesztenek.
A.É.

annyit, amennyit szerintük megért az egész - mondta K. Clemeris,
a madame, illetve monsieur.
Az örömlegénytanya összesen
öt selyemfiúval üzemelt. A tulajdonos el volt keseredve házának
csődje miatt, s megpróbált kirabolni egy idős házaspárt egy játék
pisztollyal.

•

Hollywoodi
fullánkok
Mia Farrow exférjéről, Woody
Allenröl, aki nevelt lányuk kedvéért hagyta el: „Csodálom,
hogy még szabadlábon van."
Ava Gardner Frank Sinatráról, miután az elhagyta Mia
Farrow-étt: „Mindig tudtam,
hogy Frank előbb-utóbb egy
fiúval is ágyba bújik."
Kelly Emberg
(2. Rod
Stewartné) Rachel Hunterről
(3. Rod Stewartné): „Egyszerű,
mint a nedves hó."
Billy Bob Thorton exneje, miután Laura Dern elvette tőle az
urát: „Mindig tudtam, hogy
hamarosan jön valaki, aki új jelentést ad a buta szőke szajha
kifejezésnek."
Davis Justice, Halle Berry
volt férje: „Ha egy férfi elveszi
a feleségedet, a legszebb bosszú
az, hogy hagyod, hadd tartsa
meg."
fames Woods volt felesége a
neurotikus színészről: „Mielőtt
megismertem, n e m tudtam,
hogy ha az ember véletlenül
n e m megfelelő hosszúságú
cipőfűzőt vásárol, az ok lehet
az öngyilkossági kísérletre."
Tico Torres arról, miért vált
el Eva Herzigovától: „Nincs
kedvem az édibédi kis öleb szerepéhez. Egy férfi nem holmi
tetszelgős kiegészítő."
Dustin Hoffman: „A feleségem aprólékosan végigolvassa
az összes forgatókönyvet, mert
a házassági szerződésünkben
benne van, hogy nem forgathatok erotikus jelenetet. Nekem
a színészet nem is valami nagy
öröm."
Lee Marvin, miután tudomást szerzett felesége félrelépéséről: „Ha ég a házad, először
a kutyát mentsd, az legalább
hűséges."
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megkerdeztük a szegedi olvasót

Megmenekülhet-e a búvár t
7

c s ö r ö 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.

ELETVESZELY
A szerdai számban megjelent észrevételre reagálva hívta szerkesztőségünket Tüczakov Szilvána, a rendőrség sajtóreferense, s
elmondta, hogy a Rom utca és
Dankó Pista utcai kereszteződés
ügyében felvették a kapcsolatot a
környezetgazdálkodási kht. szakembereivel és ők fognak a kialakult
veszélyes közlekedési helyzeten javítani.

RÁBAI LÁSZLÓ
edző:
- Bízzunk benne, hogy életben marad. Már a helyszínen tartózkodik
számos szakértő, akik megpróbálnak tenni valamit. Sokan vannak
ott, mindenki aggódik a fiatalemberért. Szerencsére erős fizikumú.
Bizonyára a sportnak köszönheti,
hogy kibírja a megpróbáltatásokat. Az egész ország aggódva figyeli a mentést.

KUCZORA ÁGNES
nói szabó:
- Sajnálom, hogy így járt. Remélem, hamarosan sikerül kimenteni a fiatalembert. Kell lennie valamilyen más megoldásnak is. Valahogy biztosan ki lehetne szabadítani. Ha az Egyesült Államokban
több tonnás romok alól ki tudnak
menteni embereket, őt is ki lehetne hozni. Talán ki kellene szivattyúzni a vizet.

A tetűkálváríáról
A Délvilágban jelent meg írás „Szentesi tetűkálvária" címmel, ehhez
szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni, miután - sajnos - az én
családom is érintett lett a dologban.
Az iskolában volt orvosi vizsgálat, mi szülők többször is kértük az
ANTSZ-t, hogy azokhoz a családokhoz menjenek ki, amelyeknél a
gyerekeket az iskolában fertőtlenítették, de otthon még maradt kezelésre
szoruló családtag. Ebben a helyzetben a mi többletkiadásaink és
fáradozásaink teljesen hiábavalónak tűnnek. Ugyanis én például hiába
költök súlyos pénzeket fertőtlenítőszerekre, ha másnap a tetű egy másik
gyerek fejéből újra látogatást tesz az én gyerekem fején.
Igaz, van a dolognak egyetlen vigasztaló vonatkozása: a gyógyszerészek
szerint ugyanis a tetű csak a tiszta gyermek fején marad meg.
Ez azonban számomra nem vigasz.
PUSZTAI PÁLNÉ
SZENTES

SZEBED
BORDÁS GYÖNGYVÉR
Január 25-én, 0 óra 40 perc, 2250 gr. Sz.: Dr.
Kurunczi Ágnes és Bordás Péter (Szeged)
CSILEK NIKOLETT
Január 29., 11 óra 45 perc, 3880 g Sz.: Vass
Éva és Csilek Pál (Pitvaros).
MOHOLA ULI KLARA
Január 24.. 7 óra 15 perc, 3900 g. Sz.:
Selmeczki Zsuzsanna és Mohola Tibor (Szóreg)
KOVÁCS KAMILLA DORA
Január 29., 7 óra 20 perc. 3670 g. Sz.: Bólya
Mónika és Kovács Endre (Deszk).
SZERI BOGLARKA
Január 29., 17 óra 10 perc, 2840 g Sz.: Jéga-

GYÓGYSZERTÁR
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idö: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns
rendelés: Szeged, Kossuth Lajos
sugárút 15-17. szám alatti épületében (a Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374
vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel

JML BIKA: Valaki mindent elkövet, hogy
* * megnehezítse az ön dolgát.
Szerencsére ön észnél van és ez a terve nem
sikerül, háborítatlanul dolgozhat tovább.

W
SKORPIÓ: Munkatársai ma nem
^ «segítőkészek. Szeretne valamit gyorsan elintéztetni velük, de valahogy nem halad a munka úgy, ahogy elképzelte.

t > A j IKREK: Ma elvégezheti azokat a
* munkákat, amelyeket már régóta
halogatott. Próbálja meg tapintatosan kinyilvánítani nemtetszését kedvesének.

J s . . NYILAS: Új kihívásokkal kezdődik
^ ' a napja. Például leszakad egy gombja, reggel eltöri a kávéspoharát, vagy valami efféle komoly gazdasági ügy. „

I RÁK: Pontosan arra számított, ami
™ ' ma be is következett. Az elégedettség érzése feldobja egy kicsit, és az idő is
megfelelően napfényes.

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.
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a D-és kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti
(nem baleseti!!) felvételi ügyeletet
a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.),
urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN
18 órakor: Hullámváltis - Bornemisza Gergely előadása.
AZ OLD-TIMER CLUBBAN
(Brüsszeli krt. és Dugonics utca
sarkán) 21 órakor a Molnár
Dixieland koncertezik.

SZEMÉTDÍJ
Sz.-né nyugdíjas olvasónk, a szemétdíjban szereplő alapdíj ötvenszázalékos kedvezményéről kérdezett. Farkas Gabriella a kht. gazdasági igazgatóhelyettese válaszolt a
kérdésre: a januárban módosított
közgyűlési rendelet értelmében a
hulladékszállítási díj (alapürítési
díj) ötvenszázalékos kedvezményében részesülhetnek az arra jogosult
nyugdíjasok.
TEOLÓGUS
Ördög bújt a teológusba című cikkre: Aki beteg ember, annak nincs
helye ezen a pályán, telefonálta
egy szegedi olvasónk (név és cím
a szerkesztőségben).

PANNON

Q S M

sms-uzenetek

Mars teret hasonlóan az egykori

| VÍZÖNTŐ: Ne csak a levegőbe ma- belvárosi piacokhoz úgy, mint a
« gyarázzon, hanem a tetteivel bizo- mai Bartók, Széchenyi és Roosevelt
nyítsa, hogy mindent komolyan gondol. Hasz- terek,
parkosítani
kellene.
nálja ki megmaradt üzleti kapcsolatait.
(303235633)
HALAK: Ma egészen frissen, jó ér' zésekkel ébredt. De jó lesz óvatosnak lennie, mert ahogy múlnak az órák,
egyre érdekesebb dolgok történnek körülötte...
JJ<

Amikor a könyv segítség
Könyvet vásárolni, ajándékozni
vagy ajándékba kapni hozzá tartózik az életünkhöz. Á m olykor
előfordulnak olyan tragédiák, amikor - bármily meglepő is - , könyv
segít a bajbajutottakon. Ki ne emlékezne a múlt évben megégett
gyerekek kálváriájára.
A Rádió88 fölhívta a figyelmet
a szomorú eseményre és lakossági összefogást sürgetett. Mikola István egészségügyi miniszter
Szegedet jelölte ki, mint speciális
intézményt, amely a jövőben
az égést szenvedett gyerekeket ellátja. A Bába és Társai Kiadó felhívással fordult a lakossághoz,
hogy a Betűvetés Könyvesboltban
vásárolt könyvekkel segítsenek.
A Kiadó ugyanis az eladott könyvek 30 százalékát befizeti a Szegedi Gyermekklinikán létesítendő
égési centrum számlájára. A Kiadó január elején 50 ezer forint-

CSONGRÁD-BOKROS
K. G.-né panaszkodott arról, hogy
nem megfelelő a falu tisztasága.
A lakosság adta össze például a
tízmillió forintot, amelyből megépült a templom, de a környéke
nincs megfelelően rendben tartva.
Gyovai Gáspárt, csongrádi alpolgármestert kérdeztük ez ügyben,
aki maga is bokrosi lakos. A parkgondozási munkák valóban váratnak magukra, mondta. Nemrég
olvadt el a hó, de a faleveleket hamarosan összeszedik. A buszvárót áttelepítették a templom elé
és az utasok valóban szétdobálják

V-FON
Szegedi ügyvéd olvasónk panaszolta (név és cím a szerkesztőségben),
hogy a földhivatal telefonjai állandóan foglaltak jeleznek, s így nagyon
nehéz az ügyeket intézni. A V-fon
kommunikációs munkatársa Ábrahám Gergely utánajárt a problémának. A V-fon szerelői megállapították, hogy a telefonvonallal
semmi gond, alközpont meghibásodás lehet a probléma. Az alközpont meghibásodás azonban nem
tartozik a Vivendi hatáskörébe.

Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0
^
' BAK: Kerülje a felesleges kockáza- 30218-1 l-l l-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
*
" tokát, különösen azokat, amelyek a
pénzügyeit érintik. A szerelemben nyugodtan MARS TER
védeni az állatok érdekeit, mint
felvállalhatja az izgalmakat.
A város által körbenőtt szegedi amennyien ellene vannak. Vegyék

• postabontás

ajanl0
KOZELETI KAVEHAZ
a Szegedi Művészklubban (Pulz u.
12.) 17 órakor: Kálmány Lajos
munkássága - Gyenes Kálmán
fotóművész kamaratárlata. Vendég:
dr. Péter László irodalomtörténész;
18 órakor a Royal Szállóban:
teljesség nyomában - beszélgetés
Winkler Lászlóval.

KOS: Bizonyos emberek nagyon
MÉRLEG: A távolból izgalmas híre' idegesítik főleg azok, akiknek
i ket kap, csak még azt nem tudja elvalamilyen okból sokkal jobban megy a soruk, dönteni melyikkel mit kezdjen. Egy kellemetmint önnek. Titkolja ezt az érzést.
len helyzetből főnöke húzza ki.

A r i | OROSZLÁN: Egy gyors reggeli mér' leg, hogy hogyan is áll a dolgaival.
Szabó Ágnes és Szeri Mihály Attila (Puszta- Miután mindent rendben talál, meghívja kedvesét egy kényelmes ebédre.
szer).
NYILASI DÓRA
Január 29., 9 óra 15 perc, 3150 g Sz.: Prágai A
| SZŰZ: Szokatlan ötletei vanEdit és Nyilasi Gábor (Szeged).
• nak, társat keres a megvalósításukra. Szétnéz a szűkebb környezetéVÁSÁRHELY
ben, de sajnos nincsen erre alkalmas szeUGRAI BENDEGÚZ
mély.
Január 29., 17 óra 55 perc, 3320 g. Sz.: Szíver
Ibolya és Ugrai Bálint (Mindszent).
Szentes
KASSA KARMEN
Január 29., 16 óra 10 perc, 3290 g. Sz.: Mucsi
Mónika és Kassa János (Derekegyház).
Gratulálunk!

orvosi ügyeletek
SZEGEDEN

MAIOR ANDREA
biztosítási
tanácsadó:
- A reggeli hírekben láttam, hogy
már egy szegedi búvár-orvos is segít a mentésben. Az egész ország
egy emberként aggódik a huszonhat éves fiatalember sorsáért. Szerintem, mint a mostani és régebbi példák is m u t a t j á k , elég veszélyes sport a barlangászat. Lehet, hogy sokkal figyelmesebbnek
kellett volna lennie.

h0r0szk0p

• cikkünk visszhangja

megjöttünk

HODI ZOLTÁN
befektetési tanácsadó:
- Nagyon szurkolok neki és a
mentőcsapatnak is. Remélem, kibírja a megpróbáltatásokat, és minél hamarabb sikerül kimenteni.
Kedd este láttam a tévében, hogy
már elég közel vannak hozzá. Talán másfél méterre megközelítették a férfit. Sőt: azt hallottam,
hogy már egy szegedi búvár-orvos
is a helyszínen tartózkodik.

