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TÉMÁINKBÓL
AKADÁLY AZ ÚTIKÖLTSÉG
Az emlőrákszűrő központoktól
távol lakó, falvakban élő nők
nem mennek el
a mammográfiás vizsgálatokra,
mert az OEP nem fizeti ki nekik
az útiköltséget. Ez
megkérdőjelezi az Egészséges
nemzetért népegészségügyi
program első akciójának sikerét.
3. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

Öt órán belül négy halál

SZEGED
LÉPÉSHÁTRÁNYBAN
Miért lenne jó, ha Magyarország
lenne a házigazdája a 2008-ban
rendezendő labdarúgó Európabajnokságnak? Szeged
bekerülhet-e a rendező városok
közé? Ezekre a kérdésekre
Csonka Gábortól, a Stadion
Invest Rt. vezérigazgatójától
kértünk választ.
15. oldal
HIÁBA HÍVTA AZ OPERAHÁZ

Hiába hívták a Szegedi
Szimfonikus Zenekar vezetőjét,
Gyüdi Sándort az Operaházba
karigazgatónak, a szegedi
muzsikus visszautasította a
rendkívül kedvező ajánlatot.
Úgy döntött, marad, és újra
megpályázza a szimfonikusok
igazgató-karnagyi posztját.
7. oldal

Tizenhárom

évre ítélték Tánczos

Gábort

Kételkedik
a szegedi szakértő
Jogerősen tizenhárom év szabadságvesztésre ítélte tegnap a Legfelsőbb Bíróság Tánczos Gábort, akit a körmendi gyermekgyilkossággal vádoltak. Tánczos védői a strasbourgi bírósághoz fordulnak,
mert nem hallgatták meg szakértőjüket. A szegedi Pasinszki József
szerint, ha figyelembe veszik az általa feltárt tényeket, más ítélet
születik.

GYAKRABBAN NÉZZÜK
A MAGYAR FILMEKET
Az elmúlt évben a magyar
mozik nézőszáma 15,7 millió
volt, ez meghaladta az előző
három év adatait. Javult a hazai
alkotások nézettsége is,
a magyar filmeket több mint
700 ezer néző előtt vetítették.
A jegybevétel alapján 255 ezer
nézővel a Sacra Corona áll
az első helyen.
7. oldal
MÓRAHALMI IFJAK
SZERVEZETE
Ifjúság, Hűség, Barátság néven
alapított ifjúsági szervezetet
néhány mórahalmi fiatal.
Többen nem nézték jó szemmel
a fiatalok kezdeményezését.
A kedélyek mára lecsillapodtak,
az egykori „ellenfelek", a
Gladiátorok tagjai azóta lelkesen
látogatják az IHB búbjait.
Tisza-party

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

„Csak magánvéleményemet mondhatom el az üggyel kapcsolatban: szerintem tévedett a bíróság,
Tánczos Gábor ártatlan, csak véletlenül került az ügybe" - nyilatkozta lapunknak Pasinszki József, az
ismert szegedi igazságügyi vegyészszakértő.
Pasinszki a körmendi gyermek-

gyilkossággal, egy 11 éves kislány
megölésével vádolt Tánczos Gábor
védőinek kérésére készített szakértői véleményt. A Legfelsőbb Bíróságon azonban egyszer sem hallgatták meg, holott szakértői véleményét felvették a bizonyítékok közé.
Folytatás az 5. oldalon

Dohánykommandó
- megyei akcióban
A Csongrád Megyei ÁNTSZ
munkatársai több csoportban ellenőrzik a nem dohányzók védelAz IFA és a Volkswagen Passat borzasztó erejű ütközésében a személykocsi utastere szinte teljesen
megsemmisült, a teherautó első futóműve pedig kiszakadt.
Fotó: Miskolczi Róbert mében született törvény betartását a megye éttermeiben, cukrászCsongrád megyében tegnap öt órán belül két halálos baleset történt, haladt Szőreg felé, vele szemben dáiban. Az 1999-ben megjelent
négyen életüket vesztették. Szőreg és Kübekháza között személy- egy ekét vontató munkagép tartott törvényt a szórakoztató és vengépkocsi ütközött traktorral, az autó vezetője meghalt. Klárafalvá- Kübekháza irányába. A Volkswa- déglátóipari helyeken 2001. janál három börtönőr vesztette életét, amikor járművük megcsúszott gen eddig ismeretlen okból neki- nuárjától kell alkalmazni, tehát
ütközött a mezőgazdasági jármű egy év állt a vendéglátósok rendelés frontálisan ütközött egy teherautóval.
egyik kerekének, majd megcsú- kezésére ahhoz, hogy éttermeikA tragikus baleseteket valószínűleg utak okozták. Csongrád megyé- szott, és a menetirány szerinti ben, cukrászdáikban külön helyiséget biztosítsanak a dohányzók,
a megváltozott időjárási körülmé- ben négyen haltak meg tegnap jobb oldali árokba borult.
illetve a nem dohányzók számányek, a rossz látási viszonyok és közúti balesetben. Kedden reggel
ra. Ha ez nem oldható meg, mert
a köd miatt síkossá, csúszóssá vált fél hétkor egy Volkswagen Jetta Folytatás az 5. oldalon

egy légterű a vendéglő, akkor
olyan elszívó berendezést kell beépíteni, amely biztosítja a légelszívást, ugyanakkor a friss levegő
behívását.
A tisztiorvosi szolgálat ellenőrei
a megyében az elmúlt héten mintegy félszáz vendéglőben, cukrászdában, gyorsbüfében jártak, Szegeden az eddig vizsgált 25 vendéglátóhely közül húszat egészségvédelmi bírság megfizetésére köteleztek.
Folytatás az 5. oldalon

Parlamenti
Pénteken temetik Rapcsák Andrást botrány

Pénteken délután fél 5-kor gyászszertartás keretében helyezik örök
nyugalomra a vásárhelyi Kincses
temetőben Rapcsák András polgármestert, országgyűlési képviselőt.
Ezt megelőzően déli 12 és délután
2 óra között róhatják le kegyeletüket a vásárhelyi polgárok a református újtemplomban, ahol délután 3
órakor búcsúztatják a város első
emberét A gyászszertartáson búcsúbeszédet Bölcskei Gusztáv, a tiszántúli református egyházkerület püspöke mond. A temetésén részt vesz
Ader fános, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök
is. A temetés részleteiről a kedd
délutáni rendkívüli közgyűlésen
döntöttek a gyászruhába öltözött
vásárhelyi képviselők. A testület
tagjai egyperces néma felállással
tisztelegtek Rapcsák András emléke előtt.
A közgyűlés rendkívüli ülésén Almási István alpolgármester méltatta Rapcsák András érdemeit, a képviselők tájékozódtak a polgármester elhunytával Hódmezővásárhelyen bekövetkezett helyzetről.

Példa nélkül álló botrány tört ki
kedden kora este az Országgyűlésben: a szocialista képviselők kivonultak az ülésteremből. A legnagyobb ellenzéki párt frakciója azt
követően döntött így, hogy Kellet László |MSZP) ügyrendi felszólásában azt mondta: Orbán
Viktor miniszterelnök bekiabálásában hazaárulónak nevezte az
ellenzéket.
A kivonulás után Keller László
úgy fogalmazott: a nyilvánvaló
sértést, ami nemcsak a képviselőket, hanem a mögöttük álló
választópolgárokat is éri, nem viselhetik el, ezért vonultak ki.
- Aggasztónak tartom, hogy miután a miniszterelnök higgadtságra szólította fel a parlamenti
képviselőket, annak adta tanújelét, hogy önmaga képtelen megőrizni higgadtságát, és úgy tűnik,
nem ura szavainak, és tetteinek
sem - mondta a botránnyal kapcsolatban Szent-Iványi István, az
SZDSZ frakcióvezetője.
A rendkívüli közgyűlést Almási István vezette.

Összeállításunk a 4. oldalon

Fotó: Karnok Csaba

Részletek a 2. oldalon

Ne feledje, hogy velünk most a t é l i s j n d s j e s z !
Á t é l i hónapokra megajándékozzuk Önt a gondtalanság örömével, hiszen ha márciusban is előfizetőink
között köszönthetjük, könnyen előfordulhat, hogy 19 szerencsés társával együtt Ön lesz az, aki
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* Közjegyző előtti sorsolás 2002. március 8-an.
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...hogy olt bon legyen
A december, január, február hónapokra v o n a t k o z ó villany-, gáz- és fűtésszámlákat térítjük meg, m a x i m u m 50 000 f o r i n t értékben. A kifizetéshez f e l t é t l e n ü l hozza magával az eredeti számlákat. Csak azokat a számlákat f o g a d j u k el, amelyek az előfizetés
címén t a l á l h a t ó ingatlanra vonatkoznak. A fődíjak sorsolásán minden, márciusban érvényes előfizetéssel rendelkező természetes személy részt vesz. A sorsoláson nem vehetnek részt a Délmagyarország Kiadó d o l g o z ó i és közvetlen hozzátartozóik.
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Vajdasági esély
Milosevics Szlobodan. Ugye ismerősen cseng ennek, az úriembernek semmiképpen sem nevezhető, szerb nacionalista politikusnak
a neve - Nos, ez az ember 1989-ben országlásának csúcsán volt,
a nép istenítette őt, elhitte neki. hogy egyesíti a szerb „földeket és
népet"... Ekkor számolta fel Vajdaság és Koszovó autonómiáját,
mondván, nincs többé részleges önállóság, sajátos (esetenként
nemzetiségi) jogkör, a gazdaság, az oktatás, a kultúra, az egészségügy stb. Belgrád fennhatósága alatt működjék. A tartományok ebbe - 1989-ben - nehezen törődtek bele, Milosevics tankjai azonban Ihistinában és Újvidéken jobb belátásra bírták az „autonómistiíkat". Merthogy így nevezték azokat, akik kiálltak a tartományok
önállósága mellett. A következő években elég volt valakiről elhíresztelni, hogy ilyen érzelmű (még ha nem is volt az), máris repült a munkahelyéről!
Most, hosszú vajúdás után, Vajdaság visszakapta elorzott jogköreit. Illetve, azok egy részét. Nagy az öröm a Délvidéken az omnibusztörvénynek nevezett jogszabály meghozatala kapcsán. Nem
árt azonban óvatosnak lenni: a szerb nacionalizmus állandóan jelen van a politikában, a közéletben, mitöbb a hétköznapok eseményeiben is. Az omnibusztörvényt akkor lehet majd ténylegesen alkalmazni, ha az európai értelemben vett emberi, s ezen belül a nemzetiségi jogoknak is érvényt szereznek az immár két szövetségi köztársaságra zsugorodott fugoszláviában.
KISIMRE FERENC

Az amerikai nagykövet a Fidesz elnökénél

A cigányság helyzete
BUDAPEST (MTI)

A magyar-amerikai kapcsolatokról, a NATO bővítéséről, a magyarországi cigányság helyzetétől és a civil szervezetekről esett szó Nancy
Goodman Brinker, az Egyesült Államok budapesti nagykövete és Bokorrá Zoltán, a Fidesz elnöke közötti keddi megbeszélésen a párt
Lendvay utcai székházában. A találkozó az amerikai nagykövet kezdeményezésére jött létre. - Célom,
hogy minél több politikai vezetővel
és véleményformáló személlyel találkozzam Magyarországon és megismerjem álláspontjukat néhány
fontos kérdésben - fogalmazott a

megbeszélést követően Nancy
Goodman Brinker újságírók előtt.
Pokorni Zoltán kiemelte, hogy Magyarország számára nemzetstratégiai érdek is a NATO bővítése, hiszen az a csatlakozásra esélyes
szomszédos országokban élő magyar kisebbségnek a lehető legszorosabb integrálódást jelenti az anyaországgal. - Elmondtam a nagykövet asszonynak, hogy a kormány
milyen komoly lépéseket tett és
tesz a magyarországi cigányság
helyzetének javítása érdekében, és
milyen egyedülálló jelentőséggel
bír a Fidesz és a Lungo Drom közötti megállapodás - hangsúlyozta
a Fidesz elnöke.

Szlovák ellenállás
POZSONY (MTI)

A szlovák kormány kedden délelőtt tartott rendkívüli ülésén elfogadta azt a kezdeményezést, hogy
a parlament határozatban adjon
hangot a magyar kedvezménytörvénnyel kapcsolatos szlovák ellenvetéseknek, és mondja ki, hogy
„Magyarország a jogszabállyal beavatkozik Szlovákia területi és személyi joghatóságába". A határozat-tervezetet a parlament külügyi
bizottsága már korábban a tör-

vényhozás plénuma elé terjesztette, de a tervezet plenáris vitáját tekintettel az időközben folyt magyar-szlovák egyeztetésre - egy
héttel elhalasztották. Eközben Pozsony a kétoldalú tárgyalásokon
már egyeztetett magyar-szlovák
nyilatkozat csaknem véglegesített
tervezete helyett egy teljesen újnak
mondható, saját nyilatkozat-tervezetet juttatott el Budapestre,
amelyre a magyar fél hétfőn adott
választ. Ennek tartalmát nem hozták nyilvánosságra.
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Keller László: Orbán Viktor miniszterelnök Jehazaárulózta" az ellenzéke

Botrány a Parlamentben
BUDAPEST (MTI)

Kivonultak az MSZP-frakció tagjai
kedden kora este az Országgyűlés
ülésterméből. A szocialista képviselők azt követően döntöttek így, hogy
Keller László (MSZP) ügyrendi felszólásában azt mondta: a miniszterelnök bekiabálásában hazaárulónak nevezte az ellenzéket. A kivonulás után Keller László úgy fogalmazott: a nyilvánvaló sértést, ami
nemcsak a képviselőket, hanem a
mögöttük álló választópolgárokat
is éri, nem viselhetik el, ezért vonultak ki.
A parlament nem vette tárgysorozatba Filló Pál és más MSZP-s
képviselők indítványát, amely a
kedvezménytörvényre vonatkozó,
tavaly decemberben született magyar-román egyetértési nyilatkozat
érvényesülésével kapcsolatos egyes
kérdések rendezését célozta. Keller
László (MSZP) az előterjesztők nevében hangsúlyozta: az Orbán-Nastase-paktum mélyen sérti a magyar munkavállalók érdekeit, ellentétes a kedvezménytörvényben foglaltakkal. Balla Mihály (Fidesz) tényeket sorolt fel a szocialista javaslattal szemben. Elmondta: a nyilatkozat aláírásának előestéjén többpárti egyeztetés volt a dokumentum szövegéről, a nyilatkozatot a
határon túli magyar szervezetek,
egyházak is üdvözölték, és kedvezően fogadták a nemzetközi szervezetek is. A kedvezménytörvény módosítását kezdeményező SZDSZ-

Martonyi János külügyminiszter és Orbán Viktor, még a vita előtt.
es törvényjavaslatot szintén nem
vette tárgysorozatba az Országgyűlés. Szent-Iványi István (SZDSZ)
elmondta: pártja a kezdetektől tudta, hogy a kedvezménytörvény kárt
okoz a határon túli magyaroknak,
a magyar külpolitika kudarcát jelenti és nemzetközi forumokon is „gyanakvással" fogadták.
Az előterjesztés vitája során az
MSZP-frakció tagjai kivonultak az
Országgyűlés ülésterméből. A szocialista képviselők azt követően

döntöttek így, hogy Keller László
(MSZP) ügyrendi felszólásában elmondta: a miniszterelnök bekiabálásában hazaárulónak nevezte az
ellenzéket. Keller László arra kérte
az elnöklő Szili Katalint kérje fel Orbán Viktort, fejtse ki, mit ért kijelentése alatt. Mint mondta, ezt nem
fogadhatják el az ország miniszterelnökétől. Szik Katalin közölte: a
képviselő felvetése nem ügyrendi
indítvány volt, és nem áll módjában
szót adni a miniszterelnöknek. Az

Konszolidált egészségügy
A kormány elfogadta az egészségügyi ellátórendszer konszolidációs
programját, amelynek megvalósítása négy év alatt 606,8 milliárd forint befektetését igényű - közölte
Mikola István a kabinet ülését követő budapesti sajtótájékoztatón.
Az egészségügyi miniszter elmondta: a 606,8 milliárd forintból 387,5
milliárd forintot fordítanak az
egészségügyi dolgozók béreinek növelésére. Mikola István közlése szerint a program tartalmazza az épületek felújításának, az orvosi műszerpark fejlesztésének, valamint az
amortizációelszámolás

Afrikai „szélsőségesek"

ágazati bevezetésének költségeit is.
Várhatóan májusban vezetik be a
Széchenyi-hitelkártyát, amelynek
tulajdonosai egy összegben legfeljebb egymilkó forint könnyebben,
rugalmasabban felvehető hitelt kaphatnak. Erről a kormányszóvivő
beszélt. Borókai Gábor elmondta,
hogy a kormány a Vállalkozók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján döntött a Széchenyi-hitelkártya bevezetéséről.
A kabinet által elfogadott javaslat
értelmében az eredményesen működő, megfelelő múltú mikro, kisés középvállalkozások, valamint
egyéni vállalkozók vehetnek részt

az egyszerűsített eljárású forgóeszköz-finanszírozási konstrukcióban
átmeneti pénzügyi problémáik enyhítésére. Borókai Gábor hozzátette, hogy a gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a tárca 2 milliárd forintot fordít erre a területre,
és ez az összeg körülbelül 80-100
milliárd forintnyi forgóeszköz-hitelt
mozdít majd meg. A kormány tervei szerint a következő költségvetést csak egy évre készítik - derült
ki a kormányszóvivő szavaiból. Mivel 2004-ben várhatóan az Európai Unió tagjai leszünk, nem igazán értelmes dolog a messzi távolba nyúlni - fogalmazott Borókai
Gábor.

Elismerés Pölcz Boglárkának és Pölcz Róbertnek

A filmszemle díjai
BUDAPEST (MTI)

A 33. magyar filmszemle nagyjátékfilmes fődíját Fekete Ibolya Chico
című filmje nyerte el, a dokumentumfilmek közül a fődíjat Almási
Tamás, Sejtjeink című produkciója kapta. A szemle zsűrije rendezői
díjat ítélt Kamondi Zoltánnak, a
Kísértések című filmért. Az operatőri díjat a játékfilmes zsűri megosztva ítélte oda ifjabb Seregi Lászlónak Az utolsó Blues és Medvigy
Gábornak a Kísértések című filmben nyújtott munkáért. A rendezői
látványdíjat Gulyás Gyula érdemelte ki a Fény hull arcodra című filmért. A legjobb forgatókönyvnek
járó díjat Pozsgai Zsolmak, Dörner
Józsefnek és Zsigmond Dezsőnek
ítélték a Hetediziglen című film
Miközben Nigéria labdarúgó-válogatottja győzelmet győzelemre halmoz a Maliban rendezett Afrika- szövegkönyvéért. Produceri díjban
kupán, az országban kiéleződtek a nemzetiségi ellentétek. Lagosban a hausza közösség egy tagja a fény- Durst György részesült. A zsűri két
képezőgép előtt karddal végez egy - feltételezett - joruba szélsőségessel. Az áldozat szerint valószínű- egyenértékű különdíjat adott ki Tolleg a karddal támadó lenne a szélsőséges...
MTI TelefottVAP/Szaurabh Dasznai Szabolcs Arccal a földnek című

MSZP-frakció jelen lévő tagjai ezt
követően vonultak ki az ülésteremből.
Lányi Zsolt független képviselő,
utolsó parlamenti hozzászólásában
arról beszélt, hogy a kedvezménytörvény óriási jelentőségű jogszabály, ország és nemzet, test és lélek
összekapcsolása. - Hogy vonhatja
kétségbe bárki Magyarországon az
elszakított területek magyar pártjainak véleményét? - tette fel a kérdést Lányi Zsolt.