USZODABÉRLET
H. I. olvasónk kérdezi, hogy a
sportuszoda éves bérlete most csak
10 és fél hónapra szól, mivel azt
nem tudják, mikor nyitják meg az
uszodát. Mennyit engednek el a
25 ezerből? - Szovics Zoltán a Szeged Városi Sportigazgatóság vezetője elmondta, hogy természetesen időarányos kedvezménnyel
fogják az éves bérleteket árusítani.

a szemetet, mivel még nincsenek
kihelyezett szemétgyűjtők.

tal már a támogatók sorába lépett.
Az olvasás éve országos pályázat keretében meghirdetett „Kiadó
az olvasókért" felhívásunkra több
szegedi iskola is jelentkezett. íróolvasó találkozókat, könyvórákat
tartottak a Betűvetés Könyvesboltban (Pulzu. 12.). Sokan vásároltak könyveink közül. Kiadónk
jutalomban részesíti a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a Ságvári Endre Gyakorló Iskola kollektíváit. A díjat ma, január 31 -én adjuk át a Szegedi Művészklub rendezvényén. A megyei nyerteseknek postán küldjük el a könyvjutalmat.

MAKÓI KÖNYVTÁR
Nagyon szép volt a makói könyvtártól, hogy az idősek éve alkalmából nem kellett éves tagsági díjat fizetni a nyugdíjasoknak. Köszönjük a könyvtár vezetőinek.
(203586852)
JÁTSZÓTÉR
Szegeden a Hargitai utcai játszótér
kapuja megint n e m működik.
(302788058)
ÁLLATTARTÁS
Legalább annyian szeretnénk meg-

figyelembe a
(204234229)

véleményünket.

TESCO
Felháborítónak tartom a Tesco biztonsági őreinek viselkedését, ha
így folytatják, mindenki átpártol a
Corába. Én már megtettem.
(2033094449)
PÉNZ
A tűzoltóktól és az egészségügytől
nem megvonni kellene azt, ami
jár, h a n e m megadni. (Csörtető
204244709)

Wesiel
a

Kapcsolat

Végső búcsú
Somlai Sándortól

A makói Bélyeggyűjtő Kör tagjai megdöbbenve értesültünk a
gyászhírről: Somlai Sándor elment. A szomorú valóság
elgondolkodtató, mert állandóan fogy a bélyegesek egykori népes
tábora. A tiszteletbeli elnökünkkel kapcsolatunk az idők folyamán
barátsággá vált a bélyegek varázsának köszönhetően.
Sanyi bácsi a kis papírlapok világával kiscserkész korában kezdte
ismerkedését. Fokozatosan rabjává vált kedvtelésének és egyre
inkább eligazodott a gyűjtés szövevényében. Elmondása szerint még
Tbvábbi díjkiosztásra május 24a háborús időkben is gyarapította gyűjteményét. A bélyeget nem
én kerül sor. Ne feledjük, olvasni
értékpapírként kezelte, hanem kivitelezett szépsége, mondanivalója
annyit jelent, mint élni.
miatt. Kedvelt témáját az angol királynő arcképét sok kiadásban
DR. MAJZIK ISTVÁN
megszerezte, a Pro Juventute sorai mellé. Albumába sorakoztatta
ÜGYVEZETŐ
hiánytalanul a magyar újdonságokat is. Önzetlenségét, közéleti
elhivatottságát bizonyította, hogy több évtizeden keresztül vezette
körünket, ezalatt növekedett meg a gyűjtők száma. Emlékezetesek
az évenként ismétlődő taggyűlések, amelyekre szeretett titkárunk
Tisztelt Olvasók! Észervételeiket, leveleiket a jövőben nem csak postán, hanem a következő mindig lelkiismeretesen készült. Ezeken gyakran ostorozta a
bélyegkiadási gyakorlat visszáságait. A hosszú évek során majdnem
e-mail címen Is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu
hetente találkoztunk, amikor a gyűjtés mellett egyéb aktuális
t é m á k is szóba kerültek. Ezeken az élettapasztalata, pozitív
BARAT PAPÍR
tatása mellett. A krepp-papír egyevilágnézete alapján kialakult véleményét szívesen hallgattuk.
Szerdai számunkban megjelent temista esetében határeset, hogy

e-mail üzenet

e-mailra reagált a Barát Papírtól,
Halász Zsuzsa ügyintéző: a Szegedi Universitasszal kötöttek
szerződést, hogy 10 százalékos kedvezményt adnak iskolaszerekre, a diákigazolvány felmu-

iskolaszer-e vagy sem, ezért nem
fogadták el a bolt eladói,
mint kedvezményes árut. A barat@tiszanet.hu e-mail címen szívesen várják olvasónk jelentkezését.

Kegyelettel emlékezünk személyiségedre, az együtt töltött
emlékezetes órákra, megköszönjük fáradozásodat, kívánjuk, hogy
gyűjteményedben tovább gyönyörködj, fent az Égiek társaságában.
SIKET ISTVÁN LÁSZLÓ
MAKÓ

•
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televízióműsor
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05 Örök időkre 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben 12.55 Téli olimpia előtt.. 13.00 Slovenski utnnki 13.30 Romafórum 14.00 A kakasdombi zsaru 15.00 Kvartett 15.30 Váratlan utazás
16.20 100 kép a XX. századról
16.30 Don Bosco és a szaleziak
17.00 Capttaly
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
19.24 Szót kór a természet
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Az utolsó nagy király
21.50 Aktuális
22.10 Híradó este, időjárás
22.20 Téli olimpia előtt...
22.25 The ma
22.40 +1 Kulturális háttérműsor
22.35 Az alkimista ás a szűz
1.15 Kárpáti krónika
1.20 Világhíradó

5X0 Jó reggelt Magyarország' 9.00-11.45 Délelőtt a TV 2-vel Benne; 9.00 Sonadoras 9.45 Rosalinda 10.10 Szokatlan 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi. magyarok 11.50 Riviéra 12.20
Maggie 12.45 A dadus 13.10 A magányos cowboy 5.00 Gazdag ember, szegény ember 15.55
Kapcsoltam
16.15 Sebzett szívek
16.45 Lucectta
17.10 Barátok ás szerelmek
17.35 Szeretni beindulásig
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Nincs kegyelem
19.55 Jó barátok
Amerikai vigjátéksorozat
20.25 Turbo, a négylábú zsaru
22.05 A hálózat csapdájában
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autóexpó 2002
0.15 Keserű ébredés
1.50 Aktrv A TV 2 magazinja
2.20 Mi, magyarok
2.40 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10
Top-shop 9.25 Tiltott szerelem 9.50 Teleparti
Játék 10.40 Top-shop 11.35 Deleié 11.35
Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó
13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a tiúk
14.20 A végtelen szerelmesei 15.15 Csak
egy szavadba kerül! 15.20 Receptklub 15.35
Milagros
16.20 Csak egy szavadba kerüli
16.25 Vad szenvedélyek
17.20 Mónika A kibe szelő show
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön Is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1421-1422.
20.25 Esti showder
Fábry Sándorral
22.10 Az elnök emberei
23.00 Híradó - Késő esti kiadás
23.20 .hu Multimédia-magazin
23.50 Az Oblong család
0.15 Fókusz
0.45 DhratkUp

Duna TV
5 . 1 0 A vatikáni rádió adása 5.30

8.30

20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, időjárás
20.35 Az olvasás éve 20.40 Ez történt 1992 hónapról hónapra. Január. Dokumentumfilm 21X5
Az én XX. századom 23.15 Záréra 0.15 Éjszakai
telefon 1.50 Aktuális 2.15 A bábu 3.10 Világhíradé 3X0 Iskola utca (ism.) 4 X 5 Kvartett 4X5
Fali leé-emlékműsor

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
6.00 Esteié - szórakoztató és információs műsor 5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.:
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Lélektől lélekig (Ism.). 8.00 Erdei Grünwald Bozé Beatrix. Műsorismertetés, időjárás-jelentés,
útinform. 6.45 Reggeli párbeszéd: ifjúsági intézMihály: Szenföldi szenthelyek üzenete 4-5. rész.
8.40 Érdek (ism.) 9.00 Zenevonal. lO.OOAtá- mények módszertani találkozója. 7.00 Reggeli Króvoli otthon. Kanadai sci-fi. 11.35 Zenevonal - in- nika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés az okmányirodáról. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél-AIteraktív kívánságműsor. 13.00 Képújság 15.00
földröl, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapZenevonal - interaktív kívánságműsor.
szemle és programajánlat. 8.00 BBC világhíradé
18.15 Építsen velünk.
Londonból. 8.15 Egyébként Zanati Zsófiával.
18.30 Mese.
9.05-11.57 Héttőtől péntekig: Kossuth - Nap18.45 Közös nevező.
közben. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45
19.00 Híradó.
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldröl. meteor, útinform.
19.30 Estelő - szórakoztató és in13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00 Híformációs műsor.
rek, meteor, útinform. 14.05 Zenés délutáni ran20.30 Esti zóna.
devú, Varga György szerkesztővel, e-mail: zdr@fre21.00 Csodálatos testörök. Hongemail.hu 15.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform.
kongi akciófilm.
15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Szlavkovits
22.40 Híradó (ism.).
Rita. 15.10 Lakossági fórum a Környezetgazdál23.10 Építsen velünk (ism.).
kodási Kht.-val. 16.00 Hírek, meteor, útinform.
23.25 Képújság.
16.15 Filmlevél. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15 Sporthírek, esTelin TV
ti mese gyermekeknek 17.45 Hírek tudósítások
22.00-19.00 Hangos képúiság 19.00 SÍ-ISI
III. rész. 19.30 Kábel Tv ajánló. 20.00 Tiszatájék.
20.30 Lakáskulcs. 21.00 Törzsasztal.

TKTV

M2
5.42 Hajnal] gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Kék fény 9.05 Yarrabah 10.00
Trópusi hőség 10.55 Magyar ház 11.25 Gaia
11.50 Vivaldi: F-dúr szonáta 12.00 Déli harangszó 12.30 Kamaszkorunk legszebb nyara:
13.00 Híradó'délben 13.55 „Mihailo Vitkovic. alias Vitkovics Mihály" 14.20 Bajnok 14.45 Háló
15.15 Naprakész magazin 17.05 Iskola utca
18.00 TS Nyíregyháza-Kazincbarcika bajnoki röplabdamérkőzés 19.35 Esti mese 19.50 Théma

a Dél-Alföldről. meteor, útinform 18.00 Esti Krónika. (Kossuth) 18.30 tél 22.30-ig Országos
nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a
Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 88
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-tél 8.55-ig féléránként, 9.55-től és 18.55-ig
óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és
15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenschepSövény Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 14.00 Délutáni show
(Száraz Ferenc). 19.00 Közélet (Zoltán Csaba).
21.00 Repertoár (László István). 22.00 Éjszakai Zenemix.

6.00 Reggeli frissítő (Szabó Tamás). 9.00 Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv (Gteskovics Péter), benne: Média'HOT'Mix. 15.00 Délutáni magazin (Vass Mariann), benne: ügyeink. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal (Óhaj telefon: 466-840). 19.00
A DJ Service heti újdonságaibél. 20.00 Kávé előtt
(Fehér Zsuzsa). 21-00 Megamix.