RÖVIDEN

A kormánydöntés 606 milliárd forintról szól

BUDAPEST (MTI)

MTI Telefotó: Soós Lajos

filmjéért és Mundruczó Koméi Szép
napok című filmjéért. Elsőfilmes
díjban részesítették Pálfi Györgyöt,
a Hukkle című filmért. Elsőfilmes
forgatókönyv díjjal jutalmazták Miklauzic Bencét és Mamszki Balázst,
az Ébrenjárók című film szövegkönyvéért.
A legjobb női alakítás díját Nagy
Marinak ítélték, a Hetediziglen című filmben nyújtott alakításáért. A
legjobb férfi alakítás díját Gazsó
Györgynek ítélték, az Ébrenjárók
és a Kísértések című filmben nyújtott szerepléséért. A legjobb női karakterszerepet Tóth Orsolya nyújtotta a Szép napok című filmben. A
legjobb férfi karakterszerep Rajhona Ádám nevéhez köthető, a Hetediziglen és az Aranyváros című filmekben nyújtott alakításáért. A Kísérleti-kisjáték kategória díját a zsűri a Szafari című filmnek ítélte,
amelynek rendezője: Pölcz Boglárka és Pölcz Róbert.

ELUTASÍTÁS
A Legfőbb Ügyészség elutasította
a közösség elleni izgatás bűncselekményével gyanúsított ifj. Hegedűs
Lóránt MIEP-alelnök, országgyűlési képviselő gyanúsítás elleni panaszát. Az országgyűlési képviselőt január 18-án hallgatták ki a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalban. A kihallgatás után a képviselő elmondta, hogy nem ismerte el bűnösségét, és panasszal élnek a gyanúsítás ellen.
GÁZÁRAK
Nem várható az árak jelentős csökkenése a gázpiac liberalizációját
követően a jelenleg is alacsony magyarországi átlagárak miatt mondta Hegedűs Éva, a GM helyettes államtitkára. Közölte: a tavaly decemberben a kormány által
elfogadott gáztörvény tervezete szerint 2003. elején a piac 25 százaléka válna szabaddá, ami 20-25
céget érintene.
ÚJ ROMÁN NAGYKÖVET
Várhatóan március elején foglalja
el állomáshelyét Calin Fabian, Románia új budapesti nagykövete.
Petre Cordos, Románia eddigi budapesti nagykövete február végén
tér vissza a román külügyminisztériumba. Távozott posztjáról a
budapesti román nagykövetség eddigi első beosztottja, Crina Prunariu is, akit a kelet-európai térség
országaival foglalkozó területi igazgatóság vezetőjének neveztek ki.
SZŰRÖS SZEBIKNÉL
Szűrös Mátyás országgyűlési képviselő, az Új Baloldal miniszterelnök-jelöltje hivatalában felkereste
Szebik Imrét, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspökét. Szűrös szerint azért kereste
fel Szebik Imrét, hogy a történelmi egyházakat ért politikai támadások légkörében kifejezze tiszteletét és nagyrabecsülését az evangélikus egyház és elnök-püspöke
iránt, s a nemzet erkölcsi épülésének és erősítésének javára végzett
pótolhatatlan tevékenységéért.
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Megbukni látszik az emlőszűrő program

1 ember
1 élete

Akadály az útiköltség

PODMANICZKY SZILÁRD

Az emlőrákszűrő központoktól
távol lakó, falvakban élő nők
nem mennek el a mammográfiás vizsgálatokra, mert az OEP
nem fizeti ki nekik az útiköltséget. Ez viszont megkérdőjelezi a
kormány Egészséges nemzetért
népegészségügyi programja első
akciójának sikerét.
Csongrád megyében mintegy 30
ezer nőt érint az az országos emlőrákszűrés, amely a kormány
Egészséges nemzetért népegészségügyi programjának keretében
zajbk. A 45-65 év közötti nők körében szervezett mellvizsgálatok
célja a rák korai felisínerése.
Csongrád megyében a nagyobb
városok kórházaiba, rendelőintézeteibe hívják be az érintetteket
műszeres, mammográfiás vizsgálatokra. A szegedi nőket a városi
rendelőintézetben szűrik, a Szeged
környékieket az orvosegyetem radiológiai klinikáján. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár nem
téríti a vidékiek utazási költségét,
ezért a nők saját pénzükön nem
utaznak az egyébként fontos emlőszűrésre.
Az útiköltség-térítés hiányával
magyarázható az is, hogy első lépésben a belvárosiak körében kezdték el a szűrést.
A Csongrád megyei ANTSZ helyettes vezetője, Kovács Ferenc
főorvos megerősítette, hogy az
OEP nem téríti a szűrésre behívottak útiköltségét. A tisztiorvosi

A városi nők igen, a falusi nők nem mennek el a szűrésre.
szolgálat ezért keresi a megoldást,
s a többi között egyezkedni próbál
a polgármesterekkel, hogy a települési önkormányzatok költségén szállítsák a nőket busszal a
mammográfiás vizsgálatokra. Eddig a deszki és a sándorfalvi polgármesterrel sikerült megegyezni, s e két faluból viszik majd a nőket szervezetten szűrésre a városokba.

A Szegedi Tudományegyetem
radiológiai klinikájának vezetője,
Pálkó András professzor úgy nyilatkozott, hogy a szűrőprogramot
megakaszthatja, ha a vidékiek útiköltségét nem fizetik ki. Egyelőre
Deszk és Sándorfalva esetében talált a megyei ANTSZ megoldást,
ám hogy mi lesz a többi, Szegedhez tartozó község esetében, nem
tudni.

Fotó: Schmidt Andrea

A szegedi rendelőintézetben,
ahol a város nőlakosságának
mammográfiás vizsgálatai zajlanak, a szűrésre megjelentek aránya
napi 50 százalékos, de vannak napok, amikor meghaladja a 80 százalékot is. A szakemberek szerint
ez azt mutatja, hogy a nők
él(né)nek az emlőszűrés lehetőségével.
K.K.

Befektetésre csábítják a diákhitelt igénylőket

Együtt sírnak, együtt nevetnek
Négy dél-alföldi terület- és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezet fogott össze a közelmúltban azért, hogy Phare-támogatással kis- és középvállalkozásokat készítsen fel arra: miként
válhatnak nagy cégek, köztük multinacionális
vállalatok beszállítóivá. A „négyek" - a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány, a DUTIREG Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kht., a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) Gazdaságfejlesztési Programcentruma és a Dél-alföldi Agro Bio Innovációs (DABIC) Kht. - tegnap beszállítói konferencia keretében készítették fel a vállalkozásokat az új szerepre.
A vállalkozásfejlesztő alapítvány, valamint
társszervezetei a májusig tartó program során

szakmai szemináriumokon, kiscsoportos munkamegbeszéléseken foglalkoznak azzal, miként
válhatnak a kicsik a nagy cégek partnereivé. A
programban mindazon kisvállalkozások részt
vehetnek, amelyek már partnerei a nagyvállalatoknak, úgynevezett klaszterekben vagy potenciábs klaszterekben működnek, avagy csak
a jövőben szeretnének beszállítókká válni.
Klaszterként azokat az összefogásokat tartja
számon a szakirodalom, amelyben hazai cégek úgy összpontosítják erőforrásaikat, hogy
együttesen, folyamatosan, jó minőségű termékkel l á t b a s ^ r n a k eí i c c g h a L ú o - r t : i
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ket. A klaszterben lényeges a területi szempont, mert egy régió hasonló probllal rendelkező cégei koncentrálhatják forrásaikat: „hogy

együtt sírjanak és együtt nevessenek" - hangzott el a konferencián. A kisvállalkozások akár
egy helyen is egyesíthetik erőiket, például az ipari parkokban. A dél-alföldi régióban a Phare segítségével 10 klaszterépítési mintaprogram indul. A konferencián három klaszter is bemutatkozott: a mórahalmi Mórakert Szövetkezet, a
Heavytex Ipari Park, valamint az Eurotex. Kővágó Zoltán, a Veresegyházi Beszállítói Információs Központ vezetője általános áttekintést tartott a klaszterekről, bemutatta a beszállítói piramist, Szobonya Tamás, a Progress Vállaltodig a kelet-magyarorszagi régiós szintű kezdeményezésekről tájékoztatta az érdeklődőket.

Vadászok.
dik ezeket az állatokat, valamint
a törvények is jóval engedékenyebbek, mint nálunk. A lelőtt
pityerek, vadgerlék, pacsirták és rigók pedig a talján ínyencek tányérján végzik.
A védett madarak pusztításának visszaszorítására az Országgyűlés környezetvédelmi bizottsága adóhatósági és legfőbb ügyészi vizsgálatot kezdeményez az
esetlegesen érintett vadásztársaságok ellen. Ráadásul azt is el szeretnék érni, hogy úgynevezett kör-

Kamok Csaba illusztrációja

nyezetvédelmi kommandót is állítsanak fel. Az olasz vadászok ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Az Európai
Unióban is feszültséget okoz a taljánok „madáréhsége". Hiszen ezek
a fajok nemzetközi egyezmény hatálya alá esnek, így a kontinens
szinte valamennyi országában szigorúan büntetik az elejtésüket.
- Eddig a mi térségünkben nem
volt példa arra, hogy valaki illegálisan lelőtt volna védett állatot tudtuk meg Németh Csabától, a

Egy összegben is
felvehető a kölcsön
Amióta a kormány tavalyi utolsó ülésén elhatározta, hogy márciustól egy összegben is felvehető a diákhitel egy szemeszterre szóló összege, biztosítótársaságok és különböző befektetéseket ajánló cégek igyekeznek
rávenni a hallgatókat, hogy nagy
haszon reményében bízzák rájuk
á
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diák eseteben akar Í05 ezer forint is lehet.

F. K.

Román ágról olasz tányérra
Legfőbb ügyészi és adóhatósági
vizsgálatot kezdeményez az Országgyűlés környezetvédelmi bizottsága azon vadásztársaságok
ellen, amelyekről bebizonyosodik,
hogy területükön védett madarakat ejtettek el. A Csongrád megyei
vadásztársaságok szigorúan betartatják az előírásokat, emellett sűrűn járőröznek a területükön. így
az utóbbi időszakban nem volt
példa fürjek, pacsirták, rigók illegális kilövésére. Hazánk többnyire csak tranzitország, főleg Romániában, Jugoszláviában ejtik el az
olaszok az énekes madarakat, bár
előfordult már, hogy Magyarország védett madarait sem kímélték a gátlástalan vadászok.
Egyre többször szólnak a hírek
arról, hogy a déb határokon védett
madarak tetemeivel megrakott
járművekre bukkannak a vámosok. - Az utóbbi évek eddigi legnagyobb fogása 2000 októberében volt Tompán, 21 millió forint eszmei értékben foglaltak le
rigót, pacsirtát és récét - mondta
Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark gyűjteményfelügyelője. Elsősorban Olaszországból érkeznek azok a vadászok, akik illegálisan ejtik el a védett énekes madarakat. Hazánk általában tranzitország szerepét tölti be, hiszen
Romániát és Jugoszláviát kedvelik az orvvadászok. Ott nem vé-

A statisztikák szerint is nagy valószínűséggel az embernek 1, azaz egy darab élete van. És ezt az 1 darab életet szeretné úgy leélni, hogy mire a végére ér, elégedetten távozhasson. Hogy azt
mondhassa, jól éltem, s ha nem is minden részletében, de a lényeget tekintve úgy nézhessen vissza, hogy nyugalom és elégedettség járja át, és nem a reménytelennel szembeni megtört belenyugvás. Hogy ki és mitől érzi teljesnek az életét, nem határozható meg statisztikai átlagként, mert minden ember egy
darab, és csak erős megszorításokkal válhat egy közösség (egy
ország) reprezentánsává.
Volt (és talán még van is) idő, amikor a megfelelő mennyiségű élelem és ruhanemű felmutatása elégedettséggel töltötte el
az emberek zömét. Ellentmondva az előbb leírtaknak, egy statisztikai kimutatás szerint, akinek havi 80 ezer forintja van, az
jól él. Ez az összeg körülbelül arra elegendő, hogy valóban, átlagosan ellássa magát élelemmel és ruhával. Aki ennél kevesebből ki tudja hozni magából a „jól élek" mentahtást, az többnyire b<x:sánatos önáltatásból mondja ezt, azért, mert jól tudja, hogy
egyeden életéhez képest mi mindenről kell lemondani, s ha nem
tenné, beleszédülne a ki nem elégített „vágyálmok" fenekeden
kútjába. És könnyen eljöhet még az az idő, amikor ezeknek az
embereknek emléktáblát állítanak, ők az egyeden életükről lemondok hősi halottjai, akik áldozatául estek az esedeges, de semmiképpen nem emberséges irányítottságú történelmi és gazdasági folyamatoknak.
Es alapjában véve védtelenül, mert sem fizikai, sem szellemi
képességeik nem tették lehetővé, hogy kimeneküljenek
embertelen életminőségükből, az ország vezetői pedig képtelenek voltak statisztikai szempontokon túl élő emberként kezelni őket.
De valójában hol van még ez a 80 ezer forint is mindazon lehetőségek bejárási tartományától, amit 1 ember 1 élete hozhat ?
Messze-messze.
Hogy mindezzel mit akarok ? Talán semmi mást, mint nyugodt, emberi hangot megszólaltatni, legalább ennyi maradjon
azoknak, akiknek ez az 1 élete már most biztos, hogy statisztikai hiábavalóság.

mórahalmi Árpád vezér vadásztársaság hivatásos vadászától. A
társaság 6200 hektárnyi területre
felügyel. A tagok hol egyedül, hol
meg rendőri kísérettel járőröznek.
- Mi hiába védjük a madarakat, ha
a szomszédos országokban büntetlenül lelőhetik őket, egységes szabályozás kellene - tette hozzá a vadász.
Az öttömösi erdőkben sem dördülhet anélkül egyetlen lövés sem,
hogy ne tudnának róla a helyi vadászok. - Hozzánk már évek óta
járnak olasz vendégek, de szigorúan csak az előírt vadakat ejthetik
el - tájékoztatta lapunkat Gyarmati Zoltán, az öttömösi vadásztársaság elnöke. Területükön eddig
nem fordult elő, hogy védett madarakat zsákmányoltak volna orvvadászok.
Csongrád megyében még nem
kezdeményeztek vizsgálatot vadásztársaság ellen, mivel magyar,
illetve külföldi vadászok nem lőttek le védett madarakat. A lefoglalt tetemek egytől egyig Romániából vagy Jugoszláviából érkeztek a megyébe. Ráadásul a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium megyei hivatala körlevelet küldött a helyi vadásztársaságoknak, melyben az áll, hogy
minden külföldi vadászt be kell
jelenteni a hivatalnál.
KORMOS TAMÁS

A befektetési ajánlatok között
akadnak gyanús tippek is: Győrben egy társaság például azt javasolta a hitelt igénylő diákoknak,
hogy utalják át pénzüket olyan
külföldi bankba, amely csak az
interneten keresztül érhető el, és
magas kamatot fizet. A megkérdezett hallgatók Szegeden nem
hallottak kétes ajánlatokról, de
olyan előfordul, hogy például életbiztosítás kötésére próbálják rávenni őket.
- Engem is megkeresett egy biztosító képviselője, és - ha jól emlékszem - tizenöt vagy húszéves
lejáratú befektetést ajánlott. Nem
hiszem azonban, hogy érdemes
lenne bármi ilyenbe belevágnom,
hiszen idén befejezem az egyetemet - mondta Kádár Zalán, a Szegedi Tudományegyetem vegyészhallgatója. Az eddig felvett diákhitelt inkább síelésre költötte, a
következő félévre szóló összeget
pedig nyaralásra teszi félre. Ezt
azonban nem kívánja egyszerre
felvenni, úgy véb, ezt a lehetőséget elsősorban azok ragadják meg,

akik nagyobb összegért akarnak
valamit vásárolni.
A befektetésre csábitó cégek elsősorban azokra a fiatalokra számítanak, akiknek a hitel nem a
mindennapi megélhetésükhöz
kell. A magyar-latin szakos Horváth Zsuzsa is hallott különböző
ajánlatokat, de eszébe sem jutott
-; '.*.:•
tartatni inkább
magára költi, hogy szüleinek kevesebb gondot okozzon az anyagi támogatása.
Az SZTE hallgatói önkormányzatának elnöke szerint ki-ki eldöntheti, hogy befekteti-e a pénzét. fancsák Csaba biztos benne,
a kevésbé tehetős fiatalok fejében"
is megfordul, hogy a későbbi pályakezdéshez nagyobb összeget
felhalmozzanak.
Kern László végzős joghallgató
nem zárja ki, hogy egyszerre kéri majd a 105 ezer forintot. - Budapesten szeretnék munkát keresni, és jól jönne a nagyobb
összeg, ha például albérletet kell
kivennem - mondta.
Az egy összegben történő hiteligényléshez a www.diakhitel.hu
internetes oldalon már letölthető,
a kijelölt postahivatalokban pedig
beszerezhető az a nyomtatvány,
amelyet legkésőbb március 1-jéig kell benyújtani ahhoz, hogy
már a folyósítás első napján, március 14-én az egész félévre szóló
pénzt megkapják a diákok. Aki
nem tölt ki ilyen nyilatkozatot,
annak továbbra is havonta utalják
a kölcsönt.
HEGEDŰS SZABOLCS

Zavar a Visánál
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Visa-bankkártya-tulaidonosok
tegnap délután rövid ideig nem
tudták használni bankkártyájukat.
Sem fizetést, sem készpénzfelvételt nem engedélyezett egyetlen automata sem. A probléma,
mint később kiderült, nem csak

helyi volt, hanem néhány percig
az egész világon egyetlen Visakártyát sem fogadtak el a kifzetőhelyek.
Bankszakemberek arról tájékoztatták lapunkat, hogy az angliai
központ hibásodott meg rövid időre. Legutóbb 2000-ben fordult elő
hasonló, az akkori üzemzavar sem
tartott néhány percnél tovább.
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Pénteken temetik Rapcsák Andrást

Hódmezővásárhely gyászol
Pénteken déli 12 és délután 2 óra
között róhatják le kegyeletüket a
vásárhelyi polgárok a református
újtemplomban Rapcsák András
polgármester, országgyűlési képviselő ravatala előtt. A város első
emberét a templomban délután 3
órakor búcsúztatják.
Rapcsák András polgármestert,
országgyűlési képviselőt a délután
fél 5-kor kezdődő gyászszertartás
keretében helyezik örök nyugalomra a vásárhelyi Kincses temetőben, a város által adományozott sírhelyen. Búcsúbeszédet
Bölcskei Gusztáv, a tiszántúli református egyházkerület püspöke
mond. A temetésén részt vesz
Áder János, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök is - ismertette a temetés
részleteit Lázár lános politikai
főtanácsadó a kedd délutáni rendkívüli közgyűlésen, melyen a
gyászruhába öltözött képviselők
először egyperces néma felállással
tisztelegtek Rapcsák András emléke előtt. Almási István alpolgármester ismertette az elhunyt polgármester életútját, hangsúlyozva: a város első szabadon választott vezetője 1990 novemberében
egy hajdan erős és virágzó, de ekkorra
hanyatló,
megrekedt
fejlődésű alföldi, torzán iparosodott mezóváros irányítását vette
át, megtalálva a helyzetből való kitörés lehetőségét. A civil szervezetekre és a lakosságra támaszkodva irányította a várost, mely elért
eredményeit számtalan díjjal is-