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 éráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel: 533-677, telefax: 533-678. Az adás ideje alatt hívhaté telefonszám:
533-777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk:
Hódmezővásárhely, Szabadságtér 71. (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránTISZA RÁDIÓ, SZEGED
ként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHz- magazinműsor: adóbevallási fórum 2002 Venes városi kábelfrekvencián, televízióban: az S8-as dég: dr. Csurgó Edit, az APEH Csongrád megyei Igazinformációs csatomán. Telefoiyfax: 495-495. SMS: gatóság igazgató-helyettese. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek.
06-30-31-91-777. E-mail tiszaradio@mail.tisza14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Full extra.
net.hu
20.15 Hyde-park 23.30 Dél-alföldi hírmondó
6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party (fiataloknak szélé hírek, információk, érdekességek, pletykák, (ism.).
programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00
RÁDIÓ SZENTES
Hip-hop műsor (friss hírek, események, sok-sok
rap zene, interjúk és minden ami hip-hop). 21.00 A Rádió Szentes műsora a nap 24 érájában hallhaRádió Dance. 22.00 Rádió Dream.
tó a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hptadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívhaté telefonMÉDIA-6 SZEGED
számok: 63315-472 és 315-482. E-mail radioFM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat; Szeged, Föl- szentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi és
támadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt térségi hirek - minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45-ig.
hívhaté telefonszám: 62498-301, e-mail: me6.00 Ébredien ránk! Zenés ébresztő. Benne: napdia6@media6.hu www.media6.hu

tár, évfordulók, útinform, lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk 10.00 Zeneéra. 1 X 0 0 Programajánló. 12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a
hallgatók. 14.00 Zeneéra 15.00 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Portré. Utazási körkép.
17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei 18.00
Orvos, mikrofonnal 19.00 Esti mese. 20.00
Zenés éjszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 éra között a 95,7
MHz-en.
4.30-kor és minden éra harmincadik percében
hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki
mondja meg. 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle 10.40 Aktuális interjú. 1 X 0 0 Játék.
12.00 Zene délidőben.
Szombaton lX35-től Fiatalok kívánságműsora
egy órában, és minden hónap első és harmadik
szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.
MÉDIA-6 RÁDIÓ SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi
u. 5. Tel.: 63312-148, tekfax: 63440-880, E-mail
media6@szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBChirek friss információk 13.00 Tiszavidéki Hangadó. 17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor, 63440-880, aktuális
információk, nportok. játékok, esb mese 21.00 Zenehid.

Vivendi Telecom Hungary

ÖKItkftl minket

E-mail: info@tldv.hu
http^rww.tktv.hu
15.00 ! 19.00 éráig TKTV Képújság

VTV M a k ó
7.00 A szerdai adás ismétlése. 9.30 Képújság.
18.00 Műsorajánló. 18.05 Különjárat - rockzenei magazin. 18.30 Cigánymagazin. 19.00 Híradó. 19.10 Románc az Orient Expressen. Amenkai
film. 20.48 Híradó (ism.). 20.58 Képújság

színházműsor
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 éra: A salemi boszorkányok - dráma. Kazinczybértel

Gyorsabb, mint a gondolat

PINCESZÍNHÁZ (HORVÁTH M. U. 7.)
Este fél 8 óra: Darvasi - Vizsgálat a rózsák ügyében.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 éra: Búbos vitéz. Pinocchío-bérlet; du. fél 3 éra:
Egy kis Mozart bohócokkal. Süni-bérlet.

moziműsor
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: „Valami
Amerika". Színes, magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este negyed 8 éra: Az alagút. Színes
német krimi.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 éra: Torzók. Színes magyar
film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: NEXXT. Színes magyar film. R.: Schilling
Árpád; este 9 éra: Harry csak jót akar. Színes francia
film. R.: Dominik Moll.
PLAZA CINEMA CITY

Indul a Vanília égbolt: 15. 17.30, 20 óra. Atlantis: 13 óra

nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Tér - erő - térség és társadalom 9.05 A guatemalai Attilán-té
9X0 Anziksz 10.05 Mozróétetött: Az eljövendő élet
Olasz filmsorozat 11.35 Dalok tüzes szekerén Ady
Endre versel 11.50 Déli harangszó, műsonsmertetés 12.05 Isten kezében 12.35 Szinusz
14.15 Heuréka diákkör 14.45 Katedra nélkül
15.25 Műsorajánlat 15.30 Virtus
18.00 Özvegy á s leánya
Magyar tévéfilmsorozat
16.55 Öt árai zene
17.00 Kalendárium
17.55 Műsorajánlat, reklám
18.00 Híradó, sport
18.30 Mese
18.55 Hej, hej, helyes beszéd!
19.00 Összkép Kulturális híradó
19.30 ÚJ sorozati HaHó, hallói
Angol burleszk fi lm
20.00 100 áve született Jávor Pál:
A Jávor Magyar film
21.45 Híradó, sport
22.00 Miért?
Kérdések a közéletről
22.30 Bevezetés a filmszemlébe:
Afta Magyar kisjátékfilm
22.50 Nincsen nekem vágyam
semmi. Magyar Játékfilm
0.10 Hírek, műsorismertetés
0.15 Vers

tés 14.00 Kabarécsütörtök. 17.00 Háztél házig 18.01 Kölyökrádié. Állatok - nálatok 18.30
Gofdiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek 19.15
Unikum. A nap legjobb percei 20.00 Váltéhang
30 év rockzenéje 100 részben 21.04 Kabarészeparé 22.00 Modemidők 22.30 Drogér(i)a.
23.00 Hírpercek 23.15 Telestúdió 0.00 Éjfél után...

S z e g e d TV
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Csocsó: 14,16,18,20 óra. A Gyűrök Ura: 14,17.15,
20.30 óra. Libidó: 14, 16, 18,20 óra. Ellenséges
terület: 17.45, 20 éra. Harry Ftotter: 14,17, 20 óra.
Csajok a csúcson: 14,16,18, 20 óra. Dr. Szöszi:
13.30,15.30 óra. Az egyetlen: 14.30,16.30,18.30,
20.30 óra. Jay és Néma Bob: 13 óra. Amerikai Pite 2.:
15.45,18,20.15 éra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 éra: Csocsó. Színes
magyar film.
SZENTES
Du. fél 6 éra: Csocsó. Színes magyar film; este 8 éra:
Kardhal. Színes amerikai krimi.

rádióműsor
KOSSUTH
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben.
Közben: 10.00 Délelőtti krónika 11.05 A Szabó család (Ism.) 11.35 Az elmés nemes Don
Quijote de la Mancha 12.00 Déli harangszó
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20
„Magyarországról jövök..." 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Jé éjszakát, gyerekek! 20.04 Aranyemberek
20.35 Madách Imréről - elfogulatlanul 21.10
Sikertörténet 22.00 Késő esti krónika 22.30 Is
kolapélda 23.04 A mikrofonnál Kroé György 0.10
Himnusz
PETŐFI
8.45 Sportreggel. 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiusz-plusz
11.05 Sporthírek 11.38 Zöld jelzés 11.48
Korkérdés. Telefonos vetélkedő 12.00 Jó ebédhez
szól a nóta 13.00 Verkli. 13.50 Vízállásjelen-

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.

V

com
üzleti kommunikációs szolgáltatás

Összeköt minket a siker

www.vcom.hu
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Albérletet kínál

• JELENTŐS piaci részesedéssel rendelkező cég szelektív illatok és kozmetikai termékek forgalmazására területi
képviselő munkatársat keres
Dél-Dunántúl területére. Pécs
és Kaposvár környéki lakosok
jelentkezését várjuk. Elvárásaink: kereskedelmi szemlélet, jó kapcsolatteremtő és
szervezőkészség, saját gépkocsi, mobil-.vagy lakástelefon. Ajánlatunk: biztos háttér,
sikerorientált csapat, versenyképes jövedelem. Az elbírálásnál multinacionális cégnél
szerzett tapasztalat előnyt jelent. Fényképes, kézzel írt pályázatát 2002. február 8-ig „Kereskedelem" jeligére, 1537,
Bp„ Pf.: 252 címre kérjük.
• JÓ szándékú, jó kézügyességű, műszaki érdeklődésű,
tanulni akaró, 8 általános iskolát végzett, 16 éves kort betöltött fiatalt keresünk betanított munkára. Amennyiben
megtelel, szakképesítés megszerzéséhez segítjük. Jelentkezés: Antarktisz Hűtés- és
Klfmatechnikai Kft. Szeged.
Tel.: 62/547-485,2002. január
31., 8-12-ig.
• KŐMŰVEST es segédmunkást keresek folyamatos munkavégzéssel. 06-70/223-02-43,
Szeged.
• KÉT fő, 40 év feletti munkatársat keresek min. középiskolai végzettséggel 06 209522-686. ING-NN
• MAGYARORSZÁG egyetlen „AAA" minősítésű biztosítótársasága az AHICO Biztosító Rt. világszínvonalú szolgáltatásai értékesítéséhez korlátozott számban munkatársat
keres. Alkalmasság esetén
szakirányú, térítésmentes képzést nyújtunk. Pozitív életszemléletű, dinamikus 30-50 éves
jelentkezőket vérünk munkanapokon 11-15 óra között.Tel.:
62/476-725, 62/476-622 vagy
a 70/217-99-11 telefonszámokon.

• A SZAKMÁT változatlanul
szerető, de a pályát önhibájukon kívül elhagyó üzletkötők
jelentkezését várom. Jelentkezés személyes találkozásra:
Sztranyánszki Béláné értékesítési vezetőnél. Tel.: 62/492183. 62/468-024 vagy a 0670/217-99-11 telefonszámokon.
• A SZEGEDI Vadaspark raktáros-könyvelői munkakörbe
legalább képesített könyvelői
végzettséggel rendelkező
munkavállalót keres. Bérezés
kjt. szerint. 62/542-530. 62542-531.
• AWI minősítéssel rendelkező hegesztőt keresünk (elvételre. Érd : munkanapokon: 8-16
óráig. Szeged, 62/489-178.
• FIATAL, érettségizett, ápolt
hölgyet alkalmaznék, éttermi
pultos munkakörbe. Szakmai
képzettség nem feltétel. Megbízhatóságért korrekt lizetés.
Jelentkezni személyesen Sze-

• PROFITORIENTÁLT magáncég felvesz 3 fő diplomás
munkatársat vezetői (eladatok
elsajátítására, hitelezési, befektetési ágazatába. Érdeklődni kizárólag ma 60-472-664,
Szeged.
• PÉKSÉGBE szakképzett
térti péket felveszek. 06-20/9580-151. (Szeged).
• RUHÁZATI cikkek forgalmazásához munkalehetőséget kínálok, (helyiséggel rendelkezők előnyben), 0630/9554-790. Szeged és környéke.
• SZAKKÉPZETT, gyakorlott eladókat, pénztárosokat,
műszakvezetőt keresünk élelmiszer-áruházba. Szeged. 0630-9854-011.
• SZEGEDEN nyíló pub-ba
és diszkóba keresünk fiatal,
vidám természetű fiúkat, lányokat pultosnak és felszolgálónak Jelentkezni: 30-9-458741, vagy 30-9-536-535 telefonon.
• SZEGEDI nyelviskola diplomás (esetleg idén végző) angol, német nyelvtanárokat keres. 06-20/383-7043.
• SZEGEDI számítástechnikai bolt gyakorlattal rendelkező eladót keres hardware-,
software-ismerettel Érd.: 0630-436-2303.
•
TRAKTORVEZETŐT,
nyugdíjast felveszünk Szegedre. Tel./fax: 62/431-618.
• VAGYONVÉDELMI cég keres adminisztrátori munkakörbe közgazdasági végzettséggel rendelkező munkavállalót.
Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret alapteltétel. Vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezők előnyben. Kézzel
frott és fényképes önéletrajzot
„Azonnali kezdés 11873770"
jeligére kérjük a Sajtóházba.
• ÖNÁLÓAN dolgozni tudé
pék szakmunkást keresek házitechnolégiai ismerettel. 0630/290-9148, Vásárhely.
• ÁLLANDÓ üzemelésű pékség 8 órás váltott műszakban
dolgozó, szakképzett és gyakorlattal rendelkező pékeket,
cukrászokat keres. Jelentkezni hétköznap, 10-15 óráig, a
62/542-055-ös telefonszámon.
• ÚJ év - új lehetőség! Fehérnemük értékesítése mellékállásban,
postai szállítással is. Kereset 30-

a 62/420-910 telefonszámon

88/325-373, Veszprém.

• SZEGED-BELVÁROSÁBAN bútorozott és bútorozatlan lakás kiadó hosszú távú
bérleményként. Érd.: 06-30/9677-921.
• SZEGED, Róna utcai. 1,5
szobás, főbérlő nélküli, jól felszerelt lakás nagy szobája diáklány mellé egy lány részére
kiadó. Ár: 12.000 Ft + 1/3 rezsi. Érd.: 30/396-2843.

• OPEL Astra GL (1.6 16 V
1998-s metálkék) sok extrával
kifogástalan állapotban, szervizkönyvvel eladó. Ár: 1.8 M
Ft. Tel : 20/330-5289. Szeged.
• TÖRÖTT, totálkáros autót
veszek legmagasabb áron. Érdeklődni teleion: 06-30/9510557 (Szeged).
Állást kínál
• A MERCATOR Kft. keres
élelmiszer-gyakorlattal, B kategóriás jogosítvánnyal és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező üzletkötőt. Jelentkezni lehet levélben szakmai önéletrajzzal a Szeged. Kenyérgyári út 2. sz. alatti címre a megjelenéstől számított egy héten
belül.

ged, Oskola u. 4, lehet, vagy

50.000 Ft/hó. Tel.: 88/442-854,

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Szakterületén piacvezető rég
termelőüzemébe
keres.

Az ideális pályázó:
• munkájúm igényes, precíz
• középfokú iskolai végzettséggel.
• m ű s z a k i érzé'kkel rendelkező
• dinamikus, nagy iiiurtkaliíriSsú munkavállaló.
V p á l y á z a t o k a t „ k ö n n y ű i p a r 0 1 1 Jt7.'l.T84"
jeligére v á r j u k a szerkesztőség c í m é r e
i t l l l l február 5-ig.

62/567-835

(üzenetrögzítő is)

H l
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• ANGOL nyelvtanfolyamok,
nyelvvizsga-előkészítők indulnak a Sterling House-nál. 72 ill.
96 órás kurzusok 9 nyelvi szinten, kezdőtől a haladóig, szakképzett oktatókkal! Beiratkozás: január 28-tól február 6-ig
15-18 óra között az egyetem
Ságvári gimnáziumában. Tel.:
62/424-766; 62/544-000/3363, 06-30/349-82-43.
• HÉTVÉGI felnőttképzés
Szegeden! Pedagógiai főisko• KORREKT áron készpén- lához szociálpedagógia - pszizért vásárolok, régi bútorokat, chológia - gyógypedagógiai
festményeket, porcelánokat, négy szemeszteres OKJ-szakrégiségeket. Hagyatékok fel- képzés indul. Krúdyné 1024
számolása. Szeged, 62/494- Budapest, Lövőház u. 17.06141, 06-30/9252-945.
1/32-13-519.
• RÉGISÉGEK vétele, Sze- • INGYENES is lehet! Angol,
ged, József Attila sgt. 29. számítógép-kezelő, gépírás- kép62/310-614, 10-17 óráig.
zés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ táQUINT GALÉRIA
mogatásával! HUNIT-MagyarorFOLYAMATOSAN VÁSÁROL
szág(62)424 484
• JÓGA Ikeddenként reggel
TEUES HAGYATÉKOT,
8 ós este 7 órától (Alsóvárosi
FESTMÉNYEKET,
Kultúrház). Jóga a MindennaMŰTÁRGYAKAT, MAGÁNpi Életben Egyesület 62/422KÖNYVTÁRAT, KÖNYVEKET, 368, 20/398-36-77.
• TANULJON délelőttönként
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
angolul, németül! Február 256720 SZEGED,
től indítjuk szuperintenzlv 240
KÖLCSEY U. 4.62/422-726,
órás képzéseinket! (Alapfok,
06-30-309-431-411.
középfok). Európa Nyelviskola 62/486-453, 70/241-73-59.

Apróbörze

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu
AUTÓMOSÓBA
ikl ílattal
X
SZAKEMBERT
06-30/9355-702.

Dinamikuson fejlődő

"

vállalkozás keres fiatal

titkárságvezető
hölgyet.
PJ(Átnl»k
i eiicieies

- számítógépes ismeretek
|W0RD, EXCEL)
- angolnyelv-tudás
- könyvelési ismeretek
- legalább középfokú végzettség
(felsőfokú végzettség előny).
Jelentkezni lényképes
|
önéletrajzzal lehel
£
az iroda címén (Kardos, F
Peti és Toröcsik Társas
Ügyvédi Iroda, Szagod,
Béke e. S/A)
.

m KÓRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, 62/315322, 30/9558-979
•
GYERMEK íróasztalos
szekrény (170 magas, 90 széles, 55 mélység) világos színű,
2 fiókos, polcos, lámpával felszerelt 7000 Ft-ért eladó. Érd.:
567-833, 8-16-ig.

• 16-25 köbméteres saválló
tartályok áron alul eladók.Tel.:
06-20-9358-359, Szolnok.
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk. 06-1/210 - 49-04, Szeged.
MINDEN PÉNTEKEN
ÉS SZOMBATON
8-14 óra között

A halakat térítés ellenében

:

megtisztítjuk, filézzük.

\

a

Irhrl

62/46l-444-ts

telefonszámon.

Elveszett
• DECEMBER végén elveszett zsömleszlnű, nagyon kistestű kiskutya. Utoljára a petőfitelepi gyógyszertár környékén látták. Becsületes megtaláló kérem, jelentkezzen:
62/495-437.

•

• ÚJSZEGED központjában
padlásteres, 18 nm alapterületű téglaépítésű garázs eladó,
62/435-080, 70/218-0478.
Gépjármű vez.-k.
• A TELJES oktatásra 20%
kedvezmény. Kovács Autósiskola. Szeged, Bihari 29.
62/492-682.
• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.

KILÓS
EDENYVASAR
Szegeden, a Kisgazda
Székházban (Teleki u.5.)

Február

1-jén,

pénteken 9-16 óráig.
Bonyhádi zománcos
és teflonedényak

J

kedvező

m ? MIOK 2

Szolgáltatás

KILÓS ÁRON!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

3

S Z E G E D , 62/485-774.

Február és március hónapban
induló tanfolyamaink:

1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!

[ Q

Hagyaték

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

NAPOSCSIBEAKCIÓ!
Előnevelők és naposcsibeforgalmazók részére rendkívüli
bevezető áron kínáljuk

a közkedvelt MASTER
vegyes hasznosítású
színes naposcsibéinket!
telefonszámokon:

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

Érdrklódni

•J G a r á z s

Érdeklődni az alábbi

HALVÁSÁR

o-pSN/ix

• SÓDERDEPO. Sóder, maQ Könyv
rosi, bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Tör• HASZNÁLTKÖNYV-FELmelék, földelszállítás, földmunVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékák. Héttonás IFA autódaru
kok, magánkönyvtárak vétele
bérelhető. Érd.: 62/484-133,
készpénzért. Körút Antikvári62/467-724 munkanapokon.
um Szeged, 62/315-322.
• ÉPÍTÉSI terület feltöltésére
alkalmas földet átveszünk. Információ Szeged: 62/555-821
[H L a k á s f e l s z e r e l é s
vagy 30/9047-045 teleionokon.

42/353-064,42/352-167,
30/2060-930
"l iVíiíVifl
ff!

Haszonjármű

TARGONCAELADÁS
Újszerű
24 db
7 db
5 db
2 db
I db
3 db

1 4 t Mitsubishi

TOTÁL SZERVIZ KFT.
Hódmezővásárhely
s
Tel.: 62/222-436
g
www.totalszerviz.hu 5

Magánház

dajka

•
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával. (Szeged és
Csongrád
megye). 0630/9457-577, 06-62/533-999,
Szász Péter.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537.
• KUTYAKOZMETIKA Szeged. Retek u. 12/B. 06-30/2349799.
• CSONGRÁD megyében • LAKSPED. Költöztetés, necsaládi házat vagy lakást kere- héz tárgyak szállítása, belső
sek. 06-30/297-87-41, Balázs. rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket
• SZEGED-KECSKÉSTELEPI ikerház telekkönyvileg biztosítok! 62/497-358, 06különálló egyik tele eladó, vagy 60/304-690.
belvárosi lakásra cserélhető. • REDŐNY, reluxa, szalagTelefon: 62/452-142..
függöny, harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel. 498-130,
489-603, 06-60/381-147.
Növény
• REDŐNY-, reluxa-, szú• FOLYTON növő cserepes nyogháló-akció! 30-40%. 401 paradicsompalánta ültetésre 318,06-30/9457-201, Szeged
készen eladó. 06-30/207-23- • WEB-LAP készítés korrekt
árakon. Szeged,06-20/544-60-46.
23, Szeged.
• 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 telefonokon.
• FERENCSZÁLLÁSON 4
szobás magánház sok melléképülettel nagy udvarral dupla
kerttel eladó. 06-30/95-31-049.

• GYÜMÖLCSFA támogatott
telepítéséhez, meggy, dió,
őszibarack, kajszi, szilva stb.,
fajtákból megrendelhető. Agro-Max Bt Szeged. Tel./fax.:
62/431-618.

H Ó R U K K - S P E E D BT.
Lomtaloníl?

Oktatást vállal

• MATEMATIKATANÁRNŐ
általános, középiskolások korrepetálását, felzárkóztatását
vállalja: 62/498-127, 0620/373-9946, Szeged
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel, részletre.
62/472-028.

reklámgrafikai
számítógépes

i

asszisztens

1

k é z - és lábápoló,
műkörömépítő
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ

6724 Szsged, Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-587, 425-596
e-mail: miok.szeged@deltav.hu

.SZOFISZTIKA
Szeged, Szent István tér 6.

Telefon: 62/421-260
Munkaügyi Központ
100 %-os támogatásával
2002. február 04-én, először
nálunk, új OKJ feltételekkel

Pénzügyi és Számviteli
ügyintéző
tanfolyamot indítunk.

Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számithat
010557947

R í

gépek
1,5 t Komatsu
14 t Nissan
21 Komatsu
21 Mitsubishi
31 Mitsubishi

mindennap

Tel.: 6 2 / 2 5 1 - 5 5 9
62/277-332.
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6

2002 márciusban induló tanfolyamok:

Mérlegképes könyvelő,
Tb ügyintéző
Marketing és Reklám
ügyintéző/menedzser
Nonprofit menedzser/üi.
PR szakreferens
Logisztikai szervező/üi.
Államilag elismert képzések,
kedvező árak, részletfizetés.

MAROSDCKÍL>MPER

Biztos tudás - minőségi oktatás

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

Panellakás

BÁNYAHOMOK,

• HONT F utcai, 5 emeletes
• SUBASAI kiskert kis kő- épületben, 4. emeleti, 72 nmépülettel (víz, villany, közpon- es, 2+2 szobás lakás 4,6 M
• RÓMAI krt.-i, társasház épí- ti fűtés, klíma, gáz, telefon be- Ft., ugyanott 17 nm-es garázs
tésére alkalmas telek, 21 m-es vezetve) eladó, vagy lakásért 1,3 M Ft. Felvilágosítás Szeutcafronttal, tőkeerős vállalko- értékegyeztetéssel elcserél- ged: 62/555-821, 30/9047-045
zásnak 19.500-ért eladó. hető. Érd.: 06-30/9650-246. telefonokon.
• MAKÓN Posta utcai, 2 szo30/985-2438, Szeged.
(Szeged).
ba hallos lakás eladó 06-30• TÁRSASHÁZAK építésé9531-049.
re alkalmas telkeket keresünk
Szeged belterületén. Informá- Q 3 K ö z l e m é n y
ció: 62/555-821, 30/9047-045
Régiségek
telefonokon.
• KÖRÚT Antikvárium és RéA Gyermekklinika onkológiai
giségkereskedés: antik bútorészlege köszönetét fejezi ki
Építőanyag
rok, festmények, órák, régi pora Nemzeti
celán- és ezüsttárgyak, köny• OLTOTT mész, cement, hojj
vek vétele. Teljes hagyatékok
mok, sóder, hullámpala, járfelszámolása azonnali készRákellenes Ligának
i
dalap stb. kapható. Stuxi-telep
pénzfizetéssel, díjtalan kiszálSzeged. 62/471-882, 06és a Tumor Alapítványnak
lással. Szeged. Tisza L. krt.
20/33-45-171.
a műszeres adományaiért.
59.62/315-322, 30-9558-979.
^
Z1

BARNAHOMOK,

Építési telek

U j j Termény, takarmány
• VETÖBURGONYA fémzárolt Cleopátra, Kondor, Desiree
kapható! Domaszék, 62/284046.

P B Téglaépít. lakás
• BARTÓK téren 3 szobás
lakás eladó. Szeged, 62/322208.
• FECSKE utcában II. emeleti lakás eladó. Szeged,
62/479-564
• FELSŐVÁROS, Tündér 23.
alatt induló társasházban I.
emeleti 87 nm-es és 95 nm-es
lakás eladó. 06-20/9460-083.
(Szeged).
• SZEGED, DEÁK F. utcai
74 nm-es, 2,5 szobás, magasföldszinti, igényesen felújított,
jó elrendezésű lakás eladó.
Irányár: 11.900.000 Ft., 06/30955-8268.
• SZEGED, JÓZSEF A. sgt.
50. és Tó utca 11/b. társasházi lakások leköthetők! 0620/980-5441.62/461-954 este.
• SZEGED-BELVÁROSI 47
nm-es felújított, első emeleti
garzonlakás bérleti joga eladó.
06-20/980-56-02 (este: 62/430706).
• TETŐTÉRI lakások Csongrádi sgt.-on és a Védónő utcában eladó. Szeged, 62/478820.
• ZÁRDA utca 7. sz. alatti
magánházban 1 db 3 szobás
69 nm-es, 1 db 2 szobás 59
nm-es, 1 db 1 szobás, 32 nmes, 1 db garzonlakás 25,4 nmes eladó 110 E Ft/nm áron.
Ugyanitt nagy belmagasságú
boltíves 140 nm-es pince 70 E
Ft/nm áron eladó. Információ
Szeged: 62/555-821 vagy
30/9047-045 telefonokon.
• ÚJSZEGEDEN, 4 éves társasházi, II. emeleti, 45 nm-es
lakás eladó. 06/30-370-81-19.
• ÚJSZEGEDEN, a Fő fasoron épülő társasházban
szerkezetkész lakások 140 E
Ft/nm
áron
leköthetők.
30/9939-558.
H a j ó s u t c á b a n , novemberben induló,
6 lakásostársasházbanIII. emeleti, 65
nm-es, 3 szobás és III. emeleti, 45 nmes, 2 szobás lakósok leköthetők 112 000
Ft/nm szerkezetkész áron Átadás 2002.
aug.
M ó r a u t c á b a n induló társasházban
75, 65 és 38 nrrvos lakások leköthetők
130 000 Ft/nm áron.
B á r k a utcában 144 nm-es, 1-3 szobás
lakás szoc. pol.- és kedvezményes hitellehetőséggel 105 000 Ft/nm áron eladó.
Érd.: 0 6 - 6 2 - 4 2 0 - 8 2 8

Pfl

Üzlethelyiség

• BELVÁROSI, galériás 18
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
06-30/9-558-979. (Szeged).
• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren
üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni Szeged: 06-20-961-3713.

lanloiyamainkkal

Szegeden, vagy vonzáskörzetében,

lebruértól Önnek is sikefüll

hosszabb távra, 800-1000 nm :

Ai elü 50 hallgatónak kedvermény!