Zárt kapuk fogadták a hét első napján a Szegedi Konzervgyár dolgozóit, így nem csoda, hogy mindjárt Aragót kiáltottak. Nem azonnal, hanem egy rövid gondolatmenet végén, amely úgy kezdődik,
hogy a húskonzervben érdekelt Szegedi Paprika „magáévá" teszi a
gyárat, s mivel a paprika a Pické, a Pick pedig a mind nagyobb étvágyú Aragóé, van is logikája a dolognak.
Legkevésbé persze az a dolgozó a hibás, aki korán reggel bebuszozott Csengeléről vagy Apátfalvóról, s a zárt kapuk után másodszorra mindjárt rémeket látott. Enyhítő körülmény, hogy annyi mindenenment keresztül az elmúlt néhány esztendőben... Igaz, azt más
sem nagyon érti, miért kell nagyleltárt csinálni a karácsony előtt nem
sokkal újraindult gyárban, s ha mégis, ráadásul nagyon elhúzódik,
miért nem lehet erről értesíteni a dolgozókat ?
Abban pedig van gazdasági logika, hogy a konzervgyár bérmunkában bedolgozzon a paprikának, sokkal inkább, mint abban, hogy
egyedül, messze a gazdaságos üzemmérettől, saját alapanyag híján
vásárokból próbáljon nyereséges lenni.
Amikor eldőlt, hogy a konzervgyár, itt, a nagy Alföld „közepén "
elfelejti a zöldségvonalat, s kizárólag hússal foglalkozik, nemcsak a
pickesek és a paprikások csóválták a fejüket. Az ő húskonzervsoraik mögött - a győri Ringánál is van egy - Magyarország legnagyobb
élelmiszer-ipari cége áll, komoly logisztikával, s így is előfoidult, hogy
alapanyagot vásárolnak. Erre a város másik végében újraindul egy
húskonzervsor, ráadásul nem sokkal karácsony előtt. Dicséretes a
munkahelyteremtő és -megtartó igyekezet, de nincs sok köze a
gazdasági racionalitáshoz. Annak már inkább, hogy Bartha László,
Szeged város polgármestere nemrégiben felügyelőbizottsági tag lett
a Picknél, annak ellenére, hogy „országlása" alatt adott túl jelentós
szalámigyári pakettjén a város, lúd segíteni abban, hogy munkához jusson a Szegedi Konzervgyár, s ne csupán látványpékség legyen
a nagy. értékes telek egyik szögletében.
KOVÁCS ANDRÁS

Rapcsák András emlcke előtt néma felállással tisztelegtek a közgyűlés résztvevői.
merték el. Korsós Ágnes jegyző
arról szólt, hogy időszaki választások kiírására már nem kerülhet sor. A polgármester tiszte betöltetlen marad az őszi helyhatósági választásokig. A jogkörét, s települési képviselői tisztét Almási István alpolgármester látja el.
A közgyűlés Hamvas Ödönnek,
az ügyrendi bizottság elnökének

Hódmezővásárhely fejlesztése nem állhat le

Almási István
egy európai városért
A jelenlegi önkormányzati képviselő-testület viszi tovább - Almási István alpolgármester irányításával - Hódmezővásárhely
ügyeit az őszi helyhatósági választásokig. A Rapcsák András elhunytával Hódmezővásárhelyen
bekövetkezett helyzetről Almási
T-t,

Látványpékség 1
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- Hogyan működik tovább az
önkormányzat, a képviselő-testület Rapcsák András polgármester, országgyűlési
képviselő
e/hunyta után l
- Rapcsák András halála tragédia a város lakóinak, az önkormányzati hivatal alkalmazottainak és mindazoknak, akikkel
együtt dolgozott a polgármesteri
koncepcióban kitűzött tervek
megvalósításáért. Ezután, a jogi
szabályozás értelmében, az alpolgármester viszi tovább a város
ügyeit, gyakorolva a polgármesteri jogokat. Irányításával a jelenle- - Tbvább dolgozunk a városfejgi közgyűlés végzi feladatát. A tes- lesztési tervek megvalósításáért
tületben megüresedett egy hely, - mondja Almási István alpolmert Rapcsák András egyszers- g á r m e s t e r .
Fotó: Schmidt Andrea
mind az újvárosi körzet megválasztott képviselője is volt. Ki- zett, szakmáját tökéletesen isemelt figyelemmel kísérjük en- merő hivatali csapatot állított föl,
nek a városrésznek az életét a mely támogat engem és a képvihelyhatósági választásokig.
selő-testületet. Mindenképp sze- Folytatódnak-e a megkezdett, retnénk, s kötelességünk is azon
vagy cpp befejezésükhöz közelítő munkálkodni, hogy megvalósulberuházások1
jon az összes fejlesztési terv. Pél- Bízom benne, hogy - a meg- dául az Algyő-Vásárhely közti
nyert pályázatokhoz hasonlóan - négysávos út 15 és fél milliárdért,
a még elbírálatlan tervezetek ese- a fedett uszoda építése, a százhét
tében is a szakmaiság lesz a döntő. lakásos nyugdíjaslakópark, a száz
Ugyanakkor mindenki előtt vilá- szociális lakás építése. Ezek meggos Hódmezővásárhelyen, hogy valósíthatók, hiszen a pályázatoRapcsák András mennyit lobbi- kat megnyerte a város, és Hódzott a városért, az egyes pályáza- mezővásárhely lakóiban egy-egy
tok megnyerésük utáni minél cél érdekében bizonyára ezután
gyorsabb megvalósításáért. Az iro- is meglesz az összefogás. Eddig is
davezetők tisztában vannak az- megvolt, s kellett is ahhoz, hogy
zal, hogy az egyes pályázatokban megvalósulhasson például a közfoglaltak megvalósítása miként világítás teljes fölújítása, a sziáll. A részletekről, továbbá az ön- lárdhulladék-lerakótelep létesítékormányzat és intézményei anya- se, a biológiai szennyvíztisztító
gi helyzetéről is tájékozódnom létrehozása és legutóbb a város
kell.
csatornázása; ha a rácsatlakozások
- A hivatali munka miképp fo- is megtörténnek, elmondhatjuk:
igazán európai városban élünk.
lyik a jelenlegi helyzetben ?
FARKAS CSABA
- Rapcsák András nagyon kép-

javaslatára egyhangú szavazattal
felállította a kegyeleti bizottságot, melynek feladata a temetési
előkészületek ellenőrzése. E testület tagja: Korsós Ágnes jegyző,
Almási István alpolgármester; a
települési képviselők közül Havasi Katalin, Kozári Józsefné, Kószó Péter és Lázár János politikai
tanácsadó.

Lázár János politikai tanácsadó
a közgyűlés előtt elmondta:
a város valamennyi polgára értesítést kap a temetés részleteiről.
A képviselő-testület a csütörtökre tervezett rendes ülést egy
héttel későbbre, azaz február 14ére halasztotta.

Tovább bővíti üzemét a Phoenix Hungária

Készáruraktárt is
építenek Makón

KOROM ANDRÁS

Politikusok
- Rapcsák Andrásról
BARTHA LASZLO,
Szeged polgármestere:
- Különleges személyiség, a rendszerváltozás egyik legjellegzetesebb
figurája volt Rapcsák András. Reakciói, kommunikációs technikája
politikai ellenfelcinek nem nyerte el
a tetszését, ellenben az embereknek
szimpatikus volt. Megyei jogú városok polgármestereként a lényegi
értettünk olyan fontos ügyekben,
mint például a 47-es út fejlesztése,
a repülőtér működtetése. Az eredményes polgármesterek közé tartozott: Hódmezővásárhely neki köszönheti - többek között - az infrastruktúra kiépítését, a Fekete Sas
fölújítását. Egész tevékenysége azt
sugallja, hogy amiben hiszünk, azt
határozottan, az ellenzék véleménye
ellenére is képviselnünk kell.
SZIRBIKIMRE,
Szentes polgármestere:
- A döbbenet erejével hatott Rapcsák András halálának híre. Emberileg igen közel kerültünk egymáshoz, annak ellenére, hogy politikai felfogásunk különbözött. A
Hódmezővásárhely fejlődése érdekében kifejtett tevékenységét és az
elért eredményeit senki sem vitathatja el tőle. Sokféle olvasata van
a világnak, de Rapcsák András sikereit mindenkinek el kell ismernie, függetlenül attól, hogy a politikai paletta melyik oldalán áll.
MOLNÁR JÓZSEF,
Csongrád város polgármestere:
- Megdöbbentett a hír, hogy eltávozott, váratlanul. Hiszen tele volt
befejezés előtt álló tervekkel és feladatokkal. Rapcsák Andrástól tanácsot lehetett kérni. Jó lett volna, ha
rendszeresen be tudott volna kapcsolódni a városi polgármesterek tanácskozásába! Mint a megyei
közgyűlés tulajdonosi bizottságának elnöke többször és eredményesen egyeztettem vele Vásárhelyet érintő ügyekben. Keményen
tárgyaló vitapartner volt.
BÚZÁS PÉTER,
Makó polgármestere:
- Szíven ütött hódmezővásárhelyi
kollégám távozásának híre. "természetes, ilyenkor az embernek
mindig a jó jut az eszébe, ám most

AZ SZDSZ
EGYÜTTÉRZÉSE
„A Szabad Demokraták Szövetsége hódmezővásárhelyi
szervezete megdöbbenéssel értesült Rapcsák András polgármester, országgyűlési képviselő
is szeretne Kifcjezni együttérzését a gyászoló családnak" - írta lapunkhoz kedden eljuttatott
közleményében Szentirmai
Csaba, a szervezet elnöke.
nem is kell szépíteni semmit, mert
egy apró összekoccanást kivéve
mindig korrekt, kiegyensúlyozott
volt a kapcsolatunk kezdettől fogva. Sok szempontból példaértékűnek tartom azt, amit ő véghez
vitt Hódmezővásárhelyen, s a makói képviselő-testületi üléseken
gyakran hivatkoztam is rá. A két
ciklus folyamán többször is találkoztunk. Ez is kifejezte: ha településeink fejlődéséről van szó, mi
nem ellenfelek, hanem partnerek
vagyunk.
FRANK JÓZSEF,
a Csongrád Megyei Közgyűlés
elnöke:
- Mint feltalálók 1991-ben mindketten megkaptuk a Gábor Dénesdíjat. Akkor ismerkedtünk meg,
de nem gondoltuk, hogy 1998-ban
mint megyei önkormányzati képviselők politikai kapcsolatba is kerülünk... A megyei közgyűlésben,
a kezdet kezdetén núndketten arra törekedtünk, hogy a megye és a
megyei városok közötti, régről eredő
ellentét helyett jó kapcsolat alakuljon ki. Am kiderült, ez nem lehetséges, több ok miatt. A rendkívül elfoglalt Rapcsák Andrásnak
mint megyei képviselőnek a térségben élők, ellenben mint polgármesternek a vásárhelyiek érdekeit kellett szem előtt tartania, miközben a területfejlesztés tanácsnoki
feladatával bíztuk meg. Megdöbbentő halálhíre minden közszereplöt elgondolkodtat: érdemes-e
két végén égetni a gyertyát.

Gumitömlők, Európa autógyáraiba. A makói üzemet 1995 óta folyamatosan fejlesztik.

Készáruraktárt épít makói üzeme
mellé a Phoenix Hungária Kft. A
hamburgi érdekeltségű gumiipari
vállalat a minap 1,2 hektáros területet vásárolt az önkormányzattól
erre a célra. A megállapodást a városházán hétfőn írta alá Búzás Péter polgármester és Olivér Storbeck,
a kft. ügyvezető igazgatója.
A megbeszélésen elhangzott: a
kft. új beruházása mintegy kétmillió euróba kerül, s várhatóan tizenöt-húsz új munkahelyet is biztosít. Az önkormányzatnál örültek
a cég fejlesztési szándékának, hiszen
ez is arra utal, amit lapunkban tavaly nyár elején a cég vezetői megerősítettek: a Phoenix kitart a város
mellett. A raktár megépítésével a
szállítási költséget fogják csökkenteni. Ma ugyanis minden itt előállított tömlő a hamburgi raktárba
kerül. Ez a kezdetektől így tűnt célszerűnek, egészen addig, amíg meg
nem jelent Magyarországon az au-

Fotó: Karnok Csaba

tóipar is. Most gyakran előfordul,
hogy Hamburgból magyarországi
autógyárba szállítják vissza a gumitömlőket. S mivel Hamburg Makótól 1700 kilométerre van, érdemes spórolni a szállítási költségeken. Ha elkészül a makói raktár, a
romániai Nagykárolyban megépített
üzemből is ide hozzák az árut.
A hamburgi cég 1995-ben jelent
meg Magyarországon, amikor létrehozta Makón a Phoenix Hungária
Kft.-t. Azóta Nyíregyházán egy, Szegeden két üzem létesült, a magyarországi gyárakban összesen több
mint ezerhétszázan dolgoznak, s ez
tizenöt százaléka az összes
Phoenix-üzemben foglalkoztatottak számának. A cég 1995 óta megvalósult magyarországi beruházásainak értéke 48 millió euró. Olivér
Storbeck elmondta: az építkezés hamarosan megkezdődik, és várhatóan őszre el is készül az új épület.
B. A.

HÍREK
ELMARAD A PORTUGÁL
A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok Igazgatósága értesíti közönséget, hogy Kocsis György
színművész betegsége miatt február 9-én, szombaton és 10-én,
vasárnap elmaradnak a Portugál
előadásai a Kamara-Tantuszban.
A megváltott jegyek az előadás
napjától számított 14 napon belül
a helyszínen, illetve a Kelemen utcai színházi jegyirodában visszaválthatók, vagy másik előadásra
átcserélhetők.

IRODALMI KITEKINTES
Az Algyői Faluház 2002-es, Kitekintés című irodalmi, képzőművészeti és kézműves sorozatának
mai előadásán Fehér József Üvegcserepek című elbeszélő költeményét mutatják be. Az est 17 órakor
kezdődik az algyői könyvtárban
(Kastélykert u. 18.). A szerzővel
Ocsovszky László író, költő beszélget, a műből részleteket ad elő
Ambrus Katalin és Kátó Sándor
színművész. A könyvet a helyszínen meg lehet vásárolni.

Kételkedik a szakértő
Folytatás az 1. oldalról

„Pedig lett volna néhány kérdésem a szakértőkollégákhoz" mondta Pasinszki József, aki szerint az általa összeállított dokumentum perdöntő lehetett volna
az ügyben. A szegedi vegyész a
Bűnügyi Szakértői Intézet szakvéleményét értékelte. A védelem
szerint az intézet által megfogalmazott megállapításokból nem
vonták le a szükséges következtetéseket.
Tánczos Gábor a gyilkosság után
önként jelentkezett tanúnak a
rendőrségen, és többször beismerő vallomást tett. Később valamennyit visszavonta, és a per során ártatlanságát hangoztatta. Az
első fokon eljáró bíróság 1999-ben
13 évre ítélte a körmendi kislány,
a 11 éves Zsófia meggyilkolásáért. A döntésben jelentós szerep
jutott az akkor felkért szakértőnek, ugyanis Tánczos Gábor bűnösségét arra a véleményre alapozva hozták meg.

Az elsőfokú, 1999-ben meghozott ítéletet a Legfelsőbb Bíróság
hatályon kívül helyezte. Az új bizonyítási eljárás lefolytatását követően a Vas Megyei Bíróság 13 év
szabadságvesztésre ítélte Tánczost.
A fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság tegnap helybenhagyta az ítéletet. Az indoklás szerint a mikronyom-kereszteződések bizonyító
erejű adatok, szemben Pasinszki
József szakvélményével.
A vádlott védői, Pasinszki József
szakértői véleményére támaszkodva a Legfelsőbb Bíróságon folyó eljárásban azt állították: a mikroszkopikus anyagdarabok a büntetőeljárás ideje alatt is „vándorolhattak" a Bűnügyi Szakértői Intézetben, amikor kicsomagolták a bizonyítékokat. Tánczos védői szerint
a tömeggyártásban előállított ruhadarabok elemi szálai nem is tekinthetők bizonyítéknak.
A Legfelsőbb Bíróság azonban
nem adott lehetőséget, pontosabban szót Pasinszki Józsefnek, hogy
kifejtse szakvéleményét. A bíró-

Füstös éttermekben rákkeltő a levegő

Dohánykommandó
- megyei akcióban

Szegeden tegnap a Fürj utcai görög pizzériában és a Garden lovag
étteremben ellenőrizték a megyei tisztiorvosi szolgálat munkatársai a törvény betartását.
Folytatás az 1. oldalról

A Csongrád megyei tisztifőorvoshelyettes, Kovács Ferenc a bírságokkal kapcsolatban azt hangsúlyozta: azzal, hogy megbüntetik
50-100 ezer forint közötti összegre a szabálysértőket, még nem oldják meg a nem dohányzók védelmét. A főorvos szerint a sorozatos
büntetések ugyan kényszerítő erejűek, de a valódi cél a szemléletváltás.
A sajtó által dohánykommandónak elkeresztelt csoportok egyik
vezetője, Gera Katalin is arra törekszik, hogy megértesse a vendéglőtulajdonosokkal: a zárt térben terjengő cigarettafüstnél erősebb rákkeltő nincs, a dohányfüsttel telefújt levegő a legkomolyabb légszennyező. Azt szeretnék megértetni az éttermek vezetőivel, hogy valamennyi ember, legyen az dohányos vagy nem dohányzó, rákveszélynek van kitéve a füstös helyiségekben.
Az ellenőrök már olyan étteremben is megfordultak, aminek tulaj-

Fotó:Schmidt Andrea

donosa nem is tudta, hogy létezik
egyáltalán „nemdohányzó" törvény, s ez mit ír elő. A legtöbb helyen nem is veszik komolyan a
jogszabályt, ám a sorozatbüntetések hatására előbb vagy utóbb mégis rákényszerülnek, hogy változtassanak a „füstös" helyzeten. Várhatóan lesznek, akik éppen az
egészségüket védő, s dohányfüsttől irtózó emberekre építve szüntetik meg a dohányzást éttermükben, cukrászdájukban.
tegnap délután két éttermet leptek meg az ANTSZ munkatársai,
előbb az új szegedi görög pizzériát,
majd az Eko-parkban levő Garden
lovag éttermet. Mindkét helyen
megoldották a nem dohányzók elkülönítését, illetve a légtisztítást.
A dohánykommandó ellenőrzései folytatódnak, s a következő hetekben már a vendéglátó helyeken
kívül az egészségügyi, oktatási és
egyéb közintézmények kerülnek
sorra. A nem dohányzókat védő
törvény ugyanis ezekre is vonatkozik.

Négyen haltak meg

kb.

Ivóvizünk
MUNKATÁRSUNKTÓL

Védeni kell a talajt a nitrátszennyeződéstől, mert az akár az ivóvízzel,
akár a táplálékként elfogyasztott
növényekkel a szervezetbe jutva
vérképzési, oxigénszállítási zavarokat okoz - hangzott cl a mezőgazdasági téli esték legutóbbi makói
rendezvényén. Az ártalmak elkerülése érdekében a vonatkozó jogszabályok többek között előírják,
hogy jövő évtől az ötven állatnál
többet tartó gazdák, gazdaságok
számoljanak el a trágya felhasználásával.
Albert Imre, a Csongrád Megyei
Növény- és Talajvédelmi Állomás
szakembere azt is elmondta, hogy
Makón és térségében a mély fúrású artézi kutakat még nem érte el
a szennyeződés, de például a közeli Mezőhegyesen a felső vízréteg
nitráttartalma literenként a
megengedett negyven milligramm
helyett nyolcvan. Ezért egy új rendelet hektáronként ötven tonnára
korlátozza a szervestrágya-felhasználást. Az olyan veszélyeztetett településeken, mint például Nagyér,
Ambrózfalva, Pitvaros vagy Csanádalberti, most is trágyázási tilalom van életben.