Megrendelhető telefonon:

EURÓPA NYELVISKOLA
É

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

RAKTÁRAT
KERESÜNK

szállítása.
62/271-407

Társközvetítés

SZEREZZEN NYELVVIZSGÁT
6 HÓNAP ALATTI
A N G O L - , NÉMET-

Szeged, Kossuth L. sgt. 43.1/6.
62/486 453.70/241-73 59.

területtel, min.

4,5 m

/^Boldog

Tel: 1 0 / 9 6 3 1 - 1 1 0 .

születésnapi^^
Pusztamérgesre,
Nagypál Nándorkának
50. születésnapjára.
Ha e pár sort olvasod, tudnod
kell, hogy kik kívánnak
boldog születésnapot: Anti,
Zsuzsi, Csaba és családja

£ 2 1 Tanfolyam

Hirdetmény
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• 2002. február 4-én. 9 órától 13 óráig a Wekerle utcai tr.-állomás ellátási körzetében, a Városfejlesztési Üzem tr.-állomás ellátási körzetében. a SHELL benzinkút tr.-állomás ellátási körzetében, a Cementüzem
b. áHomás ellátási körzetében, a BAUSTUDIUM Aradi u. tr.-állomás ellátási körzetében, valamint 13 órától 15 óráig a Mikszáth Kálmán utcai tr. állomás ellátási körzetében, a MÁV állomás tr.ellátási körzetében, a Huszár utca tr.-állomás ellátási körzetében, a Üget utca 45. tr.állomás ellátási körzetében, a Paprikafeldolgozó tr. állomás ellátási
körzetében és a Hunfalvi utcai tr.-állomás ellátási körzetében.
• 2002. február 5-én, 8 órától 11 óráiga kertész u. 28. számtól 60. számig, a Lisztes utcában végg, a Platán utcában végig, valamint a Kelemen László utcában a 2. számtól a 28. számig és 9. számtól 23.számig.
• 2002. február 6-án, 8 órától 11 óráig Apátfalva Úttörő Tsz (Csirkéstanya) tr. állomás ettátási körzetében, valamint Makó 43-as út KÉV tr.állomás ellátási körzetében 12 órától 13 óráig áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértését köszönjük.
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HASZNOS ISMERETEK
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JÓ TÁRSASÁGBAN

Legyen Ön is kifinomult, egészséges és ínyenc!
EGESZSEGES

FOGYOKURA

r" r ^

1

Boldog

születésnapot

Ország-világ tudja meg, hogy
BATIK VILMOS
40 éves lett.
Isten éltesse sokáig,
jó egészségben legalább százig.
Anyu

Avagj miként nverhető el >ur optimális alak;

ITALOK

M E S T E R E

Avagy a borkóstolástól a/, itulkevercsig;

SZÉPSÉGÜNK

GARANCIÁJA

Avagy a szépségápolás titkai.

Bővebb információk
A Magyar Iparszövetség Oktatasi Központjában
Szeged. Rigó u. 24/d. Tel. 62 / 426-687. 62 / 426-696
O T T H O N T E R E M T Ő

S T Ú D I U M O K

:

belmagassággal, irodalehelöséggel.

Gratulálunk

H

A DÉMÁSZ Rt
Makói Üzemeltetés-vezetősége
értesiti Tisztelt Fogyasztóit,
hogy Makón fagallyazás miatt

Állást kínál

GÉPKEZELŐKET

NONSTOP

SPORT CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Szeretettel
köszöntjük
Terhes Jani
barátunkat a
születésnapján!
Sok sikert,
örömöt,
jó egészséget
kívánunk
a második 50-re is!
Laci, Pircsi

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Gyászközlemények

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
oii8735i2
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

NAGY I M R E ,
a PICK Rt. nyugdíjasa, életének 81. évében
váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása február 4-én, 14 órakor lesz
a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

FARKAS F E R E N C N É
HEGYI I R É N ,
Szeged, Fraknói utcai lakos,
életének 72. évében váratlanul elhunyt, "temetése február
l-jén, 11 órakor a református
temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérem és nagynénénk,

SZÉKELY
GYÖRGYNÉ
SZABÓ MÁRTA
váratlanul elhunyt. Hamvait
végakarata szerint szülőfalujában, Gombán helyezzük febmár 2-án örök nyugalomba.
Gyászoló család,
011873997
Derkovits fasor 64.

DOMONKOS
JÓZSEF,

KERESZTÚRI
ERNŐ,

volt Felszabadulás "tez dolgozója 74 éves korában hirtelen elhunyt. "temetése január 31én, 13 órakor lesz a Dugonics
temetőben.

Kistelek, Víg u. 36. (volt balástyai) lakos, 72 éves korában
elhunyt, "temetése február
l-jén,
15 órakor
lesz
a Balástyai temetőben.
Gyászoló család

Gyászoló család

Fájó szívvel búcsúzunk

SZEKFŰ ISTVÁN,
a Szegedi Sütödék Kft.
nyugdíjasától.
Emlékét megőrizzük.
Szegedi Sütödék Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

NYERGES
ISTVÁNNÉ
ERDÉLYI JULIANNA
életének 53. évében elhunyt,
"temetése 2002. febmár 4-én,
13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

ID. SZEKFŰ
ISTVÁN
(pék) elhunyt. Búcsúztatása
2002. február l-jén, 12 órakor
a Dóm altemplomában.

KRISIK SÁNDOR
temetésén részt vettek.
Gyászoló család

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

DR. POZSGAI
ISTVÁN
temetésén megjelentek, és gyászunkban osztoztak.
oii772929
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

Ö Z V HORVÁTH
KÁROLYNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
011873979
Gyászoló család

életéért küzdöttek, valamint
rátok, barátaim, akik mély fájdalmamban mellettem álltok.
011773333
Köszönöm

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KOVÁCS ISTVÁN
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0M 772540
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Édesapám és Édesanyám
100.
születésnapjára emlékezünk
szeretettel február 2-án.

„Éltél, ahogy kellett - vagy
ahogy lehetett - , most az örök
béke ölel át és a végtelen szeretet."

Mison Ilona és családja

A szeretett feleség, édesanya,

PATIK ANDRÁSNÉ
KANGYALKAANNA
10 éve hagyott itt bennünket.
A család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

0U873741

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

HORVÁTH
FERENCNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család, Makó

KORMÁNYOS
JÓZSEF
80. évében elhunyt, "temetése február l-jén, 15 órakor
lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászmise előtte a templomban.
Gyászoló család

Temetkezési Iroda S z e g e d

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Haluttszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig
G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K PELVÉTELE:

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986

Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605,62/248-775

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

D A N D I N É BOROS
MÁRIA,
Maroslele, Rózsa u. 52. szám
(volt Hódmezővásárhely, Móra F. utcai) alatti lakos, életének 47. évében rövid, súlyos
betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
febmár 4-én, 10.30-kor lesz
a Hódmezővásárhelyi katohkus temetőben, a családi sírnál.
Gyászoló család, Maroslele
és Hódmezővásárhely

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

FÖDI BÉLA

„Fáradt testem földbe, lelkem égbe vágyt."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér és rokon,

&zögi ét Zsu

KOMLÓDI
ISTVÁNNÉ

MAKÓ

75 éves korában elhunyt, "temetése febmár 4-én, 11.00 órakor lesz a Dugonics temetőben.

nöiszabó-mester, súlyos szenvedés után,
életének 76. évében csendesen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002.
febmár 5-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi
katolikus temetőben.
Gyászoló családja

Hálás szívvel gondolok azokra
az orvosokra és ápolókra, akik
drága Édesanyám,

temetésén részt vettek, és virágaikkal gyászunkban osztoztak.
0H873981
Gyászoló család

011873972

ÉGETŐ SÁNDORNÉ
CS. NAGY A N N A

Gyászoló család

BODÓ J Ó Z S E F N É
FOLLMER
MAGDOLNA

Búcsúzik tőle felesége, fiai:
István, László, menyei: Marika, Zsuzsi, imádott unokái:
Zsuzsika, Andriska, Inezke,
dédunokája: Zolika

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

utolsó útjára elkísérték,
oi 1773362

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik drága halottunk,

0H773195

GYÁSZHÍR

KALMÁR ZOLTÁNT

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

jr

m

Hálásan megköszönjük a Röszkei Egyházközség és mindazok
szeretetét, akik

JUHÁSZ SÁNDOR

GYÁSZHÍR

0H874013

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

SZEGED
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Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen
szerettünk,

J E N E I SÁNDOR
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel gyászunkban osztoztak Külön mondunk
köszönetet a nászasszonynak,
háziorvosának, a kórház intenzív osztály orvosainak, ápolóinak, a temetkezési kft. dolgozóinak lelkiismeretes, odaadó
munkájukért.
0U873739
A gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg
Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel : 62/285-197
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/259-058 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád,
Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt.
55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.:
211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A.
Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési
Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u.
16. Tel.: 267-567 Mementó Temetkezési Iroda Makó, Csanád vezér tér 16.
Tel.: 20/9-318-332 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely,
Hősök tere 7. Tel.: 62/246+505, 62-/248-775

„Ismertük Őt. N e m volt
nagy és kiváló, csak szív,
a mi szívünkhöz közel álló.
De már nincs."
Összetört szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

IFJ. L O N E Á N
TIVADAR,
Hódmezővásárhely, Mikszáth K. u. 2/A szám alatti
lakos, közúti balesetben 24
éves korában elhunyt, "temetése febmár l-jén, fél 12
órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család

„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába hull,
bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itthagytál."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

LANTOS MIHÁLYNÉ
PAP VERONIKA,
Mindszent, Iskola u. 73. szám
alatti lakos súlyos betegség
után elhunyt, "temetése 2002.
febmár 4-én, 10 órakor lesz
a Mindszenti temetőben.
fíl I B71011

Gyászoló családjai
'

„Olyan csendben mentél el,
mint ahogy éltél. Fájó szíved
megpihen."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága, szeretett
Édesanyánk,

ÖZV HERCZEG
FERENCNÉ
CSIZMADIA
JUSZTINA,
Hódmezővásárhely, Délibáb
u. 13. szám alatti (volt Nyár
utcai) lakos életének 85. évében
hosszú, súlyos szenvedés után
csendesen megpihent. 2002.
február 4-én, 13 órakor a római
katolikus temetőben helyezzük
örök nyugalomba.
A gyászoló család
0U 873995
Vásárhely-Erzsébet

Megrendülten tudatjuk, hogy

M Á R T O N JÁNOS,
a volt KOKRON Gyár főportása,
Hódmezővásárhely,
Észak u. 104. szám alatti lakos, életének 99. évében
2002. január 28-án csendesen
elhunyt. Temetése a római
katolikus egyház szertartása
szerint a római katolikus temetőben lesz febmár l-jén,
10.30 órakor.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely, Szeged

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

NÓVÁK MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek Külön köszönjük a deszki tüdőszan a t ó r i u m n a k lelkiismeretes
munkáját.
Gyászoló család, Székkutas

SZENTES
GYÁSZHÍR
Megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk,' hogy drága szerettünk,

S Z E N C Z I SÁNDOR

Ö Z V DANCSÓ
JÓZSEF

(Szegvár, Kórógy u. 77/a) 55
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkedünk.
0.1873805

Gyászoló családja

szentesi (volt fábiánsebestyéni) lakos 92 éves korában elhunyt. "temetése február Tjén,
pénteken, 15 órakor lesz a Fábiánsebestyéni temetőben.
Gyászoló család, Szentes,
Fábiánsebestyén, Szegvár

T

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk

JAKAB
IMRE,
Szentes, Koszta J. u. 8. sz.
alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése
febmár l-jén (pénteken),
15 órakor lesz a Szentesi
alsó református temetőben.
Gyászoló család, Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak akik drága szerettünk,
LOVAS G Á S P Á R
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút helyeztek.
Gyászoló család, Szentes,
Csongrád
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Európa jön a Maty-érre

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Ne éljen a revansvágy!

Nyílt levél a szurkolókhoz
Bizonyára még sokan emlékeznek
rá, mi történt a Békéscsaba-LissHNKC női kézilabda-mérkőzés
után. Sportpályára nem való jelenetek sora zajlott, a két szurkolótábor összeverekedett, s ezt többek
között a csabai csarnok székei bánták. A két egyesületet a szövetség
megbüntette, a Csabát 300 ezer,
minket pedig 150 ezer forintra. Nekem egy kellemetlen személyes élményem is volt: a büfében belém
kötöttek, rendőrt kellett hívnom.
Nem kívánom senkinek sem azt az
érzést...
Ezzel együtt örülünk, a játékosok,
az edzők és a klubvezetők egyaránt, hogy ilyen hűséges szurkolóink vannak, akik szinte mindenhová elkísérnek bennünket. Az ő tá-

A legjobb európai kajak-kenusok célállomása július 18. és 21. között Szeged lesz.

kajak-kenu
Dunavarsány és Velence. Két
helyszín, amely keretbe foglalja
2002 legfontosabb hazai és nemzetközi kajak-kenu versenyeit,
természetesen az év legjelentősebb magyarországi eseménye a
július 18. és 21. között a Matyércn rendezendő felnőtt Európa-bajnokság lesz.
Dunavarsányban kezdődik az
idény, mégpedig április 8-án, a Héraklész vfzi felmérő viadallal. A
felnőttek útja ezután Hazewinkelbe, a világkupára vezet május 3. és
5. kőzött. Eközben az ifik Szolnokon az első tájékoztatőversenyen
mérhetik le, hogyan sikerült a felkészülésük. Május második hétvégéjén Győrben a maratoni magyar
bajnokságot rendezik, utána pedig május 24-étól 26-áig egy jól
ismert helyszínen, Poznanban tartják a második felnőtt vk-t. Nem va-

lószinű, hogy a mieink ezen részt
vesznek, mert ekkor lesz az Eb- és
vb-válogató Szolnokon. Két napra
(június 8-9.) az ifik újból Szolnokra költöznek az Eb-válogató miatt. Szegeden június 14-16-án vendégeskednek először a sportág legjobbjai, lévén ekkor tartják a Matyéren a felnőtt magyar bajnokságot, amely egyben a második Ebés vb-kvalifikációs esemény. A július 18. és 21. közötti, szegedi síkvízi Európa-bajnokságig két világkupa (Duisburg, jún. 21-23. és
Milánó, júl. 12-14.) vár a kajak-kcnusokra, miközben Szolnok U23
és ifi Eb-válogatónak, valamint a
Héraklész kadett vk-nak (mindkettő jún. 5-7.) ad otthont. A maratonisták előbb Tblnán a második
válogatón tesztelnek (jún. 22-23.),
később Dániába utazhatnak a világkupára (júl. 13-14.).
Egy héttel a szegedi Eb után Komatsuban lesz az utolsó vk-futam,
majd augusztus első hétvégéjén
Zágrábban az ifik és a juniorok
döntenek arról, kik az öreg konti-

Fotó: Karnok Csaba

nens legjobbjai. A nyár záró hónapjában Tynben bonyolítják le a maratoni (aug. 17-18.) és Sevillában
a síkvízi (aug. 29-szept. 1.) világbajnokságot. Szeptember 21. és
22-én Szlovákiában vendégeskednek az európai olimpiai reménységek, ugyanekkor Velencén záródik
a versenyidény, a Dunai Istvánemlékviadallal.
Nagy lendület, kitartás és komoly felkészülés kell ebhez a programhoz bármely korosztályban, és
a munkához a Magyar Olimpiai
Bizottság már megadta az első lökést. A MOB ugyanis elkészítette
hat pont alapján a sportágak támogatási sorrendjét, amelyben a kajak-kenu végzett az élen. így a
MOB-tól idén 100 milüó 97 ezer
forintot kap az eredményesség, az
edzőtáborok, az olimpiai műhelyek, a felkészülés és az egyedi
szakmai feladatok segítésére. A 38
sportág listájának a legvégén a curhng és a labdarúgás áll, MOB-támogatás nélkül.
MÁDI JÓZSEF

mogatásuk, buzdításuk is része az
elért szép eredményeknek, sikereknek, a pillanatnyi hatodik helyezésnek. Viszont az is fontos, hogy
ne csak a csapatunk, h a n e m a
drukkereink is népszerűek, szimpatikusak legyenek. Ezzel eddig
nem volt probléma, hiszen a Viharsarokban is a hazai rajongók kezdeményeztek, léptek fel agresszíven, támadólag. Jó lenne, ha a jövőben is inkább pozitív lenne a vásárhelyi-szegedi B-középről alkotott vélemény.
Február 2-án, 18 órakor a Hódtói Sportcsarnokban látjuk vendégül a Békéscsabai ENK-t, s az összecsapásnak - azt hiszem, nem kiabálom el - egyértelműen a LissHNKC az esélyese. Arra kérem a

Visszafordult
a Szeviép-Szeged
kosarlabda
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végén n e m lesz bajnoki
meccse a Szeviép-Szeged A csoportos női kosárlabdacsapatának.
Azért, hogy ne maradjanak mérkőzés nélkül a Tisza-partiak, az egyesület vezetői tegnapra edzőmeccset
kötöttek le a román első osztályú
Arad ellen. Király Sándor és tanítványai három gépkocsival keltek
útra. A határig nem volt semmilyen probléma, itt azonban kénytelek voltak visszafordulni. Mi miatt nem tudtak Romániába utazni a szeviépesek? - erre Király Sándor válaszolt.
- Az első probléma akkor jelentkezett, amikor kiderült, hogy a

szurkolóinkat: ne kockáztassák a
csarnok épségét, a pálya esetleges
betiltását, mert ezzel csapatunk jövőbeli esélyeit is csökkentenék. Biztos érkeznek csabai szimpatizánsok
is a meccsre, de arra kérek mindenkit: ne éljen a revansvágy, „csak"
szurkoljanak! Emlékezzenek: Békéscsabán, a 37. percben is ezért könyörögtek a lányok - akkor sikerrel. Szórakozzunk kellemesen, legyen a főszerep a sporté, a kézilabdáé!
Zárásként pedig engedjenek meg
egy személyes megjegyzést: nekem
semmi bajom a tótokkal, sót elárulhatom, szegről-végről én is
ilyen származású vagyok.
PINTÉR JÓZSEF
Liss-HNKC, elnök

Kezdenek
Sávolték

próbajátékon lévő bosnyák kosarasnak január 1 -je óta vizűm szükséges a szomszédos országba. Ezután azt is közölték, hogy a járműveknek nemzetközi biztosítással
kell rendelkezniük, e nélkül nem
léphetjük át a határt. Mivel ezek az
okmányok hiányoztak, ezért kénytelenek voltunk hazatérni. Szerencsére nem maradtunk meccs nélkül, délután a Naturtex-Szedeák
junior együttesével játszottunk
edzőmeccset, amelyeta 100-7 l-re
a fiúk nyertek meg Megérkezett
mind a két idegenlégiós, akik próbajátékon vesznek részt. Az első
benyomások alapján még nem sok
mindent lehetett megállapítani a
tudásukról, a fizikai állapotukról.
Szeretnénk még tesztelni óket
edzésen és meccsen is, a sorsukról
majd később döntünk.

tenisz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnap befejeződtek a selejtezők a
Magyar Grand Prix férfi felnőtt teniszverseny első, budapesti állomásán. Az már biztos, hogy a ma
rajtoló főtáblán három Hód TC-s
versenyző veszi fel a küzdelmet. Sávolt Attila, aki a télen igazolt Vásárhelyre, éppen klubtársával,
Szathmáry Tiborral mérkőzik az első fordulóban. Kiss Györgynek is
nehéz ellenfele lesz, ő a második
helyen kiemelt, az elmúlt évben
két egyéni országos bajnoki címet
begyűjtő Bardóczky Kornél ellen
lép pályára. Pénteken a legjobb
nyolc között folytatódik a küzdelem. Szombaton az elődöntőt, vasárnap a finálét rendezik.

Ön is egyike lehet 10 nyertesünknek!

A D É L M A G Y A R O R S Z Á G é s a DÉLVILÁG
képkirakó játékának

1. képrészletét
Bamutotó:

2 0 0 2 . f e b r u ó r 2., 19 ó r a . Momoro - Tantusz

Jegyek

Színhóz J e g y i r o d o (Szeged. Kelemen u. 7., Tel.: 6 2 / 5 5 4 713.
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Gyűjtse össze mind a 6 részletet, és az összeállított képet egy
levelezőlapra ragasztva küldje be címünkre február M-ig.

N Y E R E M É N Y E K :

—

Nemzeti Kulturális Alapprogram
——

látja.

—

I. díj: 1 0 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány
II-IV: díj: 3 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány
V-X. díj: 2 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány
Címünk: 6 7 4 0 Szeged, Ff. i 53. „Képkirakó

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Betonos
találkozó
futsal
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ahg négy napon belül ismét tétmérkőzést játszik az Első Beton
NB l-es futsalcsapata. A szegediek
ezúttal a Magyar Kupában lépnek
pályára ma, 19.30-tól az újszegedi sportcsarnokban.
A meccs tétje az elődöntőbe jutás, az ellenfél pedig az Interbeton Siófok lesz. A Balaton-partiak
óriási meglepetésre az ősszel - gólszegény találkozón - 2-1 -re legyőzték Kovácsékat. A szegediek, mindkét sorozatot, a kupát és a bajnokságot is figyelembe véve, azóta csak
egyszer kaptak ki, mégpedig a Kanáriktól, másfél hete. A fickb-alakulatnak jót tett a Vasas 6 - l - e s
legyőzése, természetesen a mai
összecsapáson szintén a sikerre
tör. A párharc két mérkőzésből áll,
I így a gólkülönbség is nagyon fontos lesz az egykori veszprémi (Perger, Bimbó, Brakszatórisz, Olajos)
első osztályú labdarúgókat felvonultató Siófokkal szemben.

Edzőképzés
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád és a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó-szövetség edzőbizottsága közösen szervezi meg az
UEFA B licences továbbképzését. A
tanfolyam célja olyan trénerek oktatása, akik az iskolai és a sportegyesületi csoportok, csapatok játékosainak a felkészítését, versenyeztetését szakszerűen elvégzik. A tanfolyam március 11 -én indul, heti három nap (hétfő, kedd és szerda) elfoglaltságot jelent. A tananyag 135
óra (61 óra szakismeret, 74 óra labdarúgással kapcsolatos egyéb ismeretek), fontos azonban, hogy a régióban idén ez lesz az egyetlen ilyen
képzés. Jelentkezni február 28-áig lehet a CSLSZ-ben (Szeged, Victor
Hugó utca 1., tel/fax.: 62/426-940),
érvényes sportorvosi igazolással.
Feltétel, hogy az edző jelölt a 18.
életév betöltése után, m i n i m u m
középfokú edzői képesítéssel vagy
D hcenc birtokában vehet részt.
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Csoda a ligeti uszodában!
vízilabda
KONTAVILL-SZENTESI V K BVSC6-4
(3-1,1-0,2-1,0-2)

Férfi OB l-es vízilabda-mérkőzés, rájátszás. Szentes, ligeti uszoda, 400 néző.
Vezette: Juhász, Lakatos.
Szentes: HORVÁTH T. - PELLEI2, CSÖRGŐ 1, Kis 1.1, Szabó N. 1, Kameneckij,
SZÉNÁSZKI1. Csere: Somogyi, Biltsik,
Berki, Juhász E., Vígh, Hyc. Edző: Kádár
József.
BVSC: SZÉCSI-Zoufall, Csányi, Ibolya
1, Gór-Nagy 1, Vincze, dr. Varjas 1. Csere:
Szűcs, Petik, Fülöp, Császár, Kis G., Németh Zs. Edző: Gerendás György.
Gól - emberelőnyből: 11/4, ill. 63.
Négyméteresből: 1/1, ill. -.