Szőreg és Kübekháza között egy negyvenéves férfi halt meg a balesetben.
Folytatás az 1. oldalról

A személygépkocsi 40 éves vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette. Az áldozat három árván
maradt kiskorú gyermekének Molnár Róbert országgyűlési képviselő
tegnap esti közbenjárására a szociális és családügyi miniszter, Harrach Péter azonnali támogatás folyósításáról intézkedett. Néhány
órával később a szőregi baleset helyszínétől nem messze újabb tragédiához riasztották a mentőket, a
tűzoltókat és a rendőrséget, a 43as főúton, Ferencszállás határában
egy személygépkocsi ütközött egy
teherautóval. Az előzetes szakértői
vélemények szerint a Volkswagen

Passat egy jobbra ívelő kanyarban
áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan ütközött egy
sertéseket szállító IFA teherautóval.
A gépkocsiban utazó fiatalembereknek esélyük sem maradt a túlélésre. A karambol következtében
a személygépkocsi utastere szinte
teljesen megsemmisült. A járművek olyan hatalmas erővel csapódtak egymásnak, hogy a Volkswagen
Passat kiszakította az IFA első futóművét, amit több méterre betolt
a teherkocsi alváza alá. A személygépkocsi utasai a Szegedi Fegyház
és Börtön dolgozói voltak. A három
fiatalember a hétfőről keddre virradó éjszakai szolgálatból tartott hazafelé, amikor a tragédia bekövetkezett.

Fotó: Karnok Csaba

A 43-as úton a karambol miatt
mindkét oldalon rövid időn belül
kilométeres kocsisorok alakultak
ki. Sokan visszafordultak Kübekháza felé, később a rendőrség munkatársai is arra terelték a Szeged felől érkező autókat.

•

Csongrád megye útjain az idén
már 43, köztük kilenc halálos baleset történt. Tizenhármán életüket
vesztették, tizenheten súlyosan,
huszonheten pedig könnyebben
megsérültek.
Tavaly 284 közúti tragédia történt a megyében. Negyvenkét
balesetben ötvenen meghaltak,
kettőszázhetvenhárman súlyosan
megsérültek.
ARANYT. JÁNOS

Szegedi fiatal holtteste
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegedi biztonsági őr holttestét találták meg hétfőn
Alcsútdoboz környékén, egy víztározóban. Mint azt
korábban megírtuk, a 26 éves szegedi Perneki Róbertet utoljára tavaly, november 23-án látták egy alcsútdobozi kocsmában, ahol éjfélig sörözött, majd ismeretlen helyre távozott. A férfit akkor kutyákkal és he-

likopterekkel is keresték, de a kutatás nem vezetett
eredményre. Perneki Róbert egy Alcsútdobozhoz tartozó bányavölgy közelében lévő baromfitelepen teljesített szolgálatot. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai bűncselekményre utaló nyomokat
nem találtak. A halál okát és körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a bicskei rendőrkapitányság.

Félévnyitó buli az egyetemen
Jatés bulik előtt bevált csel a rutinos
hallgatók között a pecsétkérés. Este kilenckor, a diszkó hivatalos kezdetekor beszállingóznak az akkor
még üresen ásítozó szórakozóhelyre, hogy a belépőjegy kifizetése után,
csuklójukon pecséttel, elegánsan távozzanak valamelyik kocsmába. Azután, amikor 11 óra körül, a buli valódi kezdetekor a Nagyáruházig kí-

KALOCSAI KATALIN

legnagyobb vásárvárosának rangjára emeb Szegedet.
Az MSZP álláspontja szerint az
önkormányzatnak kötelessége
partnerként viselkedni a városnak
is hasznos befektetés megvalósulásáért.
A kiállítási központ ugyanis véleményük szerint munkahelyeket
teremt, erősíti Szeged regionális
szerepét és presztízsét. A fideszes
városvezetésnek azt javasolják a
szocialisták, aktívabban működjön közre a beruházás megvalósításában.

Öt órán belül két tragédia történt Csongrád megyében

ság ugyanis bizonyítottnak látta,
hogy Tánczos Gábor 1998 április
11-én az iskolából hazáig kísérte a
11 éves kislányt, akit egy szoborral leütött, majd elvágta a torkát.
Az indoklás kitért arra is, az lehetett az oka, hogy Tánczos ruháján
nem találtak vérnyomokat, mert a
gyilkosság során nagy erek nem
sérültek meg, és a fej is előrecsuklott. Ugyanakkor kizárták azt a
feltételezést, hogy Zsófia halálához köze lehet édesapjának.
Lapunknak korábban nyilatkozott Tánczos Gábor két védője,
Tóth László és Somosi Zoltán,
akik akkor úgy fogalmaztak: a szegedi szakértő szakvéleménye perdöntő lehet. Az ítélet tegnapi kihirdetése után a két ügyvéd bejelentette: a strasbourgi bíróságához fordulnak, mert azzal, hogy a
bíróság nem vette figyelembe a
védelem által benyújtott szakvéleményt, nem adta meg Tánczosnak
a „tisztességes tárgyaláshoz" való
jogot.

Hangár Expó
A Kereskedő kőrisen magántőkéből
épülő Hangár Expó támogatására
szólította fel a városvezetést az
MSZP szegedi szervezetének nevében Újhelyi István.
Az önkormányzati képviselő
szerkesztőségünknek eljuttatott
közleményében azt írja: a közgyűlés szocialista frakciója kihelyezett
ülést tartott a leendő Hangár Expó- és Konferenciaközpont területén. A bemházás célját és nagyságrendjét látva a frakció támogatásáról biztosította a tulajdonosokat, remélve, hogy az expó a vidék
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Haverok. Buli. Banda.

gyózik a sor, vidáman kikerülik a
többieket és pecsétjüket felvillantva
bemasíroznak az ajtón, tegnapelőtt
a JATE-klub félévnyitó buliján azonban változott a jól ismert forgatókönyv: már kilenc óra előtt sor állt
a bejárat előtt, és nem is akármekkora. Éjfélre a zsúfoltság mellett a
füst és a hőség is olyan elviselhetetlenné vált, hogy az egyetemi klub

jobban emlékeztetett Dante poklának legalsó bugyrára, mint egy diszkóra. Persze akik eleget ittak, nem
kényeskedtek a körülmények miatt,
legfeljebb akkor morogtak bosszúsan
az orruk alatt, amikor kénytelenek
voltak csatlakozni a mellékhelyiség
előtt várakozó tömeghez. A helyzet csak hajnali kettő körül enyhült.

- tetszik a buli, bár látom, egyre többen akarnak hazamenni mondta Gábor, az egyetem egyik
hallgatója a ruhatár előtt várakozókra mutatva. - Én nem bánom,
ha sokan vannak. Aki nem bírja,
az ne jöjjön ide. Mi már este nyolc
óra óta itt iszogatunk a haverjaimmal, valaki mindig ott marad az
asztalunknál, foglalni a helyet,
amíg a többiek a teremben mulatnak.
Kati szerint ebben a zsúfoltságban lehetetlen táncolni.
Állandóan fellöknek, és a pólómat is kiégették cigarettával panaszolta. Tény, hogy a nagyteremből senki sem küldi ki a dohányzókat, és ez sokszor vezet kisebb balesetekhez. Talán a klub
kidobó fiúi javíthatnának a helyzeten, de ők a hajnali órákban már
mással vannak elfoglalva. A bulitól megcsömörlött fiatalok hajnali két óra után egyszerre veszik
ostrom alá a ruhatárat.
- Nem vagyunk az általános iskolában, ne lökdössön már! - szól
vissza egy-egv merész vagy csak
pityókás srác
obó fiúknak.
Aztán öt ó
i már ők is el-cndesedm
te csak az mail, akit api in llett elnyomott
az álom vagy elli 'ta a ruhatár jei'.vét, és azt í v -sgeli a széttiport
kkek és öv- : rt sörösüvi ck
ött.
ASZÓDI

\
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A Centrum Párt szükségesnek tartja a sokszínű összefogást

Kupa Mihály garancia a szakmaiságra
A következő országgyűlési választás első fordulóját 2002. április
7-én tartják. A Dcimagyarország és a Délvilág lehetőséget biztosít
a jelölteket állító pártoknak, hogy megmutassák magukat. A megyei
elnökök interjúban mondják cl programjukat, elképzeléseiket, amelyekkel a választókat kívánják megnyerni. Az összeállításokban
visszatekintünk a pártok eddigi tevékenységére, a rendszerváltást
követő választásokon való szereplésükre is. Sorozatunkban azonos
terjedelmet szentelünk valamennyi pártnak, amely önálló jelöltet
állít Csongrád megye hét választisi körzetében. Ez alkalommal
Pászti Ágnessel, a C e n t r u m Párt helyi gesztorával, a Kereszténydemokrata Néppárt megyei elnökével beszélgettünk.
- Mi volt az a hajtóerő, ami miatt
úgy döntöttek a
Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Demokrata Néppárt, a Zöld Demokraták és a Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület vezetői,
hogy a választások előtt öt hónappal megalapítják a Centrum Pártot I
- A Centrum Párt elsődlegesen
azért jött létre, hogy megakadályozza az ország kettcszakítását. Magyarország fejlődésének érdekében
szükségesnek tartjuk a sokszínű
társadalmi és szakmai összefogást.
A Centrum ugyanis azt szeretné, ha
szakmai alapon irányítanák az országot, nem pedig ideológiák és
pártpolitikai célok mentén.
- Szakértelemről
és szakértő
kormányról már más pártok is
szónokoltak. Ön elképzelhetőnek
tartja a mai helyzetben, hogy a
választás nyertese, nyertesei ki-

zárólag szakmai alapon irányítsák
az országot 1 Nem utópia ez l
- Amikor az ember csatlakozik
egy párthoz, akkor felvállalja annak eszmeiségét, ami mellett akár
a végsőkig is kitarthat. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy egy vitában
csak szakmai alapon lehet és szabad érvelni. A Centrum Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Kupa
Mihály garancia a szakmaiságra.
Kupa Mihály világéletében a szakértelmet helyezte előtérbe, cs sohasem
politizált ideológiák mentén.
-Ez a pártszövetség megyei képviselőjelöltjeinek kiválasztásánál is
szempont volt1
- Tfcrmészctcsen. Az országos és
helyi vezetőség azt várja el a képviselőjelöltektől, hogy arról beszéljenek, amihez értenek. Ennek megfelelően olyanok indulnak a Centrum Párt színeiben, akik a saját
szakterületükön kiemelkedő telje-

A CENTRUM PART MEGYEI JELÖLTJEI
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet
5. körzet
6. körzet
7. körzet

(Szeged I.): Molnár Gyula
(Szeged II.): Kiss József
(Szeged ül.): Pászti Ágnes
(Csongrád és térsége): Somogyi György
(Szentes és térsége): Orbán István
(Hódmezővásárhely és térsége): Szuromi István
(Makó és térsége): Ila Tóth Ferenc

Pászti Ágnes: Jókedvű kampányt folytatunk, mert úgy látjuk, hogy
az emberek beleuntak a sárdobálásba.
sítményt nyújtottak, legyen szó az
egészségügyről, az igazságszolgáltatásról, a mezőgazdaságról, az oktatásról vagy a kömyezetvédelemiől.
Hozzáteszem, a Centrum Párt értékrendjében meghatározó a szociális érzékenység és szolidaritás,
az ember tisztelete és egymás megbecsülése.
-A Centrum megalakulása után
nem sokkal a
közvélemény-kutató cégek már kétszázalékos támogatottságot mértek az újonnan létrejött párttömörülés
vonatkozásában. Ön milyen
következtetéseket vont le az eredményekből?
- Látható volt az adatokból, hogy

Ön is egyike lehet 10 nyertesünknek!

a Centrum Párt új színt hozott az
elszürkült belpolitikai életbe. Szövetségünk azzal a céllal jött létre,
hogy megállítsa azt a demokráciára nézve hátrányos tendenciát, hogy
a hazai politikai élet két nagy párt
kizárólagos akaratának függvénye legyen. A közvélemény-kutatás bizonyította, hogy az embereknek
igényük van a sokszínűségre, ami
egyébként a demokrácia alapkövetelménye. Az is kiderült számomra: a választók nem szeretik, ha azt
sugallják nekik, hogy a kisebb pártokra adott voksok elvesznek. Szerintem azok, akik az ideológiák
mentén szavaznak, már eldöntöt-

A TNT Express
Worldwioe Kft.
szegedi irodájába .

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
MUNKATÁRSAT
keres

az alábbi feltételekkel:
• középfokú végzettség,
• angolnyelv-tudás,
• felhasználói szintű
számítógépes ismeret,
• jó kommunikációs készség.

ték, kire voksolnak. Meggyőződésem, hogy a bizonytalanok - akiknek ma még igen nagy a tábora nem ideológiai alapon szavaznak
a választásokon.
-A sokszínűség igénye akkor is
mérhető volt választói körökben,
amikor a Fidesz megállapodott az
MDF-fel és az MKDSZ-szel abban, hogy közös listát állít.
- Ez igaz, csak amíg a Centrum
szakmai, addig a Fidesz ideológiai
alapon hozta létre a szövetséget.
Fontos különbség még, hqgy a Centrum Párt továbbra is lehetővé teszi
az alapítók mögötti szervezetek önálló működését.
- Mit gondol, okozhatnak meglepetést a választásokon /
- Már több európai országban
volt rá példa, hogy egy, a választás
előtt pár hónappal alakult pártnak
a kapott voksok alapján sikerült átrendeznie a politikai erőteret. A
Centrum képes a meglepetésekre,
hiszen jó csapattal és miniszterelnök-jelölttel indul. A pártszövetség
egyébként elsősorban Kupa Mihálynak köszönheti ismertségét, akinek a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint magasabb a
népszerűségi mutatója Orbán Viktornál.
- Ha jól szerepelnek a választásokon, akkor még a mérleg nyelve is lehet a Centrum. Kivel, melyik oldallal lépne koalícióra a középutas
pártszövetség1
- Erről az első forduló eredményeinek tükrében dönt majd az országos elnökség.
- Milyen stratégiát
alkalmaznak a kampány során I
- Jókedvű, vidám kampányt folytatunk majd, mert úgy látjuk, hogy
az emberek beleuntak a sárdobálásba és a műbalhékba.

EGY KIS
TÖRTÉNELEM
A C e n t r u m Párt 2001. november 29-én alakult meg Budapesten. A pártszövetséget a
Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP), a Magyar Demokrata Néppárt (MDNP), a Zöld
Demokraták (ZD) és a Harmadik Oldal Magyarországért
Egyesület (HOME) hozta létre. Később csatlakozott a
tömörüléshez a szövetkezeti
agrárvállalkozások szakmai érdekképviseletét szinte egy
személyben megtestesítő Nagy
Tamás, és az általa vezetett
Zöld Szalag Magyarország
Mozgalom.
A magyar politika történetében egyedülálló jelenség, hogy
a különböző értékek, érdekek
képviselői egy szervezetben
politizáljanak. Egyedülálló
azért is, mert a vállaltan szakmai, középutas Centrum Párt
nem kívánja magát elhelyezni a jelenlegi politikai paletta
egyik oldalára sem.
A Centrum Párt elnöke és
miniszterelnök-jelöltje Kupa
Mihály. Az Antall-kormány
egykori pénzügyminisztere
1998-ban egyedüli függetlenként jutott a parlamentbe. A
Centrum Párt elnökségi tagjai:
Bartók Tivadar, Füzessy Tibor
és Kalina Lajos (KDNP), Pusztai Erzsébet, Kónya Imre és
Raskó György (MDNP), Gyenesei István (HOME), Droppa
György (ZD) és Nagy Tamás
(Zöld Szalag Magyarország
Mozgalom).

SZABÓ C. SZILÁRD

Tisztelt Ügyfeleink!
2002. j a n u á r 16-án ktsorsultuk „Kapcsolódjon
be" című
öszl nyereményjátékunk nyerteseit.
1 0 0 OOO Ft értékű gázdíjjóváirást nyert:
SAVANYA MARIANN
^
Szeged
5 0 OOO F t f é r t é ^ t j gázdíjjóváirást nyert:
MUCSI ISTVÁN
"S
' Klszombor
DR. SZÉP LEVENTE
Szeged
FARKAS ROLAND NORBERT
Szeged
Gratulálunk nyerteseinknek,
akiket levélben tájékoztatunk a részletekről.
Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 011874918

Expressz busz

Hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent.

A jelentkezéseket írásban
várjuk a Pf. 293.
1475 Budapest, illetve
a krisztina.nyul@tnt.coni
címekre.

Sieged - Budapest - Sieged
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G y ű j t s e össze m i n d a 6 részletet, és az összeállított képet egy
levelezőlapra ragasztva küldje he c í m ü n k r e február 13-ig.
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I, díj: 1 0 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány
Il-lV. díj: 3 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány
Y-X. díj: 2 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány

Gytijtemeny
a Delmagyarorszag
tárcáiból
•

Darvasi

•

Podmaniczky

•

Grecsó

•

Bokos András

Szilárd

Krisztián

Boryi Zoltán

E

aut é l ind.
Népatadkm ind.

Népstadion érit
30- Szeged, «UL ál. érk. 3.00

A járatok mindkét irányban Bp Határ út. Kistelek, aut. vt., Baiástya.
kultúrház megállóhelyeken áHnak meg. és az
5-öe főút
autópáty KStkaazá közlekednek.
Elővételben történő jegyváltásra és utőhetyfoglaiásra lehetőséget
biztosítunk, az ülöheiybtztositás díjtalanul vehető igénybe.

m Farkas Csaba
•

C í m ü n k : 6 7 4 0 Szeged, Pf. 153. „Képkirakó"
Sorsolás: február 15-én, közjegyző jelenlétében. Információ: 567-872.

Lászio

•

kásái.

Széped. Mars tér autóbusz ¿llomis
Tel.: 55,1-160
Kózftaeépkapcsolatok Iroda

Tel.: 550-180

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 6.
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Mérlegen a magyar
slágerfilmek
A LEGNEZETTEBB TIZ
Belvárosi mozi (Szeged)

Plaza Cinema City

1. Harry Potter
2. Sacra Corona
3. Múmia visszatér
4. Blöff
5. Pearl Harbour
6. Mi kell a nőnek?
7. Jurassic Pak III.
8.102 kiskutya
9. Bridget Jones naplója
10. Hannibál

1. Múmia visszatér
2. Bridget Jones naplója
3. Amerikai Pite 2
4. Shrek
5. Harry Potter
6. Taxi 2.
7. Pearl Harbour
8. Apádra ütök
9. Dr. Dolittle
10. Jurassic Park III.

A 33. magyar filmszemlén több olyan alkotás versenyzett, melyek a közönség körében sikerfilmek lettek, megdöntve a több éves jegyeladási számokat. A hlmforgalmazók szerint az elmúlt évben a magyar mozik
összes nézőszáma 15,7 millió volt, ez meghaladta az előző három év adatait. Örvendetes hír, hogy javult a hazai alkotások nézettsége, a 2001-ben
bemutatott magyar filmeket több mint hétszázezer néző előtt vetítették.
A jegybevétel alapján kettőszázötvenötezer nézővel az ápriksban bemutatott Sacra Corona áll az első helyen, második a decemberben bemutatott Csocsó, a harmadik pedig a Rudolf Péter rendezte Üvegtigris. Ez utóbbinak tavaly októberben volt a premierje, a sorrend minden bizonnyal rövid időn belül megváltozik.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy az országos nézettségi adatokat mennyiben igazolják vissza a szegedi mozik, vagyis az elmúlt évben Szegeden melyekvoltak a magyar slágerfilmek. Az eredmény felemásra sikeredett, mivel Molnár Csilla, a Szeged Plaza mozivezetője elmondta, a multiplexben
vetített filmekkel kapcsolatos adatok titkosítottak, ezért nézőszámot
nem tud mondani. Hozzátette: tavaly négy magyar filmet játszottak, a
legtöbb nézőt a januárban és februárban vetített Meseautó vonzotta, ezt
követte a Csocsó, a Pizzás és a Sacra Corona. A Belvárosi moziban tavaly szinte minden új magyar alkotást bemutattak. Az országos adatokhoz hasonlóan itt is a Sacra Corona az abszolút csúcstartó közel hatezres nézőszámmal, ezt a produkciót több alkalommal műsorára tűzte a
filmszínház. Koltai Gábor filmjét a Csocsó, majd az Üvegtigris követte.
Jóval kevesebb néző volt kíváncsi a Moszkva térre, a Vakvagányokra és
több nemzetközi fesztiválon díjnyertes Werckmesiter harmóniákra - a
három filmet együttesen ezerszázhatvanan nézték meg, míg a Csocsóra
közel ezerháromszázán váltottak belépőt. Jött, látott és győzött: a Harry
Potter azonban verte az egész hazai filmtermést, a Belvárosi moziban közel tizenháromezer néző váltott jegyet a varázslóinas történetére. Az
amerikai filmek közül több mint négyezerötszáz jegyeladással a Múmia
visszatér és a Júlia Roberts és Prad Pitt főszereplésével bemutatott Blöff
a legnépszerűbb, amit közel négyezerháromszázan néztek meg. Voltak negatív rekordok is: a Woyzecket - ha a kimutatásoknak hinni lehet - egy
néző kedvéért vetítették le, Szabó István A napfény íze című filmjére pedig mindössze százötvenkilencen voltak kíváncsiak.
- Az idén várhatóan a Valami Amerika lesz az egyik legnagyobb magyar slágerfilm - számolt be kérdésünkre Petróczy Sándor, a szegedi Mozgógép Kft. vezetője, aki résztvett a budapesti filmszemlén. Elmondta, hatalmas volt az érdeklődés a vetítések iránt, Kamondy Zoltán Kísértések,
Gárdos Péter Utolsó blues című alkotása, valamint Juronics Tamásék balettfilmje, A csodálatos mandarin nagy sikert aratott. A szemle után a díjnyertes filmekből válogatást láthat a vidéki közönség: Szegeden február
15-étől 17-éig a Belvárosi mozi tékájában és a Grand Caféban vetítik a
legjobbnak ítélt alkotásokat. Első alkalommal az idei szemlén mutatták
be ¡ankovics Marcell Ének a csodaszarvasról című filmjét, melynek díszelőadását február 18-án, a Bereményi Géza rendezte Széchenyi filmet
pedig április 11 -én vetítik a szegedi Belvárosi moziban.
LÉVAY GIZELLA

Fürdőváros lehet Szeged
A Szegedi Fürdővizek Kft. a Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv
pályázatának segítségével újította fel a Partfürdő medencéjét a tavalyi
esztendőben, de idén is több beruházásra készülnek. A részletekről Lengyel
Józsefet, a kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
- A Partfürdö medencéjének felújításához milyen segítséget kaptak?
- A Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv pályázatán 5 millió forintot
nyertünk, a beruházás teljes összege 18 millió forint volt. A feszített víztükrű
medence látogatóinknak sokkal nagyobb élményt nyújt. A kemping
szálláshelyeinek felújítása Is megkezdődött, az Idei szezonban több vendéget
tudunk már fogadni kellemesebb környezetben: négy mediterrán jellegű ház
és egy nagyobb, konyhával és ebédlővel rendelkező üdülőház várja a
turistákat.

Gyüdi Sándort nem tudta elcsábítani Szegedről az Operaház

Marad és újra pályázik
Hetek óta találgatják a szegedi zenei élet résztvevői, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetője,
akit az ország első dalszínházába, a Magyar Állami Operaházba
szeretnének csábítani karigazgatónak, elfogadja-e a szakmailag és
anyagilag is rendkívül kedvező
ajánlatot. Gyüdi Sándor megtisztelőnek érzi a felkérést, de úgy
d ö n t ö t t , Szegeden marad, és
újabb négy évre megpályázza a
szimfonikusok igazgató-karnagyi posztját.
Győriványi-Ráth György karmester, az Operaház új főzeneigazgatója alaposan megreformálta az
Andrássy úti palotában folyó munkát. Több énekest nyugdíjazott, a
zenekarban próbajátékot, a kórusban próbaéneklést hirdetett. A
négymilliárd forintra emelt kormányzati támogatásból Európa
egyik legjobb dalszínházává szeretné tenni az Operaházat. Ennek
érdekében a legjobb szakembereket
igyekszik megnyerni. Gyüdi Sándor több mint egy évtizeden át a
Szegedi Nemzeti Színház és a Szabadtéri Játékok karigazgatója volt,
eredményességét a kórus kiváló
teljesítménye jelezte. - Győriványi-Ráth György már néhány nappal kinevezése után megkeresett,
noha épphogy ismertük egymást a
Zeneakadémiáról - mondja Gyüdi Sándor, akinek hamarosan lejár
hároméves vezetői megbízatása a
szegedi szimfonikusok élén. - A
főzeneigazgató nemcsak a hazai
tevékenységemről hallott, hanem
Olaszországban is dolgozott olyan
színházakban, ahol korábban vendégként én irányítottam az operakórust, és évekkel később is elismeréssel beszéltek a munkámról.
Győriványi-Ráth György azzal
ajánlotta fel az Operaház karigaz -

Gyüdi Sándor zenekari próbán dirigál.
gatói posztját, hogy a kórus irányítása mellett előadásokat is dirigálhatnék az Erkel Színházban.
Azt válaszoltam, hogy a jelenlegi
zenekar-vezetői megbízatásom lejárta előtt semmiképp nem megyek. Miután a következő ciklusra is pályáztam, ha a zenekar és a
város is elfogad, akkor maradni
szeretnék Szegeden.
Az igazgató-karnagyi posztról a
jövő héten dönt a szegedi
közgyűlés, Gyüdi Sándoron kívül
a három évvel korábban is aspiráló hatal karmester, Vajda Gergely
az egyetlen pályázó.
- Kiváló karmesterek dirigáltak
és nagyon jó szólisták léptek fel
Szegeden, ennek is köszönhető,
hogy a közönség elé került pro-

dukciók színvonala egyértelműen
emelkedett - értékeli Gyüdi Sándor az elmúlt három hangversenyévadot. - Nem maradtak el bérleti koncertjeink, nem változtak
meg az időpontok sem, tehát a
bérlők maradéktalanul megkapták pénzükért azt, amit ígértünk.
Sikerült a színházzal és a Filharmónia Kht.-val közösen új, esztétikus koncerthátteret készíttetnünk. A zenekar tagjai új formaruhát illetve frakkot kaptak, ami
fontos volt az együttes kifogástalan megjelenéséhez. Két alapvető
gondot n e m sikerült megoldanunk: a székház és a koncertterem
problémáját. A Festő utcai székházunk két hónap múlva visszakerül a Felsővárosi Plébánia tulaj -

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vers + novella xfilm = építésztechnikus?! Ez
a címe a Szegedi Közéleti Kávéház holnapi,
csütörtöki rendezvényének, amely 18 órakor
kezdődik a Kőrösy közgazdasági és külkereskedelmi szakközépiskola dísztermében (Ste-

/

fánia 14.). Az est vendége Szabó Antal Imre,
a Vedres István Építőipari Szakközépiskola
diákja, aki szabad idejében verseket, novellákat ír és filmeket készít. Az est folyamán két
alkotását is levetítik, melyek közül az egyik
első díjat nyert a békéscsabai művészeti ohmpián. Verseiből, novelláiból Túri Tímea, a ma-

KÖZLEJVIÉNY

Róbert

donába. Valószínűleg az önkormányzat egészen addig bérli majd
ezt az ingatlant, amíg n e m talál a
zenekar elhelyezésére hosszú távú
megoldást. Időközben megváltoztak az elképzelések, a város nem
építi fel azt a kongresszusi központot, amely koncertteremként is
funkcionált volna. A tervezett
egyetemi komplexum nagyterme
viszont alkalmas lehetne hangversenyek rendezésére is. A Szegedi Szimfonikus Zenekar bérleti
koncertjei iránt egyre nagyobb az
érdeklődés, az utóbbi években már
lényegesen több koncertbérletet
vásároltak, mint operabérletet, holott ez korábban hagyományosan
fordítva volt Szegeden.
HOLLÓSI ZSOLT

A VASUTAS
ÉS

ÖNKÉNTES

kói József Attila Gimnázium tanulója olvas fel.
Szabó Antal Imre beszélgetőtársa Szerb Zsuzsanna, az SZTE Konzervatórium hallgatója
és Tóth Zoltán, a Vedres István Építőipari
Szakközépiskola igazgatóhelyettese lesz. A
háziasszony Varga Katalin, a Gedói Általános Iskola tanára.

OLDÁS ES KOTES
-ÉGIEKKEL

1

J Ó S O L O K KÁRTYÁBÓL,
TENYÉRBŐL, MEGMONDOM
AZ ÉLETSORSÁT.

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR
(1062 B u d a p e s t . A n d r á s s y ú t 66.)

Önkéntes Pénztári Ágazatának

szegedi

területi
küldöttválasztó
közgyűlése

Ha szükség van rá, megváltoztatom
a rosszat jóra.

2 0 0 2 . február 22-én, 1 0 . 0 0 órakor
a MÁV Rt. Területi Igazgatósága tanácstermében
(Szeged, Tisza Lajos krt. 2 8 - 3 0 . n . emelet)
kerül megtartásra.

62/442-074
06-30/8532-667
„„„_
J e l e n t k e z z e n be:

Napirend:
1. T á j é k o z t a t ó a V a s u t a s N y u g d í j p é n z t á r m ű k ö d é s é r ő l .
2. A V a s u t a s N y u g d í j p é n z t á r Ö n k é n t e s Pénztárt Ágazat
küldötteinek megválasztása.
3. Egyebek.
A n a p i r e n d d e l ö s s z e f ü g g ő e l ő t e r j e s z t é s a MÁV Rt. Terülleti
Igazgatóság h u m á n p o l i t i k a i o s z t á l y á n t e k i n t h e t ő meg.
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Zalnkrrámia

•

igazgatótanácsa

POTFELVETELI

•

Olasz kőporcelán lapok:

l.o. GRES padlólap: 1600 Ft/m2
l.o. szegők: 100 Ft/db
Kistételű lapok kiárusítása:
l.o. padlólap: 1200 Ft/m2
l.o. lépcsőlap: 150 Ft/db

-

IDEGENVEZETŐ
- IRODAVEZETŐ
- KOMPLEX KÜLKER-VÁM KÉPZÉS
Jelentkezés 23 év alatt. A képzés tandíjmentes, valamennyi
hallgatónak ingyenes kollégiumi helyet biztosítunk.
Jelentkezés: Székesfehérvár, Várkörút 52.
Telefon: 22/348-095, 320-669

KERAMIA KFT

25.000 m raktárkészletünkből
választhat burkolólapot a legkedvezőbb áron!
Z a l a k e r á m i a akció:
l.o. padlólap: 1400 Ft/m2
l.o. falicsempe: 1400 Ft/m2
Kistételű lapok kiárusítása:
l.o. padlólap: 1000 Ft/m2
l.o. falicsempe: 800 Ft/m2

Határozatképtelenség esetén az ú j a b b területi küldöttválasztó
közgyűlés a fenti helyen 2 0 0 2 . m á r c i u s 11-én, 1 0 . 0 0 ó r a k o r
k e r ü l m e g t a r t á s r a , amely a z eredeU n a p i r e n d e n szereplő
ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Vasutas Nyugdíjpénztár

Zalakerámia BALTEX
2

Az Albastart Kht. Péter Rózsa SZKI pótfelvételit tart
2002. február 9-én az alábbi szakokra, nappali tagozaton:

A számok Önökért beszélnek!
www.gm.hu

Fotó: Miskolczi

Versek és novellák egy építésztől

- A Ligetfürdő területén milyen változtatásokat terveznek?
- Az ottani fejlesztés teljes összege 1,1 milliárd forint, a gazdasági tárca
nyertes pályázat esetén ennek felét nyújtja. Új épületben kaphatnának
helyet az öltözők, a tusolók, a büfé, a pénztár és a raktárak Is, valamint
élménymedence, gyermekmedence és mini csúszdapark épülne. Ugyanekkor
a fedett Termálfürdő is megújulhatna, nem csak az épületszerkezet válhatna
korszerűbbé, hanem termálmedencék és élményfürdő is létesülhetne.
- Az Anna Gyógy- és Élményfürdő fejlesztésére is kaptak
támogatást?
- Igen, a közel másfél milliárd forintos beruházáshoz a minisztérium 750
millió forintos támogatást nyújt. Az egyedülálló építészeti értékek megőrzése
mellett szeretnénk mediterrán hangulatot teremteni, olyan különleges
szolgáltatásokat lehet majd igénybe venni, mint a kelet-ázsiai gyógymódok,
masszázsok, gyógyterápiák, élményfürdők.
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Márkabolt: Szeged, Kálvária sgt 104. Tel.: 62/444-508
Nyitva: H-P: 8 " -17", Szo: 8 " - 1 2 "

Tisza-party
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Igazi nőként próbálnak színre lépni a transzvesztiták

Csillogásból sohasem elég!
A ÉJSZAKAI MŰSOR FÉNYPONTJA
KÖZELEG: DÜBÖRÖGNI KEZD A ZENE, S A SZÍNPADRA LIBBENŐ SZŐKE
SZÉPSÉGEK BELEKEZDENEK KIHÍVÓ, AGRESSZÍVEN EROTIKUS TÁNCUKBA. LEKERÜL A PRÉMMEL DÍSZÍTETT CSILLOGÓ KABÁT. COMBOK
VILLANNAK A LÁMPAFÉNYBEN.
A SZÍNPAD MELLETT ÜLŐK FEJE
BÚBJÁT KESZTYŰS KÉZ SIMOGATJA.
A KÖVETKEZŐ FELLÉPŐ MEGADÓAN
TERÜL EL A SZÍNEN. ÍGY INDUL
TÁNCA. KÉSŐBB FÁJDALMAS
VÁGGYAL SIMUL A KÖZÉPEN ÁLLÓ
FÉMOSZLOPHOZ. A FŐVÁROSBÓL
ÉRKEZETT TRANSZVESZTITÁK
MŰSORA KÖZBEN MINDEN RUHADARAB A HELYÉN MARAD. CSAK
ÍGÉRNEK.
Mid Rodriguezzel és Noxyma
lohnsonnal készült beszélgetésünket csak erős idegzetűek figyelmébe ajánljuk. A ruha és a smink
nem farsangi móka náluk, hanem
belső indíttatásból fakadó nemi
magatartás. És mivel ez a normálistól igencsak eltér, életük, amiről
nem is szívesen beszélnek, kicsit
sem egyszerű.
Kevesen tanulnak holt nyelveket,
ezért indoklás nélkül javasolnám,
hogy a transzvesztitákat ne becézzük travesztiknek. A fiúk szívesen öltenek leányokhoz illő öltözetet, de c magatartásuk nem feltétlenül jár homoszcxualitással. Mici Rodriguez, a pesti vendég viszont már négy éve remekül kijön
a pasijával, sót, annak feleségét jó
barátnőjének tudhatja. Ahogy a
fellépés után az asztalnál ül, nagyon nagy figyelemmel és örömmel
mutatkozik nőként. Sminkje és

L

\
l Mici Rodriguez és Noxyma Johnson a sminkelés mesterei.
frizurája tökéletes, tekintete szeh'd.
- Az állapotomat úgy írhatnánk
le a legpontosabban, hogy az lebegés a két nem között. Nappal az
egyik televíziónál dolgozom rendezőasszisztensként, unisex ruhákat hordok, a hajamat összekötöm. Éjjelente pedig átalakulok a
fellépések idejére - kezdi történetét. - Nöi lelkem fiú testben él.
Ezzel születtem, ezt kell elfogadnom, műtéti változtatáson nem
is gondolkozom. Szerencsémre a
környezetem, a munkatársaim elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Nem ért különösebb
támadás emiatt. Úgy látom, az
emberek inkább tanácstalanok velem kapcsolatban, nem tudnak
hová tenni - mondta, s megigazította egyik rakoncátlankodó tincsét. - A legborzasztóbbak a reggelek, amikor tükörbe nézek. Egyfolytában küzdenem kell a nőies-

ségemért, mindennap tornázom,
hisz engem is fenyeget az öregedés
réme - árulta el és ekkor perdült
meUénk Noxyma ezernyi tincsbe
font barna parókában: - Én 22
éves vagyok, 35 éves korom körül
abba kell majd hagynom a fellépést, pedig ebből élek. Általában
délután 4-5 óra felé ébredek, s elkezdek dolgozni azért, hogy úgy
nézzek ki, ahogy szeretnék, amilyen én vagyok. Nekünk meg kell
küzdeni a nőiességért, amit a nők
a természettől kapnak. Első lépésként megborotválkozom - avatott
be hétköznapjaiba, s csábosán csücsörítve szomszédjára nézett. Szavaiból úgy tetszik, környezetével
megvívta már csatáját azért, hogy
elfogadják: - Az apám szégyeU, s
egyszer kifakadt, hogy megbánta
már, amikor nemzett. Anyám bizonyos keretek között talán büszke is rám, a nővérem pedig varrt

már nekem ruhát. Nehéz lesz
olyan társat találnom, aki elfogad
a hisztijeimmel és szokásaimmal
együtt Fellépésekkor; az éjszakában
nem adhatjuk teljesen magunkat,
a magánéletet el keli rejteni. Ez a
szakma ára - vallotta és megigazította kalapkáját. - Tudod, mennyibe kerül egyébként egy paróka? A
cipőkről, ruhákról nem is beszélve! - kezdett bele a témába, amiben aztán igazán jártas. Sok lány
kér a sminkelésben, öltözködésben és a kiegészítők tekintetében
hatalmas tapasztalatokkal rendelkező transzvesztitáktól tanácsot.
Az asztalunkhoz érkező lány is egy
esküvői magazint tolt elé, s elmélyültek a fodrok, hasítékok és dekoltázsmegoldások között. A vitás részletnél Noxyma bátorítóan
megjegyezte: Csillogásból sohasem elég!
MISS SAIZAAR

Sztársztori Xantus Barbarával
JO PAR EVE MAR, HOGY A FAMÍLIA K F l KRISZTÁJAKÉNT AZ EGESZ ORSZÁG
MEGISMERHETTE. A SOROZATNAK MÁR RÉGEN VÉGE, Ő AZONBAN TOVÁBBRA IS REFLEKTORFÉNYBEN VAN. MOST ÉPPEN LEGÚJABB LEMEZE. AZ IDEGEN CSÓK MIATT AMELYNEK EGYIK TURNÉÁLLOMÁSA SZEGEDEN LESZ.
XANTUS BARBARf SZÍVESEN JÖN A VÁROSBA. HISZEN EGYETEMI ÉVEIT IS
ITT TÖLTÖTTE, ÍGY SOK KEDVES EMLÉK KÖTI IDE.
Egy hete kezdődött a koncertsorozat, amelynek első állomása Pécs
volt. A szervezésbe beleadtak apait-anyait: hatalmas tánckar, igazi
show és meghívott vendégek színesítik az estét.