Az alapszakaszban összemérte már
tudását a két csapat Szentesen:
akkor a BVSC nagy csatában 11-8ra nyert.
- Az őszi teljesítményünkkel
most is kiegyeznék - mondta a
meccs előtt a hazaiak mestere, Kádár József. - Győzelmi reményeket
nem táplálunk, a mi helyzetünkben már az is nagy dolog lenne, ha
küzdelemre kényszerítenénk a
vasutasokat.
A fővárosiak edzője, Gerendás
György nem útkolta, ők elsősorban
nem a Szentes, hanem a hét végi
Real Madrid elleni LEN-kupa-negyeddöntő visszavágóra készültek.
- Kétgólos előnnyel utazunk a
spanyol fővárosba, remélem, elég
lesz - magyarázta Montreal olimpiai bajnoka. - A Kurca partjára is
olyan szándékkal utaztunk, hogy
azt a játékot próbáljuk gyakorolni,
amit a hét végén szeretnénk bemutatni. Ha így nézzük, a Szentes elleni meccset kupafőpróbának tekintjük.
Kameneckij csavarjával indult a
mérkőzés, de Szécsi számított rá,
könnyedén húzta le a labdát.
Mindkét csapat szorosát védekezett, a centerek szinte levegőt sem
tudtak venni. Nem úgy a kinú emberek: mivel a vendégek nem vették kellőképpen komolyan Pelleit,
a balkezes játékos nagy góllal bún-

A szentesiek légiósa, Kameneckij (labdával) ezúttal nem a gólszerzésben jeleskedett, hatalmas
mezőnymunkájával tűnt ki.

tetett. A másik oldalon az exszentesi Ibolya közelről egyenlített,
l - l . Jó volt a meccs, lüktetett a játék, nem volt üres járat, a közönség űzte, hajtotta a házigazdákat.
Pellei önbizalmának jót tett az előző gól, az ötödik percben is próbálkozott, hasonló sikerrel, 2-1. Ezzel azonban nem volt még vége a
szentesi show-nak, ugyanis Kis István is beköszönt a vendégek kapusának, 3-1. Pazar lövés volt, nem
különben az a mozdulat, amellyel
Horváth T. védte Ibolya próbálkozását. Az egyik néző meg is jegyezte: „Csoda van itt, kérem, születőben."
Káprázatosan védekezett a Szentes, de a legfőbb érdem Horváth Tamásé volt, aki - nincs rá jobb szó
- kivédte a fővárosiak szemét. És
a csoda folytatódott: Csörgő labdája is valahogy átcsorgott a képzeletbeli gólvonalon, 4-1. Úgy tűnt,
mintha a vendéglátók állnának a
tabella 3. helyén, n e m pedig a
BVSC. Nem hiába mondta fordu-

Fotó: Miskolczi Róbert

láskor a Szentesi VK elnöke, Juhász
József: „Ezt álmomban sem gondoltam volna." N e m volt egyedül
véleményével. A h a r m a d i k negyed elejétől kezdve a vendégek híres trénere, Gerendás egyre idegesebb ember benyomását keltette.
Ez az állapot csak fokozódott,
amikor Szabó N. értékesítette az
általa kiharcolt négyméterest, 5-1.
Tombolt a szurkolóhad, de még erre is rátettek egy lapáttal, hiszen
Horváth T. előbb Szűcsből, majd
n e m sokkal később Császárból
űzött gúnyt. Azt pedig már szavakba n e m lehet önteni, mekkora tapsvihar tört ki a Szentes hatodik találatát követően, amit Szénászki szerzett, 6-1. A legoptimistább nézők már temetni kezdték a budapestieket, de n e m sokkal később belátták, mindez korai
volt. Gór-Nagy faragott a hátrányból, majd fuhász játékvezető előbb
Pelleit, ezt követően pedig Szabót állította ki végleg cserével. Ettől persze kicsit megtorpantak a

Kurca-partiak, amit dr. Varjas
megúszásból, Zoufal pedig előnyből használt ki, 6-4. Szerencsére
már csak másfél perc, hihetetlen
hosszúnak tűnő, kilencven másodperc volt hátra a mérkőzésből. Ezen az estén azonban többre nem futotta a nagynevű rivális
tudásából, így méltán csókolgathatták egymást a szentesi játékosok, vezetők, nézők: óriási bravúrt végrehajtva, parádés játékkal, megérdemelten tartották otthon a két pontot.
Kádár József: - Büszke vagyok a
játékosaimra, az akarat diadala
volt. Sok sikert kívánok a BVSCnek a Real Madrid ellen.
Gerendás György: - főbb volt a
Szentes, megérdemelten
nyert.
Tavaly ebben az uszodában a
Honvéd 6-2-re kikapott,
aztán
bajnok lett. Úgyhogy én is bizakodom...
A másik mérkőzésen: Újpest-Domino-BHSE 5-11.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Dávid Ausztriában emelt

Czakó Lajos (képünkön) gyerekkora óta futballbarát; elsősorban
a labdarúgás kispályás változatának hódolt. Szerencsésnek vallja magát, mert korábbi csapatával, a HungarHotels együttesével
bejárhatta az egész országot. Kellemes emlékei fűződnek a szegedi Radnóti-hétfökhöz is, amelyet egyszer megnyert, majd a
négy osztály elsőjének a szuperkupáján szintén a győztes gárda
tagja volt. Ma már csak nézőként jár a focipályákra, gyakran
megfordul az NB Il-es Szeged és
a fia, Gábor miatt a Tisza VolánFS ifimeccsein. 1965 óta Vasasdrukker, az olasz bajnokságban
pedig a Rómának szurkol.
- A Bundesligában a Hamburgnak, a Bayemt szinte megalázó Schalkénak, a Lisztest a
soraiban tudó Brémának, a
Herthának és a Dortmundnak

A szegedi Dávid fánosról - aki a
súlyemelőktől pártolt át az erős
emberek világába - tavaly már
többször olvashattak ezeken a hasábokon. N e m sokat pihenhetett,
a közelmúltban m á r Ausztria
egyik síparadicsomában, Innsbruckban állt rajthoz, a győri Darázs Ádámmal együtt. Ez az esemény a hagyományos európai turné egyik állomása volt, s annyit
m á r m o s t elárulhatunk: hazai
sportoló győzött.
- Majd nyolcszáz kilométer utazás és egy óra alvás után várt ránk
a megmérettetés, népes és erős
mezőnnyel - mondta Dávid János. - Ráadásul akadt két olyan
szám, a lengősúlycipelés és a Conan-kör, ami számomra teljesen
ismeretlen volt. A teljesítményemet ez mind befolyásolta, valószínűleg ezért végeztem csupán a
hetedik helyen, Ádám ötödik lett.
De nézzük sorjában, milyen
erőpróbák vártak a szegedi-győri
duóra. Az első volt a Conan-kör,
itt az volt a „tét", hogy egy 380 kilós súllyal mennyi fokot tudtak
haladni. Ezután jött a 350 kg-os
lengősúly, amit 12 méterre kellett
elvinni, időre. A csuklyástartást
sem tejbegrízen nevelkedett embereknek találták ki: egy 2000 kgos autó hátulját emelgették. A
kőgolyópakolásban (110, 130,
150, 160 és 180 kilósok), ami tipikus magyar specialitásnak tekinthető, már több babér termett
a mienknek. Ezt a számot Dávid
János nyerte, a második helyen
Darázs Ádám végzett, a harmadikon pedig a magyar származású

mindenképpen nyernie kell kezdte a monológot Czakó Lajos.
- Bresciában alsóházi rangadót
rendeznek, a bajnokesélyes Roma Firenzében is begyűjti a három pontot, míg otthonában a
Verona bárkire veszélyes lehet.

1MLAJIPPJE1M

1. Hamburg [12.)-1860 München (8.)
1
2. Köln (16.)-K'lautern (3.)
X
3. Schalke (6.)-M'gladbach (14.)
1
4. Bremen (4.)-Stuttgart (9.)
1
5. Hertha (7.)-Freiburg (11.)
1
6. Wolfsburg (lO.)-Dortmund (2.)
2
7. Bayern (5.)-Leverkusen (1.)
1
8. Inter (2.)-Tbrino (9.)
1
9. Brescia (14.)-Parma (15.)
X
10. Fiorentina (17.)-Roma (1.)
X
11. Piacenza (13.)-Chievo (4.)
X
12. Udinese (lO.)-Perugia (11.)
1
13. Verona (8.)-Atalanta (12.)
1
pluszmérkőzés:
14. Lazio (7.)-Milan (5.)
X
Az előző heti tippelőnk, Protity Sándor hét találatot ért el.

2
2

X
X

2
2
2

KÖVETKEZIK A ZTE
Amint az várható volt, a DFRCSzeged extraligás férfi röplabdacsapatának a Magyar Kupában a négy
közé jutásért a ZTE RC együttesével kell megmérkőznie. A zalaegerszegiek az NB I-ben a 7. helyen állnak (az előző rivális, a Dág második volt), tehát a Tisza-partiaknak
nem okozhat gondot a búcsúztatásuk. Szerencsés esetben - bár a címvédő már eddig sem panaszkodhat
Fortunára - Nyári Sándor tanítványai a fináléba is besétálhatnak,
van ugyanis egy Győri Széchenyi-Veszprémi RC pár is.
Az MK-negyeddöntő párosítása:
DFRC-Szeged-ZTE RG, Győri Széchenyi-Veszprémi RC, Dunaferr
SE-Szolnoki Titász RK SI, Szabolcs
Gabona-NYVRC-Kométa-Kaposvár SE.

Totómonológ

Fotó: Schmidt Andrea

reflektor

szlovák, Őszi Ferenc. A furcsa nevű Crucifix, két 15 kilogrammos
súly vízszintesen, oldalt való kitartását jelentette - természetesen
időre.
A záró vegyes számban volt 350
kg-os traktorkerék átforgatása kétszer, 120 kilós farönk kinyomása
és háromszor két darab 120 kg-os

koffer cipelése 20 méterre. N e m
piskóta! - Május 10. és 12. között
Esztergomban és szlovákiai Párkányban rendezik az Európa-bajnokságot, 18-án pedig a páros ob,
utóbbin Darázs Ádámmal indulok. Most erre a két eseményre készülök, koncentrálok.
I. P.

A tipikus magyar számban, a kőgolyópakolásban Dávid János nem
talált legyőzőre.

IZLAND MENETEL
A Svédországban zajló férfi kézilabda Európa-bajnokság meglepetéscsapata, Izland folytatta remek szereplését: a középdöntő második fordulójában fölényesen verte Jugoszláviát. Eredmények. I. csoport
(Göteborg): Oroszország-Csehország 29-20 (12-8), Dánia-Ukrajna
21-17 (11-7). II. csoport (Vasteras): Izland-Jugoszlávia 3 4 - 2 6
(16-14), Németország-Szlovénia
31-28(12-12).
KETTEN MEGLÉPTEK
A szegedi Belvárosi Tekeklubban
(Juhász Gyula Művelődési Ház) a
13. fordulót rendezték meg az amatőr teke-csapatbajnokságban. Eredmények: Euroteke Il.-Santé 2:6
(1944-2186), Béke Tanszék-Euroteke I. 5:3 (2444-2438), Benitel-Tan-Erő 6:2 (2422-2125), Finister Kugli-Tápé 5:3 (2531-2469),
Pick-Yamaha
Motor
4:4
(2371-2359), Szilléri Biztonságtechnika-Phoenix 3:5 (2338-2361),
GLB SE-Béke Tanszék 2:6
(2221-2353). Az élcsoport: 1. Pick
23, 2. Benitel 22, 3. Yamaha Motor 17, 4. Euroteke I. 16 ponttal. A
hét legjobbjai: 1. Veres Zsolt (Phoenix) 458,2. Óhátné Szombathelyi
Erzsébet (Béke Tanszék) 440, 3.
Maszlag István (Benitel) 436 fával.
A következő forduló párosítása: Tápé-Pick, Euroteke I.-Benitel, Phoenix-Euroteke II., Tan-Erő-Szilléri,
Santé-Finister, Yamaha-Béke Tanszék, GLB SE-Euroteke I.
NÉGY HIBÁTLAN
Hódmezővásárhelyen a harmadik
fordulón is túl vannak a Hódtói
Sportcsarnokban tartandó Toti-Lancast-kupa kispályás labdarúgótorna
csapatai. A mezőnyben négy veretlen együttest - mindkét ágon kettőt-kettőt - találhatunk. Eredmények, sárga csoport: SUstár-Boby
2-0, Viktória-Penna Club 2-1, Padlógáz-Fémvill 2-0, V-Tabak-Balek
3-0, Boby Security-Kék Thlipán
2-0. A csoport állása: 1. V-Tabak 9
(16-1), 2. Viktória 9 (9-4), 3. Silstar 6 (9-4), 4. Boby Sec. 6 (4-2), 5.
Padlógáz 6 (3-5), 6. Penna 4, 7.
Boby 3, 8. Kék TUlipán 1, 9. Balek
0 (2-11), 10. Fém-Vili 0 (0-11)
ponttal. Kék csoport: Csirió-BarBár 11-0, 3B Security-Lánglovagok 7-3, Argentin Tangó-Toti-Róta 5-0, Csaó FC-T-Boy 2-0, T + M
Sport-HFC ifi 6-1. A csoport állása: 1. Csirió 9 (24-4), 2. Csaó 9
(9-2), 3. T + M Sport 7,4. Argentin
Tangó 5, 5. 3B Sec. 3 (9-11), 6.
HFC ifi 3 (5-10), 7. Lánglovagok 3
(6-12), 8. Bar-Bár3 (1-15), 9. T-Boy
1,10. Toti-Róta 0 ponttal.
NAGY CSABA ÖTÖDIK
Budapesten, a Pool Harbour Biliárdszalonban rendezték meg a 9-es játék legutóbbi ranglistaversenyét,
melyen a hatvanegy induló között
a szegedi Vegas BC hat sportolóval
képviseltette magát. Végeredmény:
1. Tbt Sándor (Szeged, egyesületen
kívül), ...5. Nagy Csaba, ...9. Gerhard Gryschka, ...17. Kovács Gergely (utóbbi három Vegas BC Szeged). Febmár 10-én nagyon fontos
megmérettetés, az Európa-bajnoki
selejtező következik. Ezen Nagy
Csaba jó eséllyel pályázik arra, hogy
az első vagy a második helyen végezve tagja legyen az utazó triónak.
Tot Sándor helye biztos a magyar válogatottban.
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A toronyház ablakai
BAKOS ANDRAS

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 31.