RANDIZOK FIGYELMEBE! TOVABBRA IS VARJUK LEVELEITEKET UGYANÚGY HIRDETHETTEK, MINT EDDIG. A MELLÉKELT ÁBRÁT VÁGJÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ ÜZENETET
TARTALMAZÓ. NÉVVEL, CÍMMEL ELLÁTOTT
BORÍTÉKBA. NEVETEKET CÍMETEKET NEM
KÖZÖLJÜK, AZ ÜZENETEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A BORÍTÉKRA ÍRTÁTOK RÁ: RANDI-ROVAT!
HOLD
A „Tavasz" jeligéjű lánynak üzenem: Hirdetésed felkeltette az érdeklődésemet. 20 éves, 180 cm
magas, dolgozó srác vagyok, széles érdeklődési körrel. Én is szeretem a természetet, a természetben tett sétákat. Ha szeretnél ve-

lem találkozni, írj helyet, időpontot, a „Hold" jeligére!
TAVASZ-NYÁR
A „Tavasz" jeligéjű lánynak üzenem: 23 éves, 168 cm magas,
Szeged környéki fiú vagyok. Szívem a helyén, de kissé szomorú,

A technika ördöge azonban közbeszólt. A fejre szerelhető mikrofon már az első szám alatt felmondta a szolgálatot. Hol szólt,
hol nem. Nyilvánvalóan az elemmel volt probléma, de nem talál-

ták azt az embert, aki ki tudta
volna cserélni. A második szám
végén Barbara már erősen gondolkozott azon, hogy sírva hazarohan, de végül úgy döntött, hogy
marad. Kézi mikrofont vett a kezébe és elnézést kért a közönségtől a malőr miatt. A koncert végül rendben lement és hatalmas
sikert aratott.
Talán jobb is volt így - összegezte az énekes-színésznő a történetet. - Legalább látták, hogy nem
csak tátogok - tette hozzá.
T. K.

RANDI-rovat
mert magányos. Abban bízom,
hogy a te szíved felvidítaná. Ha
szeretnél találkozni velem, írj helyet, időpontot, a „Tavasz-Nyár"
jeligére!
ŐSZINTE SZERELEM
A „Tavasz" jeligéjű lánynak üzenem: Szia! Nagyon megtetszett,
amit írtál. 21 éves, 165 cm magas, komoly gondolkodású, vidám
természetű, dolgozó, makói fiú
vagyok. Én is a csendesebb szórakozóhelyeket kedvelem, és a természet is elég közel áll hozzám.
Az igazit már régóta keresem, de
eddig sajnos még nem találtam

meg. Ha szeretnél velem találkozni, írj helyet, időpontot az
„Őszinte szerelem" jeligére!
NEPTUN
Szia, kedves „Tavasz" jeligéjű lány!
29/176455 szemüveges, diplomás
szegedi srác vagyok. Káros szenvedélyektói szintén mentes. Ha
van kedved találkozni velem, akkor legyél febr. 7-én, du. 6-kor a
Bécsi Kávéház előtt. Legyen egy
ilyen újság a kezedben, nálam is
lesz. Ha nem jó a hely, időpont,
kérlek, írj! Nekem a 6 óra körüli
időpontok általában jók. Jelige:
„Neptun".

TAMÁS

Nemet cserélnél
egy napra?
BÁLINT
- Természetesen kipróbálnám, milyen
lehet nőnek lenni. Főleg akkor, ha jó
nő lennék. Élvezném, hogy utánam
fordulnak a pasik, aztán meg jól megszívatnám őket. A rámenős
macsókból pedig hülyét csinálnék.
Jó lenne nőként szórakozni egy pasival, de az biztos, hogy nem feküdnék le eggyel sem. Arra nem
vágyom.
ILDI
- Persze. Szívesen kipróbálnám a katonaságot. Kíváncsi vagyok, a pasik miért nem akarnak katonák lenni.
Nagy kihívás lenne. Letenném gyorsan
a jogsit is. Pasiként nem kötnének
belém, hogy női vezető vagyok.
Bulizós, csajozós pasi szeretnék lenni.
Tudom, mit várnak
a lányok
a fiúktól, és ezt ki is használnám.
ZOLI
- Budapesten tanulok a Műszaki
Egyetemen. Az évfolyamon
a 300 ember között csak 40 lány van.
Szóval nagyon érdekelne, hogy milyen
lehet nekik ennyi pasi között.
Érdekes lehet, ahogy körülrajonganak
a férfiak. Fiúként tudom, hogy a fiúk
mit akarnak a lányoktól, mi jár az
eszükben. A szexet azt
hanyagolnám.
GÁBOR
- Csomó érdekes dolgot meg lehetne
így tudni a lányokról, hiszen olyan
sok dologban különbözünk. Még
a szexet is szívesen kipróbálnám
nőként. Kíváncsi vagyok, mi lehet
a téma egy lánytársaságban, miről beszélgetnek. Ha még a gondolkodásom
is olyan lehetne, mint a lányoké,
jobban kiismerhetném
őket.
NIKI
- Maximum egy napra próbálnám ki.
Biztos, hogy egy játékteremben kötnék
ki, az olyan fiús dolog. Ott a lányok
mindig másodlagosak.
Szívesen ismerkednék lányokkal,
hogy kipróbáljam, milyen érzés,
amikor nekem kell kezdeményeznem. Tlidom, mire vágynak a lányok, így egyszerűbb lenne a dolgom.
JUDIT
- Én teljesen meg vagyok elégedve azzal, hogy lány vagyok. Biztosan érdekes
lenne, de nem próbálnám ki, melyen
fiúnak lenni. Szerintem mindent meg
lehet csinálni lányként is, amit a
pasik csinálnak. De ha mégis fiú lennék egy napra, akkor sem csinálnék
semmi különöset, csak úgy jönne
magától.

SMARAGD
Sziasztok! Most egy 170 cm magas, zöld szemű, barna hajú,
tizenöt éves szegedi lány levelét olvassátok. Szeretek sétálni a városban, biciklizni, moziba járni
stb. Olyan fiúk levelét várom, akiknek ehhez hasonló az érdeklődési
köre, és elmúltak 16 évesek, de
még nem töltötték be a huszonkettőt. Káros szenvedélyem nincs.
Ha szereméi velem találkozni, írj
„Smaragd" jeligére!
BOLDOGSÁG
Sziasztok! 27 éves, 175 cm magas,
dolgozó srác vagyok. Szeretnék
megismerkedni átlagos testalkatú, nem dohányzó, korban és magasságban hozzám illő, tartós kapcsolatra vágyó, vásárhelyi lánnyal.

Ha felkeltettem az érdeklődésedet,
akkor írd meg, hol és mikor találkozzunk, „Boldogság" jeligére!
MÉG NINCS TAVASZ
A „Tavasz" jeligéjű lánynak: 30
éves vásárhelyi, független srác válaszát olvasod. Reális gondolkodású, természetkedvelő vagyok. Kissé visszahúzódó természetű, de
nyílt. Fehér lovam nincs, de kék
van kettő is! Komoly kapcsolatra
vágyom! Ha kíváncsivá tettelek,
írj találkozót bárhova, bármikorra! Jelige: „Még nincs tavasz".

MUSIC
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Rákóczi téri csata és sms-háború

mindennap!

Számlapot
Az időt objektív ridegségében a
vekkeróra mutatja két-három
mutatója és a számlap segítségével. A digitális kijelzőjű kvarcórák kora lejárt, ki akar olyan
órát hordani, ami felett eljárt az
idő? A legkisebb mutató épp egy
óra múlva lesz ugyanott, ahol
most van. Régebben a Föld Nap
körüli keringési idejét osztották
egyszer 365 részre, aztán a maradékot 24 részre, s így derült
ki, milyen hosszú is egy óra. A
Föld azonban egyre lankadtabban
kerülgeti a Napot, s a folytonos
időzavarral küszködők nagy örömére egyre-egyre tovább tartott
egy nap, ezért aztán a tudományos emberek más alappontot
választottak. Egy secundum, azaz másodperc a 133 tömegszámú
alapállapotú céziumatom két hiperfinom energiaszintje közötti
átmenetnek megfelelő sugárzás
9 milliárd 172 millió 631 ezer
770 periódusának időtartama jelenleg. Megközelítőleg ennyi
ugyanis egy nap 86 ezer 400-ad
része. Ez egyébként is csillagfüggetlen meghatározás: ha bárhol
az univerzumban találunk egy
céziumatomot, és elkezdjük jo-

: józtatni két hiperfinom energia: szintje között, akkor nem kerülhetünk időzavarba. A földi ha: landóknak nagy könnyebbséget
jelent a mindig kéznél lévő karóra. A számlap jeleinek értelme: zési lehetőségei közül az elsőt a
legtöbben még ifjú korukban
megismerik. Később e mellé még
számos alternatív olvasat is felsorakozhat: cseréljük össze a kis; és a nagymutatót, mindjárt nem
a mi hibánk, hogy nélkülünk
ment el a vonat. Vonjuk be a játékba á másodpercmutatót: sajnos rajtunk kívül álló ok miatt
kellett későbbre halasztani a vizsgát. Vásároljunk gazdaságos elemet a piacon: nézd, nálam este
j hét óra van, maradj még egy kicsit. Mahináljunk a felhúzógombbal: lám, hogy elszaladt az
idő, pedig úgy maradnék.
De nem is kell erőlködni. Fizikatanárával való rövid évődés
; után egy szegedi nagydiák rövid
: közvélemény-kutatást végzett az
osztályban, s többen is osztották
véleményét: a nagymutató egy
kört száz perc alatt tesz meg. Ok
például bőven ráérnek.
M . S.

A blues
beharangozása
Erről a zenéről nem írni kell. Ezt
hallgatni kell - kezdte a beszélgetést Hrabovszky Tamás, a Blues
Bell együttes szájharmonikása,
énekese. 1993-ban zenélni szerető emberek jöttek össze, akik spontán, a saját szórakoztatásunkra
muzsikáltak. - Sajnos, ma már
nem csak azt játsszuk, amit szeretnénk, hanem amit kérnek tőlünk.
A blues mellett funky, jazz, valamint rock and roll stílusban is zenélünk - mesélte. A szegedi banda öt tagja közül csak Horváth Andor, a basszusgitáros hivatásos zenész. O Budapesten dzsesszzenét
„tanul". A többiek- ahogy Tamás
fogalmazott - amatőr, hobbi zenészek.
- A legutolsó helyünkön két évig

Szórakozzunk

játszottunk, de sajnos Szeged fél
éve cserbenhagyott bennünket. Az
élőzene már nem él meg, pedig
van rá igény.
A környező városokban koncertezünk, de voltunk már Tirolban
és a Vajdaságban is. A kisebb települések el tudják tartani az élőzenét, az otthonunk viszont nem mondta Török Péter, a Blues Bell
gitárosa.
A banda tagjai tizedik évfordulójuk alkalmából egy saját CD-t szeretnének összeállítani. - Régi vágyunk egy hanghordozó kiadása.
Minél tökéletesebb anyagot szeretnénk összehozni. Olyat, amit
mi is szívesen hallgatunk - tette
hozzá Tamás.
A. T. J.

együtt!

Táncmulatság
a négyzeten
NEGYSZÖGESITES
A Horváth Mihály utcai Pinceszínházban pénteken és szombaton este fél nyolctól Katajev A kör
négyszögesítése című vígjátéka látható. A darab rendezője Zubornyák Zoltán, szereplői: Bácsatyai
Gergely, Tóth Inez, Kiss Anikó,
Sárközi József és Szemán Béla. A
történet kacifántos: egy szobában
él két legény a '20-as évek Szovjetuniójában. És ez még csak a kezdet. Titokban megnősül mindkettő. És még ez sem elég: párt cserélnek.
HANGOVÜLŐS

A Dugonics utca és a Brüsszeli
körút sarkán nemrég megnyílt Old
Timer Music Clubban egész héten
szól a zene. Csütörtök este a Peter
Pan Duó ad elő kedvelt, de ritkán
hallott Sting-, Clapton-, Paul Simon-dalokat és még ezernyi más
számot. Péntek este az Elektronsz
kicsit hardabb rockot (Deep Purple, Hendrix) szólaltat meg. Szombat este pedig a PRT ad ízelítőt
abból, milyen remek zenékre is
mulattak a '60-as, '70-es évek fiataljai.
TÁNCMULATSÁG
Csütörtökön Poór Zsolt, pénteken
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Gajdács Zoltán, szombaton Harmath doktor gondoskodik a talpalávalóról a SZOTE-klubban. A
JATE-klubban csütörtökön Varga B. László és Molnár Lajos, a
pénteki Quimby-koncert után
Fraser úr, szombaton Alma válogat a lemezek között.
TÉTÉKÁS
BULI

Február 11 -én, hétfőn a Szegedi
Tudományegyetem Szabadidőközpontjában (Toldi utca 2.) a természettudományi karok hallgatóinak buliján többen készülnek
Guinness-rekordot felállítani, de
lehet, hogy Smirnoff-rekord lesz
belőle.
FAZAKAS JÁNOS LÁSZLÓ
KÉPZET-TÁRSAI
A meghívóról egy hatalmas szempár mered ránk. Az arcnak épp az
a része, amit eltakarnak, ha valakinek személyiségi jogait óvni szeretnék. A Grand Café falain péntektől Fazakas János László képei fognak csüngeni. A Képzettársak című kiállítás február 8án, pénteken este 7-kor nyílik a
mozi melletti irodalmi kávéházban, a Deák Ferenc utca 18. szám
alatt. Tisztelettel meghívunk
ezennel mindenkit.

IHB-sek Mórahalmon
IFJÚSÁG, HUSEG, BARATSAG NEVEN
ALAPÍTOTT IFJÚSÁGI SZERVEZETET
NÉHÁNY MÓRAHALMI FIATAL A
MEGALAKULÁS NEM VOLT ZÖKKENŐMENTES. NÉHÁNYAN NEM NÉZTÉK JÓ SZEMMEL A FIATALOK KEZDEMÉNYEZÉSÉT. VOLT TERÜLETFOGLALÁSI VITA ÉS SMS-CSATA IS.
A KEDÉLYEK MÁRA LECSILLAPODTAK, AZ EGYKORI „ELLENFELEK", A
GLADIÁTOROK NEVŰ CSAPAT TAGJAI
AZÓTA LELKESEN LÁTOGATJÁK AZ
IHB BULIJAIT.
- Tavaly szeptember végén a polgármester, Nógrádi Zoltán mondta, hogy jó lenne, ha Mórahalmon
is lenne valamilyen ifjúsági szervezet. Mi erre megírtuk a tervünket, elképzeléseinket, ami nagyon
tetszett a képviselő-testületnek idézte fel a kezdeteket Gyuris Ágnes, az IHB referense.
A társaságnak körülbelül húsz
belsős és hat-hét külsős tagja van.
Aki bizonyít és részt vesz a munkában, az kiérdemelheti, hogy belsős legyen, de az is előfordult már,
hogy valakit „lefokoztak", és külsős lett. A társaság neve - mesélte Ördög Árpád (DJ Dewill] - csak
úgy jött. Jól hangzott a rövidítés,
nem is foglalkoztunk a jelentésével. Aztán később sokan poénkodtak, kérdezgették, mit jelent ez a
rövidítés: iszunk, hányunk, belefekszünk, vagy mi?
A csapat alapját régi baráti társaság és a Rákóczi téri banda al-

i Szent a béke. Most már együtt buliznak a fiatalok.
kotta. Már az IHB megalakulása
előtt voltak összetűzések az ellenséges táborral. - Egy páran a Rákóczi térről átmentünk beszélgetni az iskolával szemben lévő játszótérre. Néhányan már voltak
ott előttünk, akiknek nem tetszett, hogy mi is ott vagyunk mesélte Árpád. Volt, hogy autóval
köröztek a tér körül, mi meg egy
közelben lakó IHB-shez menekültünk - tette hozzá Ágnes. Ezt követte a nyilvános sms-csata. Az

egyik rádió műsorán keresztül
üzengettek nekünk, hogy kiástátok a csatabárdot, meg ilyenek.
Négy-öt napig tűrtük, aztán mi is
válaszoltunk nekik - idézte fel az
ellenséges időket Árpi. Azóta szent
a béke az IHB-sek és a Gladiátoroknak nevezett csoport között.
Ma már ők is eljárnak a partikra.
A bulik szervezése mellett „társadalmi" munkában is részt vesznek az IHB-sek. Szeptemberben a
Város napján a borkóstolón segí-

tettek, a Nagycsaládosok egyesületének a bálján pedig a Leggyengébb láncszem paródiáját adták
elő.
- Jönnek hozzánk szórakozni a
környező településekről, Ásotthalomról, Zákányszékről is. Leginkább a tizenévesek járnak az
IHB-s bulikra, de sajnos elég kevés köztük a lány. Szóval, lányok
jöhetnének többen is - mondta
végül Árpi mosolyogva.
ARANY T. JÁNOS

••

Ökumenikus buli a Bartókban
Izzott a szegedi Bartók Béla Művelődési Központ báltermének
táncparkettje péntek este, ugyanis több száz, vizsgaidőszak drukkjában, vagy a munka stresszében
megfáradt fiatal lazíthatott, táncolhatott, bulizhatott újra a már
évek óta hagyománnyá vált ökumenikus farsangi bálon. A város
keresztény ifjúsági közösségei felekezettől függetlenül szép számban képviseltették magukat. Az
„Afrika" vagy a „Kör közepén állok" minden jó buliból nélkülözhetetlen taktusaira zsúfolásig
megtelt a táncterem.
No persze, híVen a hagyományokhoz, nem mindjárt mulatósba csapott át a hajnalig élőzenét
játszó Coctail Együttes, hiszen a
látványos nyitótánc, a keringők
és a klasszikus hölgyválasz elmaradhatatlan kellékei egy igazi bálnak. A legjobb magyar és külföldi bulizós zenék azonban a legtöbbek örömére nem várattak soká
magukra.
Az élőzene szüneteiben jelmez-

A nyitótánc előtt nagy volt a készülődés. (Fotó: Miskolczi Róbert)
és táncversenyen, éjfélkor pedig az
elmaradhatatlan tombolán izgulhattak a nézők és természetesen

a résztvevők. A leglátványosabban rockyzó pár egy habos tortával lett gazdagabb, a tombola fő-

díjának nyertese pedig, amint azt
a főszervező, minden ökumenikus
bálok atyja, Horváth Ede megjegyezte: egy „zsír új" mobilt vihetett haza.
Egy igazán jó bulihoz híven az
est legizgalmasabb pillanatai azonban a szerelmesek, vagy az éppen
itt egymásra találó párok lassúzásai, és a baráti társaságok kiabálós-ugrálós tombolásai voltak. A
lazítással teljes összhangban jelent
meg a keresztény ökumenikus
szellem is, hiszen egy táncparketten mulatott a református lelkész
és a jezsuita atya, a metodista, a
baptista és a katolikus fiatal.
Több, évről évre ugyanúgy zúgolódó bálozó véleményét megerősítve, mint az sajnos szokásos,
hátrányként kell említeni a keresztény buli spiritusz-, azaz
szeszmentes voltát. A tradíció
azonban nagy úr, és valljuk meg,
a jó hangulat minden esetben sokszorosan pótolja a piától bódul
lazaságot.
GOV

Sandra és a Rádió88 heti slágerlistája
SANDRA TOP Ifl-E
1. Tbm Jones: Kiss
2. Guns 'n' Roses:
Paradise City
3. AGOC:
Big Gun
4. Nena:
99 Luftballon
5. Gloria Estefan:
Destiny
6. Ricky Martin:
Maria
7. Tbm Jones:
Sexbomb
8. Enrique Iglesias: Escape
9. Jennifer Lopez:
If You Had My Love
10. Tbm Jones:
This Time

A német származású Sandra Bullock 1966. július 26-án látta meg
a napvilágot Washington D. C.ben. Kishúgával mást se csinált,
mint édesanyjukkal járták Európát.
Ugyanis a mama népszerű operaénekesként kereste maga és családja számára a kenyérre valót. A kis

Sandy így emlékszik vissza első
színpadi szereplésére: „Minden
operában van egy toprongyos kisgyermek, és ezt általában én játszottam!" Ahogy fölcseperedett,
fogta magát és Los Angelesbe költözött. A színház és néhány felejthető tévésorozat után egy B-kategóriás romantikus vígjátékban debütált a vásznon. A sikert a '93-as
év hozta meg. Öt mozifilmben is
láthatta a nagyérdemű. Többek
között Sylvester Stallonéval a Demolition Manban, Keanu Reeves
oldalán pedig a Féktelenülben.
Sandy a gyors, pörgős filmek hatására a gyors, jól táncolható zenéket szereti. Egyik nagy kedvence
Tbm Jones. Imádja a salsa-táncot,
így a latinos ritmusokban is otthon
van.

A RADIOS8 TOP 10-E
1. French Affair:
Sexy
2. Anastacia:
Paid My Dues
3. Utiyo:
Come Along
4. Iio: Rapture
5. Cher:
The Music's No Good
Without You
6. Alcazar:
Sexual Guarantee
7. Dido: Unter
8. Kyiie Minogue:

FM 95 4 S RÁm^M

In Your Eyes
9. Kerozin:
Neliy, az elefánt

10. Alizze: Moi... Lolita

10
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Mikor volt legutóbb
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7 í
moziban

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.

OLIMPIA
Makói olvasónk azért telefonált,
mert az általános iskolában kiskorú gyermekek aláírását is gyűjtik az olimpia budapesti megrendezésével kapcsolatban. Az olvasó
szerint általános iskolai gyermekek
nincsenek olyan helyzetben, hogy
egy ilyen fontos kérdésben dönthessenek, még akkor sem, ha csak
aláírásokat gyűjtenek.

NAGY ESZTER
tanuló:
Legutóbb három hete voltam moziban, a Dr. Szöszi című filmet
néztem meg, de őszintén meg kell
mondanom, nem tetszett. Szélesebb filmkínálatra lenne szükség.
Inkább a romantikus filmeket kedvelem, valamivel korábban az Érted repes a szívem című mozifilmet láttam a Plazában, ami szerintem jobb film volt.

VARGA KRISZTINA
diák:
Nagyon régen nem jártam már
moziban, talán egy éve is megvan,
hogy elmentem a Korzóba filmet
nézni, de már arra sem emlékszem, hogy akkor mit vetítettek.
Sajnos nincs időm a mozira, inkább a tévét nézem, hiszen rengeteg jó filmet leadnak, de ha magam
szeretnék választani, inkább bekapcsolom a videót.

H0R0SZK0P
/Ck I MÉRLEG: Ma minden kedvezően
I alakul, testi és szellemi ereje teljében van. Talán ezért is képes mindenben
meglátni a szépet, az ön számára vonzót.

JmE BIKA: Figyeljen egészségére, mert
® ' az időnkénti stressz legyengíti a
szervezetét. Mostanában lesz ereje ahhoz,
hogy leszokjon egy káros szenvedélyéről.

W : SKORPIÓ: A mai nap kedvez a szel^ »lemi munkának, a hosyú távú terveknek. Valaki szeretné, ha ön a bizalmába
avatná. Önnek azonban erre nincs szüksége.

ffa

IKREK: Az elmúlt hetekben biztos
' anyagi hátteret teremtett családjának, és elsősorban magának. Ez bizony kicsit
öntelt és elégedett külsőt kölcsönöz önnek.

Jir

NYILAS: Ma felfedez egy remek üz• letet, ahol az ön ízlésének megfelelő holmikat vásárolhat. Önt mindig az érzelmei irányítják, néha hallgasson az eszére Is.

^

ÉÚ

j RÁK: A pletykák állandóan csak
" összezavarják önt. ha fontos döntést
kell hoznia, csak a tényekre alapozzon. Vitába keveredik főnökével.

BAK: Szinte észre sem veszi, hogy
' valaki fülig szerelmes önbe, és mindent elkövet, hogy elcsábíthassa. Annyira
dolgozik, hogy nem vevő a szerelemre.

A J | OROSZLÁN: Új tapasztalatokkal
• gazdagodik ma, és ezeket felhasználva sokkal gyorsabban halad munkájában Délután menjen moziba vagy sétálni.

I VÍZÖNTŐ: Egy befolyásos ember
• szívesen támogatná önt abban, hogy
megfelelő munkát kapjon. Önnek azonban
más elképzelése van a tavaszról.

] SZŰZ: Valaki a múltból szeretne ön" nel újra kapcsolatot teremteni. Egy
erős kritika teljesen megbénítja, úgy érzi,
hogy feleslegesen dolgozik.

J J { 1 HALAK: Senki sem áskálódik ön el' len, s még csak ki sem beszélik.
Mindenkit elfoglalnak a gondok, s rengeteg
más fontos dolguk van.

Pontosan, hitelesen!
A Délmagyarország pénteki számában rövid írás jelent meg „Kié
lesz a szavazat?" címmel a Szegedért Egyesület országgyűlési választásokon való részvételéről. A
cikk kapcsán az alábbiakat mindenképpen meg kell jegyeznem:
1. Egyesületünk, de a város egész
lakossága örömmel tapasztalta,
hogy az utóbbi időben a lap a tárgyilagos, korrekt tájékoztatás irányába mozdult el.
2. Amennyiben a Délmagyarország a város életében mértékadó
napilap szeretne lenni, nem bulvárlap, nem teheti meg, hogy olyan
„pletykákat" („... az utóbbi napokban azonban az a hír terjedt el a Tisza partján, hogy a Szegedért Egyesület... arra szóh'tja fel híveit, hogy
a jelöltjeikre szánt voksokkal az
MSZP-t... támogassák.") hírként
közöljön, amelyeknek megalapo-

zatlanságáról egyetlen - telefonon
is megkérdezhető - kérdéssel
meggyőződhet.
3. Egyesületünk a 2000. februári taggyűlésen közfelkiáltással, ellenszavazat nélkül törölte nevéből
(Polgári Szegedért Egyesület) a „Polgári" jelzőt - a szó mindennapi jelentésének leértékelődése, lejáratása miatt - , így a Szegedért Egyesület „Pösze" megnevezése idejétmúlt és félrevezető.
4. Egyesületünk szerdán délelőttre sajtótájékoztatót hívott össze,
ahol is részletesen tájékoztatjuk
majd - a megjelenteken keresztül
- Szeged város lakóit az Egyesület
tagságának az országgyűlési választásokkal kapcsolatos döntéséről.
DR. CSAPÓ BALÁZS,
A SZEGEDÉRT EGYESÜLET
ELNÖKE

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

E-MAIL ÜZENET

DÉGÁZ
Sokunk szerint át kellene gondolniuk a számlák készítésének módját. Olvassák le minden hónapban a gázórákat! Elég kellemetlen,
hogy: 1. hónap: 4000 (kalkulált) 2.
hónap: 6500 (kalkulált) 3.hónap:

BOROSNE BORAKONYI
VIKTÓRIA
irodai alkalmazott:
Nemrég néztem meg a kislányommal a Harry Potter című filmet, és
mindkettőnknek nagyon tetszett,
szép és látványos történet volt. A
lányom még csak hétéves, így örülök neki, hogy gyerekeknek való filmeket is csinálnak. A jegyek szerintem nem túl drágák, elviselhetőek.

• CIKKÜNK VISSZHANGJA

KOS: Akik igazán szeretik önt, ki* I tartóan bizonyítják is ezt. A többieket pedig ne hiányolja az életéből, úgysem voltak igaziak az érzelmeik.

Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben
a következő e-mail címen is fogadjuk:
kapcsolatok@delmagyar.hu.

BURCSAR SZILÁRD
tanuló:
Két hete voltam az Amerikai Pite
2 című filmen, ami nagyon tetszett. A Plazába szoktam járni,
szeretem, ha többféle film közül is
válogathatok, profik a vetítőtermek, a digitális technikát is nagyon
jónak tartom. Egy kicsit persze
borsosak az árak, de ha jót akarunk
szórakozni, ezt a pár száz forintot
rászánjuk.

24 000 (olvasott) Nem a fogyasztást sokallom, hanem a kalkulálás miatti aránytalan elosztást. Könnyebb lenne havonta
11-12 000 forintot kifizetni.
Vagy mi kalkuláljuk ki előre a harmadik hónapot, és rakjuk félre? A
lényeg, hogy havi leolvasás legyen!
Tisztelettel: egy szegedi fogyasztó. (Név, e-mail cím a szerkesztőségben)

Elment egy EMBER
Meghalt 37 éves korában Ágostonné Sánta Éva védőnő, a szegedi
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója. A nagy lélek nem hivalkodik. A nagy lélek árasztja magából a jóságot, a szeretetet és a biztonságot.
Ágostonné Sánta Éva olyan hivatást választott magának, amely a
leggazdagabban juttatta érvényre személyiségének legfontosabb jegyét: a másokért való tenni akarás szolgálatát. Rövid, kettétört életében ez a nemes szolgálat kapta a főszerepet: anyaként, védőnőként, gondozásiközpont-vezetőként és családgondozóként. Minden
tettét az önzetlen segítségnyújtás, a másokért érzett felelősség vezette. Hűséges volt munkájához, és embertársaihoz. Nyugodt, komoly, kedves, szeretetreméltó lénye tiszteletet váltott ki mindenütt, ahol megjelent. Munkájában pontos, megbízható, a feladatokat önként vállaló és végző ember, a becsületesség mintaképe
volt. Közössége, a Humán Szolgáltató Központ dolgozói pótolhatatlan veszteségként élik meg távozását.
Emlékét hűséggel megőrizzük.
Szervusz Évi!
Nyugodj békében!
Isten Veled!
A Humán Szolgáltató Központ
dolgozói
TISZTELT OLVASÓINK! A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy
a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

DOROZSMAI
SPORTGONDOK
A dorozsmai Orczy iskola igazgatónője, Harkai Jánosné elmondta, hogy ebben az iskolában van a
sportcsarnok és megfelelő bérleti
díj ellenében bárki sportolhat a
csarnokban.
SZÉLVÉDŐMOSÓK
Valóban nem tudnak tenni semmit
sem a rendőrök a kecskéstelepi vasúti átjáróban részegen szélvédőt
mosó fiúk ellen, vagy nem is akarnak? Meddig megy ez így?
(204302989)
MARS TÉR
Nem lehetne ezt a Volános bűzbombát a Mars térről átpasszolni
a Plaza környékére? A Mars téren
pedig korszerű szabadidő-, vásárés bevásárlóközpontot fölépíteni?
Gyuri (209494772)

DOCI TEMPLOM
Nem értem, miért néz úgy ki a
dóci templom környéke, ha az illető elvitte a vastag fát, vigye el a
többi gallyat is. Hálás lennék neki. (302257843)
FALFIRKA
A Naplóban mutattak egy filmet a
falfirkálók és a polgárőrök harcáról. A stáb felvette, ahogy a firkálok elcsúfítanak egy személyvagont. Ez a legjobb tudomásom szerint is bűnrészesség, mivel bűncselekményről volt tudomásuk és
ezt nem jelezték a rendőrségnek.
(30703149071)

ülesiel
a

Kapcsolat

AJANLO
AZ ALSOVAROSI
KULTÚRHÁZBAN
(Rákóczi u. 1.) 14 órakor: Truffaldino Bábszínház - Mesevásár. A
megváltott bérle'tek érvényesek;
17 órától Dávid Coupe angol nyelvű kultúrtörténeti előadása; 17.30
órától: haj-sátor, az eredendő gondolkodás. Molnár V József előadáA BARTÓK BÉLA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
17 órától: a mezőgazdaság támogatása 2002-ben. Kákonyi András
előadása. A B galérián megtekint-

hető Szűcs Árpád festőművész kiállítása.
A FAGYÖNGY KLUBBAN
(Bartók B. tér 9.) 17 órától Oláh Albert a szellemgyógyászatról tart
előadást.
KÖZÉLETI
KÁVÉHÁZ
a Szeged Plazában (főtér) 17 órakor:
Forum Szegediense. Doszpot Péter
és Újhelyi István országgyűlési
képviselőkkel Pikó András újságíró beszélget. Házigazda: Rózsa Péter marketingigazgató.

OKMÁNYIRODA
Meddig ingyenes az első személyi
igazolvány, érdeklődött olvasónk
a 203450271 telefonról. Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella, az okmányiroda helyettes vezetője elmondta: a 14. életév betöltéséig
ingyenesen kapnak személyi
igazolványt a fiatalok, ha például
nem rendelkeznek útlevéllel. Az
érvényben lévő jogszabály értelmében minden más esetben 1500
forint illeték kifizetése után adható ki az első személyi igazolvány.
DÉMÁSZ
K. László telefonált és elmondta,
hogy áramkimaradás volt az algyői úton. A Démász azonban csak
8 óra alatt javította ki a hibát. Kecse Nagy Sándor, a Démász kommunikációs vezetője elmondta,
hogy teljesítették a garantált szolgáltatásban ígért feltételeket, természetesen a jövőben szeretnék
lerövidíteni ezt az időtartamot.
ÜDÜLÉSI CSEKK
Tasi Jánosné, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Csongrád

megyei koordinátora szeretett volna üdülési csekket váltani a
rádióban elhangzott információk
alapján, miszerint 2002. február
negyedikétől kezdődően van erre
lehetőség a Nemzeti Üdültetési
Alapítványnál. Ott tudta meg, hogy
a Szociális és Családügyi Minisztérium újabb „karcsúsítást" végzett, s most már nem kaphat üdülési hozzájárulást sem a nagycsaládos, sem a nyugdíjas, kizárólag
a gyesen lévő anyuka, vagy azok,
akiket a munkáltató támogat.
VÁROSPOLITIKA
Gy. Sándor olvasónk úgy érzi, hogy
aki a Nagykörúton kívül él, nem
számít szegedi lakosnak.
ZSEBTOLVAJOK
Szegedi olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy babakocsit toló
nagymamát fosztottak ki a Belvárosban, a régi hídon pedig biciklis
közlekedőt a csoportokban működő zsebtolvajok. (Név és cím a
szerkesztőségben).
SZETÁV
Az Északi városrészben lakom, éjszaka forró a fűtőtest, nem lehetne ezt legalább enyhe idő esetén
mérsékelni? így hiába van most
jó idő, csak a távhő nyer vele véli olvasónk a 702363443
telefonról.

PANNON GSM
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SZEL ORSOLYA
Január 27., 10 óra 41 perc, 2710
g. Sz.: Orbán Annamária és Szél
Zoltán (Szeged).
KNIPSZ BLANKA
Február 1., 12 óra 22 perc, 2450 g.
Sz.: Börcsök Klára és Kinpsz Róbert
(Mórahalom).
SZILASSI JUDIT
Január 31., 3 óra 25 perc, 2100 g.
Sz.: Faragó Éva és Szilassi Péter
(Szeged).
SÍPOS MÁRK TAMÁS
Január 29., 20 óra 29 perc, 2480
gés
SÍPOS ÁKOS LÁSZLÓ
Január 29., 20 óra 30 perc, 2160
g. Szüleik Sipos Éva és Nagygyörgy
Tibor (Szeged).
GANCZER ÉVA FLÓRA
Február 5., 0 óra 15 perc, 2740 g.
Sz.: Czere Erzsébet és Ganczer Tamás (Szeged).
CSISZÁR EDINA
Február 5., 4 óra 55 perc, 3160 g.
Sz.: Csiszár Edina és Lakatos József
(Szeged).
JÁMBOR DÁVID
Február 1., 8 óra 30 perc, 3510 g.
Sz.: dr. Rózsavári Katalin és Jámbor Vilmos (Kisbér).
BERTA BRIGITTA
Február 4., 13 óra 13 perc, 4360 g.
Sz.: Zákány Ildikó és Berta László (Sándorfalva).

OLTI FERENC DÁVID
Február 4., 13 óra 51 perc, 2880 g.
Sz.: Rosu Mihaela és Olti Ferenc
(Szeged).
BITE ANNA
Január 4., 15 óra 44 perc, 3360 g.
Sz.: Harmat Erika és Bite Tibor
(Szeged).
KOLLÁR KRISZTINA
Január 5., 5 óra 55 perc, 3670 g.
Sz.: Jász Tünde és Kollár László
(Kiskunhalas).
VÁSÁRHELY
ZOLTAI CSANÁD
Január 4., 12 óra 15 perc, 3090 g.
Sz.: dr. Székely Éva és Zoltai Attila (Hódmezővásárhely).
DOBOS RAMÓNA
Január 4., 12 óra 25 perc, 3470 g.
Sz.: Tóth Adrién és Dobos Ferenc
(Hódmezővásárhely).

SZEMES

SINÓROS-SZABÓ DÁVID
Február 4., 1 óra 45 perc, 3370 g.
Sz.: Bartucz Margit és Sinóros-Szabó István (Csépa).
BURI ZSOLT
Február 4., 21 óra 25 perc, 2970 g
és
BURI LILLA
Február 4., 21 óra 30 perc, 2080 g.
Szüleik: Magyar Anna és Buri
Zsolt (Felgyő).
Gratulálunk!

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

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

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

BARÁTH ISTVÁNNÉ
KOPORNYIK ERZSÉBET
74 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 8-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család
011871.102

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, itt
zokog a vállamon, úgy váltunk el, mint egy
óriási kettészakadt fájdalom."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy felejthetetlen férj, Édesapa, após,

MOLNÁR JÓZSEF
74 éves korában elhunyt. Temetése február
8-án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
A gyászoló család
011975422

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

CSISZÁR IMRÉNÉ
FÜRTÖN MÁRIA
81 éves korában elhunyt. Temetése február 8-án, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Gyászoló unokája Gabi és családja

„Búcsú nélkül távoztál, bánatunkban itthagytál, fejő szívünk felzokog érted, örökké
szerettünk, és soha nem feledünk téged."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér és rokon,

ID. KIRÁLY JÓZSEF
(volt sándorfalvi községi
párttitkár)
72 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Tfemetése február 8-án, 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső
temetőben.
Gyászoló felesége,
gyermekei és unokái,
01.874446
Sándorfalva
Megrendülten tudatom, hogy

BAKACSI MÁRIA,
volt Kereszttöltés utcai lakos
54 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 8-án, 10 órakor lesz a Belvárosi temetőben,
urnafaltól.
oii975428
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Gyászoló gondozók

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

PÁLFI JÓZSEF

életének 56. évében elhunyt.
Temetése
február
8-án,
pénteken, 14 órakor lesz a
Kiskunhalasi temetőben.
0H975335
Gyászoló testvérei
Mély fájdalommal tudajuk,
hogy a szeretett férj, Édesapa,
nagyapa, vő, sógor,

BUDAI SÁNDOR
CSŐMBE

63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 8-án, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló család
011975426

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,

PALOTÁS MIHÁLY
életének 66. évében elhunyt.
Búcsúztatása február 8-án, 11
órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család
011975182

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

CSÁSZÁR IMRE
életének 77. évében elhunyt.
Temetése február 11-én, 14 órakor lesz Mórahalmon, a temetőben. Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló nővére: Irén
011874880

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

DUDÁS KÁROLY,
Üllés, Mező Imre u. 8. szám
alatti lakos 85 éves korában
elhunyt. Temetése február 7én, 14 órakor lesz az Üllési temetőben. Gyászmise 13 órakor.