Babonás
nemzedék

Folytatódik a kora tavaszias idő
Készttette

ALLENSBACH (MTI)

Amikor látta, hogy számára csak az utolsó teherautón maradt hely, és ott is nehezen tudnak már
összébb húzódni, elhatározta: amikora váras szélére érnek, leugrik és elbújik a világoszöld levelű
bokrok között. Akkoriban azt mondta valaki a platón, hogy ezek olajfák. Itt marad, ha már úgysincs
rá szükség. Az új lehetőség fölött érzett öröm feledtette vele, hogy nem tud leülni, guggol, és zsibbad
a lába. Valamiért biztos volt benne, hogy a társai
azonnal megértenék ót, és csöndben maradnának. Nem tudtuk, hogy ő is jön, ott maradt a laktanyában: ezt mondták volna, talán. Úgy képzelte, sötétedésig üldögélne az olajfák között, figyelné a városszéli három rózsaszín tízemeletest, aztán elindulna, a középsö épület kapujában megnyomná a hatodik emelet egyik lakásának csengőjét. fölmenne a lépcsőn, belépne a résnyire nyitott
ajtón. Egy ideig néznék egymás arcát, de a lány se
kérdezne semmit, behívná a konyhába, krumplit
pucolna.
Olaj ömlik a serpenyőbe. A hasábok, mint egymásra torlódó, süllyedő hajók hada. Egyre erősödő
sercegés. És ők továbbra is hallgatnak.
Egészen élesen látta ezt a képet, az ételt is, miközben a platón guggolt. Azt gondolta, itt eddig is
egészen jól haladtak az ügyek nélküle; hát hadd legyen így ezután mindig. Még akkor is a leugrás lehetőségén tűnődött, amikora teherautók a hosszú
út végén befordultak egy ismeretlen laktanya ka-

puján. Ekkor már ült, nem zsibbadt a lába; közben
valamikor helyet szorítottak neki a zöld padon.
Amikor megálltak, noszogatni kellett, hogy végre
mozduljon, de aztán nem volt vele semmi baj.
Szó nélkül csinálta, amit kellett, három hétig. Csak
azt nem tudta elhinni, hogy ő most tényleg ott
van.
Elmerülten dolgozott akkor is, amikor néhány
méterre tőle egy másik katona a láda peremére ejtett egy aknagyújtót, és az éles csattanással föhobhant. Abba kellett hagyni a munkát, a tisztek sápadtan vacilláltak, hívják-e a mentőt, vagy se. Végül persze hívták. A tisztek azt mondták, ezek
után nem kívánhatják senkitől, hogy folytassa a
munkát, nekik, a tiszteknek kell befejezniük. Viszont önként bárki jelentkezhet. És ezúttal nem baj,
ha senki sem jelentkezik.
ló néhány katonával együtt akkor ő is kilépett.
Az egyik hadnagy pedig azt mondta, csak az segíthet, aki nem fél. Fölemelt egy ketyerét, felhúzta a
kulccsal, fel-alá sétált a sor előtt, aztán megfordult,
és hirtelen odadobta neki. Ő elkapta, és kioldotta
a mgót, hadd oldódjon a feszültség; de közben arra gondolt, a szárazon csörgő zöld fémszelencét szorongatva, hogy ez a faarcú ember nem lehet ő,
semmiképpen.
Ő ott maradt az olajfák között a szürkületben,
végre egyedül, Ás még mindig várja, mikor gyúl ki
a fény a rózsaszín toronyházak ablakaiban.

Szellemek és kísértetek még a XXI.
században is ott kószálnak sok németnek a fejében. Az allensbachi
Demoszkópiai Intézet felmérése
szerint Németország nyugati részében minden tizedik felnőtt hisz
a kísértetekben.
Az ország keleti részében ez az
arány mindössze három százalék.
A felmérés során egész Németországban 2030 - 16 évesnél idősebb - férfi és nő véleményét tudakolták meg.
Közülük sokan - különösen
asszonyok - hisznek benne,
hogy az elhunytak lelke megjelenik
házaknál és más helyeken.

isten eltesse!
MARCELLA
A Marcella a latin Marcellus férfinév női párja, ez pedig a Marcus
továbbképzéséből származik. A latin egyéni név jelentése: Mars
hadistenhez tartozó, neki szentelt.
Egyéb névnapok: Cirus, Eudoxia,
Geminián, János, Ludovika, Lujza,
Péter, Petur, Virgilia.

a nap vicce
Az elvonókúrán Kropacsek sajnálkozva szól ágyszomszédjához:
- Ezt a lúdtalpbetétet, ami az
egész vagyonom, az apámtól örököltem - sajnos, nincs hozzá lúdtalpam...

Időnként erősen megnövekszik a fályotlelhőzet. de eső sehol sem valószmű. Egyre
élénkebb lesz a délnyugati, majd megerősödik az északnyugati szél. Enyhe idő lesz
Szeged
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Hódmezővásárhely

cC2> 14*
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14*

Bókósosaba
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14°

Makó
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Kacskomót
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14*

Orosháza

Csongrád
Kistelek
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Mórahalom

14*

Mindszent

14"

14*

További kilátások
Lényeges időjárás-változás a következő napokban sem várható, folytatódik az
évszakos átlagnál jóval enyhébb, kora tavaszias hőmérsékletű idő Csapadék
továbbra sem valószínű Napról-napra erősöd* kissé a ködhajam. gyengül a szél.

a ta
tfetro

Vasárnap

Max:13
Mhc2°

Max:14
Mn:4

Marci**
MK3*

Változó

Derült

Derült

Péntek

Szoabat

Max:12°
Mhi-3"
Váltra)

o

ö

Vízállás:
A Tisza Szegednél 295 cm [hőfoka 0.8 C°), Csongrádnál 274 em,
Mindszentnél 308 cm. A Maros Makónál 46 cm.
A Nap kel: 7.12, nyugszik: 16.43. A Hold kel: 20.03, nyugszik: 9.00.

Pengementes zsebkés Nevében
ZÜRICH (MTI)

Németh György karikatúrája

Vonatozási
toplista
BERN (MTI)

Európa egyetlen más országában
sem utaznak az emberek olyan
„szorgalmasan" vasúton, mint
Svájcban. Egy svájci polgár 2000ben átlag 41 alkalommal ült vonatra és összesen 1789 kilométert
vasutazott. A Nemzetközi Vasúttársaság (UIC) adatai szerint azonban ezzel a svájciak csupán Európában „bajnokok". Világviszonylatban ugyanis továbbra is a japánok
vezetnek - ők évente fejenként 69
alkalommal utaznak vonaton. A
rangsor utolsó helyére az amerikaiak kerültek, akik évente csupán 0,1 alkalommal, azaz tízévente egyszer használják a vasutat.
Európában a rangsor utolsó helyeit Görögország, Moldávia, Macedónia és Jugoszlávia foglalja el - állampolgáraik átlagosan évente egyszer szállnak fel vonatra. A rangsor élén - Svájc mögött - a sorrend
a következő: Dánia és Luxemburg
(fejenként évi 29-29 utazással),
Ausztria (22), Németország (21),
Hollandia (19), Csehország (18)
és Nagy-Britannia (17)- tűnik ki
az sda svájci hírügynökség jelentéséből.

Lottószámok
SKANDINÁV LOTTÓ
A : 9, 11, 13, 14, 19, 2 1 , 2 6
B: 3 , 6, 14, 17, 18, 2 2 , 2 7

Rabszékletből biogáz
BANGKOK (MTI)

Az energiára éhes Thaiföld igyekszik a lehető legtöbbet „kihozni" a
börtönökben lévő rabokból: székletüket gázzá alakítja. A terv azután
öltött testet, hogy nagy siker koronázta azt az országos kampányt,
amely hasonló hasznosítást célzott meg disznók esetében. A sertéstrágyából remek minőségű biogázt nyertek, ami csökkenti
Thaiföld függését a drága külföldi

energiahordozóktól. A disznók
után következnek az emberek, és
első nekifutásra azért a rabok, mert
ők sokan vannak kis helyen, így
kellően tetemes mennyiségben termelődik végtermék, illetve gázalapanyag. „Egy bangkoki börtön
ideális az emberi biogáz termeléséhez" - mondta a Reuternak a
thaiföldi energiapolitikai hivatal
vezetője. Az ázsiai ország börtöneiben jelenleg mintegy 240 ezren raboskodnak.

SOHB NEM
LÁTOTT ÁRUK!

Pengementes zsebkéssel, avagy
„csupa nyél" bicskával próbálja
terméke iránt a kereslet visszaesését megállítani a mindentudó
zsebkéseiről híres svájci Victorinox cég. Emlékezetes, hogy a tavaly szeptember 11-ei New York-i
és washingtoni repülőgépes merényletekben kések játszották a
fegyverek szerepét.
Ezt követően számos repülőtéren megtiltották az utasoknak,
hogy zsebkéseket is felvigyenek
magukkal a gépekre, ráadásul
megszüntették a zsebkések, bicskák árusítását is a légikikötők-

DIESEL

DZSAKARTA (MTI)

Ezentúl új névvel jár a sorozatos
közlekedési balesetek híréből ismert vonat... Ha egy gyerek gyakran megbetegszik, változtasd meg a
nevét! A helyi hagyományt ismerik
az indonéz vasúttársaság vezetői
is, mert úgy döntöttek, hogy a Dzsakartát Yogdzsakartával összekötő
expressz számos közlekedési balesetéből - a múlt hónapban volt az
utolsó, 30 halottal - levonják a
megfelelő következtetést. Az Empu
Jaya - ez a vonat neve - ezentúl
Progo néven viszi az utasokat.

A hiteles ajánlat

kárpótlás

„A kis aut

királya'

DETROIT (MTI)

Amerikai kutatók szerint a vegyileg szennyezett környezet befolyásolja a születendő utód nemét.
Gyakrabban születik fiúgyermeke
azoknak az apáknak, akik vegyileg
erősen szennyezett környezetben
dolgoznak. Ez nem a természet
kárpótlása a körülményekért, hanem tudományosan megalapozott
vélemény egy vizsgálatsorozat lezárásaként, melyet olyan férfiak
körében végeztek, akik a rendkívül
szennyezett Nagy Tavakhoz járnak halászni. „Ezzel azonban nem
azt akarjuk mondani, hogy a fiúgyermek kellemetlen következmény, csupán az összefüggésre kívánunk utalni" - jegyezte meg a
vizsgálatot vezető professzor.

ajánlata

Szeged. Kígyó u. 1.

a végzete

Környezeti

A Képesbolt

COUNTRYSTORE

ben. Mindemiatt a svájci kombibicskák gyártójának eladásai csaknem egyharmaddal csökkentek
2001 utolsó negyedében az egy
évvel korábbi időszakhoz mérten
- jelentette a Reuter.
Hogy hányan vesznek majd
pengétlen bicskát - a zsebkés kés
funkcióját tekintve puszta bicskanyelet - egyelőre a jövő titka.
Némi vigaszt nyújthat a vásárlónak a nyélbe épített további eszköztár: a körömreszelő, az apró
csipesz, a sörnyitó, a konzervnyitó, a kisolló, a mosható (műanyag)
fogpiszkáló, a csavarhúzó és a
bicskanyél szép, mélyvörös szí-

NAPTÁRVÁSÁR
20-50% engedmény
Valentin-napi ajándékok,
meglepetések!
Nagyáruház passzázs
AJÁNDÉKÖZÖN
a Tesco Áruházban

Nyílt hétvége

Különleges ajánlatunk kereté- 1
ben minden Fabia dassic 1.4
2002. február 2-3. típusú gépkocsi vásárlása esetén, csak 5 0 0 OOO Ft-ot kell befizetnie, sőt most az alábbi
( 1 6 0 OOO Ft értékű) ajándékcsomagok közül választhat:
• Safety csomag (1 év ingyen Casoo és riasztóberendezés)
• Family csomag (gyermekülés, téli gumi garnitúra é s
vonóhorog)
• iázz csomag ( 4 d b könnyűfém keréktárcsa é s JVC
CD-rádió COváftóval)

Tárkány
Autóház

6726 Szeged,
Szőregi út 46-50.
TeL: ( 6 2 ) 5 5 5 - 6 6 6 ,

Fax: (62) 401-104
e-mai: tariuny&vnethu