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága édesanyánk,

TAKSA ISTVÁNNÉ
HADOBÁS
JULIANNA
életének 64. évében, türelemmel viselt, súlyos betegségben
elhunyt. Temetése február 8án, 14 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

NAGY ISTVÁNNÉ
ÖRDÖGH
VERONIKA
90 éves korában elhunyt. Tfemetése február 7-én, 11 órakor
lesz a Rúzsai temetőben.
Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

DR. NAGYMIHÁLY
LAJOSNÉ
SZÁSZKAI
KAROLINA
nyugalmazott tanítónő 87 éves
korában elhunyt. Temetése február 7-én, 15 órakor lesz a Kübekházi temetőben.
Gyászoló eltartói

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BOLFORD SÁNDOR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak,
oi 1874136
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága Édesanyánkat,

MIKLÓS BALOG
SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték,
o u 874267
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánkat,

OLAJOS MIHÁLYNÉT
utolsó útjára elkísérték.
OH874271
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudajuk,
hogy szeretett Édesanyánk és
nagymamánk,

BÁRKÁNYI
JÁNOSNÉ
HALOF ERZSÉBET
78 éves korában váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása február 8-án, 15
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából,
o 11975424
Gyászoló család

„A halál csak részben egy emberi élet vége. Mindig az ittmaradóknak nehezebb."
Szeretettel emlékezünk

TÖRŐ JÁNOS

r^lmm $

halálának 1. éves évfordulóján.
Felesége, fia és családja

5.50 Jó reggelt, Magyarországi 9.00-11-50
Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras 9.45
Rosalinda 10.10 Segíts magadoni 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.50 Riviéra
12.20 Maggie 12.45 A dadus 13.10 Léon és
az atlanh tal 15.00 Gazdag ember, szegény ember 15.55 Kapcsoltam
16.15 Sebzett szívek
16.45 Lucectta
17.10 Barátok és szerelmek
17.35 Szeretni beindulásig
18.00 Aktív
18.30 Tények
19.00 Nincs kegyelem
19.55 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Benny Hill-show
21.15 B. ú. é. k.! - Szilveszteri
Sas-taps A Mikroszkóp
Színpad szilveszteri műsora
22.15 Kém Game - A harcnak
nincs vége Amerikai krimivígjáték-sorozat, 6. Lorne,
Max és a labda

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Du. 6 éra: A salemi boszorkányok - tragédia. Radnóti
Miklós-bériet, jegyek válthatók.
KAMARA-TANTU8Z
du. 6 óra: Galilei élete - kísérlet. Deák Ferenc-bédet,
jegyek válthatók.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Búbos vitéz. Kiskacsa-bérlet; du. fél 3
óra: Egy kis Mozart bohócokkal. Mókus-bérlet.

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: „Valami
Amerika". Színes, magyar film.

temetésén megjelentek, mély
fájdalmunkban osztoztak,
oi 1874133
Gyászoló család

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTEKA
Du. negyed 5 és este negyed 8 óra: Az alagút. Színes
német krimi.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Torzók. Színes magyar
film.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

DÓMJÁN JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s
ezzel gyászunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család,
011975122
Nagymágocs
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH GYÖRGY
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
011874848
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Makláry Zoltán
18.35 Chicago Hope Kórház
Talpra állás
19.23 Szót kér a természet
19.24 „Haza amagasban"
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, Időjárás
20.05 Capttaly
20.35 Kisfilmek a nagyvilágból
22.05 Aktuális
22.25 Híradó este, időjárás
22.35 Thóma
22.45 Kultúrpereek
22.55 A bosszú
23.50 Kárpáti krónika
0.00 Világhíradó

HORVÁTH
ISTVÁNNÉ

Gyászoló Dudás család
011975435

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat,
15 9.05-11.00 Naprakész magazin 11.05
Örök időkre 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin 14.00 A kakasdombi zsaru Kié a gyerek? 15.00 Magyarország 2002
15.30 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat 28
16.20100 kép a XX. századról Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 23.
16.30 A pápa hívó szavára...
17.00 Capttaly
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.25 Játék a nemzetért

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

SZELES ANDRÁS
JÁNOS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
0U 975430
Gyászoló család

GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Iván gyermekkora. Ff. szovjet film. R.:
Andrej Tarkovszkij.
PLAZA CINEMA CITY
Vanília égbolt: 15, 17.30, 20 óra. AtlantiS: 13 óra.
Csocsó: 14,16,18,20 óra. A Gyűrűk Ura: 14,17.15,
20.30 éra. Libidó: 14, 16, 18, 20 éra. Ellenséges
terület: 17.45,20 óra. Hány Potter: 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 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Csocsó. Színes
magyar film.
MAKÓ
Este 7 óra: Eredendő bűn. Színes amerikai krimi.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Csocsó. Színes magyar játékfilm; este 8
óra: Eredendő bűn. Színes amerikai krimi.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00
Délelőtti krónika 11.35 Az elmés nemes 12.02
Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 „Tebenned
bíztunk eleitől fogva..." 14.04 Zene-szóval

23.00 Jó estét, Magyarországi
23.45 Baywatch
- A rémület éjszakái Német-amerikal krimisorozat
0.35 Az ígéret földje Amerikai
filmsorozat, 21.
1.25 Aktív A TV 2 magazinja
2.15 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Top-shop
9.25 Tiltott szerelem 9.50 Teleparti 10.40
Top-shop 11.35 Delelő Vidám show. 11.35 Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó 13.10
Teleparti 14.00 Hélene és a búk 14.20 A végtelen szerelmesei 15.15 Csak egy szavadba kerül! 5.20 Receptklub 15.35 Milagros
16.20 Csak egy szavadba kerül!
16.25 Vad szenvedélyek
17.20 Mónika A kibeszeloshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz
Közszolgálati magazin
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1429-1430.
20.25 Szupermozi: Kapcsolat
23.00 Híradó - Késő esti kiadás
23.20 Az igazság zsoldosai Amerikai akciófilm-sorozat, 7.
0.10 Antenna
Euroatlanti magazin
0.40 Fókusz,
1.10 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 -8.30 Indul a
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Gazdakör (ism.)
9.10 Talpalatnyi zöld 9.35 Lepereg az év Közeleg
a rév, közeleg az Úr. Irodalmi összeállítás 10.05 A
Jávor Magyar film 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó 12.10 Élő egyház 12.40 Sziget a homoktengerben 13.20 Énekelt versek 13.55 Műsorajánlat 14.00 Kolumbusz és a felfedezések kora
14.55-16.00 Nyelvőrző 15.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 15.25 Hungaria Litterata
18.00 Özvegy és leánya Magyar tévéfilmsorozat
16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55
Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó, sport 18.30
Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Égtájak Határon túli magazin 19.30 Európa legszebb
kertjei Belga ismeretterjesztő filmsorozat 20.00
Háry János Kodály Zoltán daljátékának filmváltozata
21.45 Híradó, sport 22.00 Párizsi békeszerződés 22.40 Klub.dunatv.hu 23.10 Érintések Kísérleti film 0.10 Hírek 0.15 Műsorismertetés, vers

szó Közben: „Haza amagasban" 13.00 Híradó
délben 13.55 Pesty Fekete Doboz Pesty László
műsora 14.20 Forrás Életmódmagazin 14.45
Sorstársak Rehabilitációs magazin 15.15 Naptakész magazin 17.05 Iskola utca English 4U; Jily Viktor tanít 17.30 Európai arcok 18.00 TS-magazin 19.35 Esti mese Benedek Elek meséi. Magyar
mesefilmsorozat 19.55 Théma 20.10 „Haza
amagasban" 20.15 Híradó este 20.40 Sporthírek 20.45 Az olvasás éve 20.49 Századfordító
magyarok Mészöly Miklós (1921-2000) 21.40 A
33. Magyar Filmszemle alkalmából: Törvénytelen
23.20 Játék a nemzetért Makláry Zoltán 23.25
Záróra 0.25 Éjszakai telefon - László atyával 2.00
Aktuális 2.20 T.I. R. Olasz-magyar tévéfilmsorozat, 2. Robinson 3.20 Világhíradó 3.45 Magyar ház
Palackposta 4.15 Iskola utca English 4U; Jilly Viktor tanít 4.45 Családfa Családi magazin 5.10
Fogadóóra Oktatási magazin

Szeged TV
6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 10.00
Lolita. Amerikai filmdráma 12.15 Zenevonal interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság 15.00
Zenevonal.
17.30 Fórum (Ism.).
18.15 Cégvilág.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató és
információs műsor.
20.30 Lótoktól lélekig.
21.00 Orvvadászok. Finn
filmdráma.
22.45 Híradó (ism.).
23.15 Cégvilág (Ism.).
23.30 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képúiság 19.00 Kezdő
rúgás 20.00 Legyen a vendégem: dr. Bába István.
20.30 FŐSULI. 21.00 A szegedi kultúra.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
http/Www.tktv.hu
15. OO-től 19.00 éráig. TKTV Képújság

VTV M a k ó
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Millenniumi mesék 9.00 Liliom
11.00 Hyppolit és a többiek 12.00 Déli harang15.05 Szóljon hozzál 16.00 Délutáni krónika
16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.48
Mese 20.04 Aranyemberek 21.05 Kossuthklub 22.00 Késő esb krónika 22.30 Mérleg.
Esti beszélgetés a prostitúció „halhatatlanságáról"
23.04 Nagymesterek - világhírű előadóművészek 0.10 Himnusz

PETŐFI

4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok
6.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel. Labdarúgó-magazin - Szepesi Györggyel 9.00 Délelőtt
a Petőfi rádióban 9.50 Apró-cseprő 10.10 A
vélemény szabad... Interaktív óra a hallgatókkal.
www.petofi.radio.hu 10.50 Gordiusz- plusz
11.05 Sporthírek 11.38 Zokt jelzés 1 1 4 8 Korkérdés. Telefonos vetélkedő Nyakas Szilárddal
12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli. K
14.00 Zeneszerda. 16.30 Könyvről könyvért
17.00 Háztól házig. 1 8 . 0 1 Kölyökrádió.
18.30 Számít a technika. 19.04 Sportpercek
19.15 Unikum. 20.00 Váltéhang. 21.04
Pennaháborúk 22.00 Óhajok hídja 23.00 Hírpercek. 23.15 Telestúdió 0.00 Éjfél után... 2.28
Éjszakai rádiószínház 32 percben. 3.03 Slágerstaféta 4.03 Csárdásmuzsika
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.: V.
Horvát Péter.6.00 Reggeli krónika (Kossuth). 6.20
Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről,
programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli
párbeszéd: ruhagyán haladék. 7.00 Reggeli Krónika
(Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés.7.45
Országos lapszemle és programajánlat.8.15 Party
Box. 9.00 Hírek 9.05-11.57 Hétfőtől péntekig:
Kossuth - napközben. 10.00 Hírek 10.05 Magyar
Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek
11.05 A körzeti stúdiók közös műsora. 11.45
Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45
Hírek 13.05 Hétfőtől péntekig - Kossuth. 14.05
Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel.
E-mait zdr@freemail.hu 15.05 Délutáni magazin.
Szerkesztő: Vécsey Ágnes. 15.10 Barangolás a
filmtörténetben. 16.15 Zene. 7.15 Sporthírek.
17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor,
útlnform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 18.30
tól 22.30 ? Országos nemzetiségi műsorok Kossuth
URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.'
RÁDIÓ 88
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55 és 18.55 között
óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és
15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscheizSövény Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni show
(Száraz Ferenc). 20.00 Szinté - Színházi Magazin
(D. Tóth JúliaHegyesi Sándor). 21.00 Bakelit (Nacsa
Norbert). 23.00 Éjszakai Zenemix.

MÉDIA-6 SZEGED

FM100.2MHZ Központi ügyfélszolgálat: Szeged,
Föltámadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje
alatt hívható telefonszám: 62498-301, e-mail:

7.00 A keddi adás ismétlése. 10.05 Képújság
18.00 Műsorajánló. 18.05 Bencze-show. 18.30
Sportszerda. 19.00 Híradó. 19.10 Boldog
születésnapot Marilyn. Magyar film. 20.40 Híradó
(ism.). 20.50 Képújság
media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő (Szabó Tamás). 9.00
Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv
(Greskovics Péter), benne: Média'HOT'Mix. 15.00
Délutáni magazin (Vass Mariann) 18.00 Óhajok
Hídja Balázzsal (Óhaj telefon: 466-840). 19.00
Akusztikus vérpad Rodges és Jenő kapitányokkal.
22.00 Megamix.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6
MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax: 533678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 533777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk:
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71., (piaccal
szemben).
5.00 Jé reggeltl Zenés, információs műsor,
télóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati
magazinműsor: téma: Főiskolai Kalendárium - a
Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi
Mezőgazdasági Főiskolai Karának műsora. 12.00
Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése 13.30
Humorpercek. 14.00 Oél-alföldi Hírmondó 18.00
Sportturmix. 20.15 Talk-show. 23.30 Dél-alföldi
hírmondó (ism.).

RÁDIÓ SZINTES

A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható
a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hi/
radioszentes ram. Az adás ideje alatt hívható
telefonszámok: 62315-472 és 315-482. E-mail:
radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok:
helyi és térségi hírek - minden éra 30. percében
Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-tól 17.45-ig
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, úhnform, lapszemle. 9.00 Riportok Interjúk 10.00 Zeneéra 11.00 Programajánló
12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00 Zeneéra. 15.00 Délutáni Magazin. Másvilág. Kisvárosok jeles napjai. 17.15 Tisza Menti
Krónika. A nap hírei. 18.00 Síppal, dobbal
nádihegedűvel - népzenei magazin. 19.00 Esb
mese. 20.00 Zenés éjszaka.
ORISNT RÁDIÓ SZINTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7
MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik
percében hírek, sport, időjárás. 6.10 Színes
események, érdekességek. 6.00 Gazdaperjek.
6.10 Valaki mondja meg.. 6.15 Boldog névnapot!
6.40 Terefere a stúdióban 6.50 Sorsolás. 10.15
Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék.
12.00 Zene délidőben.
Szombaton 11.35-től Fiatalok kívánságműsora
egy órában, és minden hónap első és harmadik
szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.
MÉDIA-6 RÁDIÓ SZINTES
FM*/5.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00,
valamint 13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes,
Petőfi u. 5. Tel.: 63312-148, tektax: 63440-880. Email: media6 @szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBChírek friss információk. 13.00 Délutáni magazin beszélgetések. 14.20 Kulturális ajánló. 15.20
Autós magazin. 17.00 Koraesti koktél - az első
órában üzenetrögzítős kívánságműsor 63440-880,
aktuális információk, riportok, játékok, esti mese.
20.10 Zenehfd.
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RENAULT

Nem kerül semmibe,
ha többre vágyik

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 6.

Piacvezető részvénytársaságunk
!
országos értékesítési hálózatát bővíti.

Vezető
munkatársakat
keresünk
cégképviseletre, területi

Klopkó Tünde: (36-1) 413-2480
Hétfőtől péntekig: 09.00-17.00

A sze

I

A Hansa-Kontakt élelmiszer-vegyi áru nagykereskedelmi
cég azonnali belépéssel keres
ÜZLETKÖTŐT TÚRAAUTÓS ÉRTÉKESÍTÉSI
MUNKÁRA (Van Sales)
Feltételek:
- jogosítvány - vállalkozói igazolvány
- értékesítési gyakorlat - nagy munkabírás

-sós n y e r t e s i 2 0 0 2 . m á j u s 0 6 - á n s o r s o l j u k ki v á s á r l ó i n k k ö z ü l i

Gyászközlemények
MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖZV SIMON SÁNDORNÉ
SZALMA ILONA,
Makó, Hajnal uteai lakos 75 éves korában elhunyt, "temetése február
7-én, 14 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család

„Fognánk még a kezed, simogatnánk, könnyünk hiába
hull, utadra indultál, drága
édesanyánk."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

IFJ. SZEKERES
FERENC,
Kiszombor, Kürt utcai lakos
40 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2002. február 8-án, pénteken, 13 órakor lesz az Algyői
temetőben.
Gyászoló család
Kiszombor és Algyő

CSANÁDI
JÓZSEFNÉ
TÓTH ROZÁLIA,
kiszombori lakos életének 79.
évében csendesen elhunyt, "temetése február 6-án, 15 órakor
lesz a Kiszombori temetőben.
Gyászoló család

011975258

PSP®

International

PSP Siklóssy és Partner Vezetői Tanácsadó Kft.
Megbízónk, minőségi PVC-granulátumokat gyártó (ISO 9001), korszerűen
felszerelt, stabilan növekvő, jól működő, milliárdos forgalmú magántársaság számára keresünk:

(PVC-granulátumok)

Egy vásárlónk most ennyit nyerhet vissza
Rrnaultja árából, ha gépkocsiját nálunk
rendeli meg 2002. április 30-ig, melyben a
L Raiffriscn Rt. akciós konstrukciói segitenekl

Villi.mAk a u t ó i i A z
k f t .
87211 s z e d e d , i h l l t l i / . s m ó l
ú t 8 .
t e l e f o n ! <«ü> 4 2 0 - 0 8 2

6723 Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533 Fax: 62/421-637
E-mail: foszer@foszer.hu Internet: www.foszer.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐT

CARlONcsoport tagja

I \ J V«/ \ J |

FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT.

közép-európai

poligrupo

A MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT. É S Á
RAIFFEISEN LÍZING KÖZÖS AKCIÓJA!

«télen fűtünk
^ . nyáron hűtünk

,

kizárólagossággal.

Jelentkezés:

Most minden Renault személygépkocsi értéktöbblettel lehet az Öné! Számos Twingo,
Thalia, Clio, Mégane. Seénic, Laguna és Laguna Grandtour modell magasabb fclszereltségü véltozatban felár nélkül, 80-400 ezer forint megtakarítással!

TOSHIBA klímakészülékkel:

- kreatív személyiség.
A jelentkezők a 62/558-338-as telefonszámon érdeklődhetnek.

Feladata a cég termékeinek közvetlen értékesítése a felhasználóknak, országosan illetve a környező országokban, tanácsadás, új piacok felkutatása, ügyfélkapcsolatok kiépítése, ápolása, néhány üzletkötő kiválasztása,
felvétele, betanítása, irányítása, később részvétel külföldi raktárbázisok,
majd képviseletek létrehozásában, irányításában.
Ideális pályázónk a műanyagiparban és a direkt értékesítésben jártas, angolul (és esetleg valamely szláv nyelven is) tárgyalóképes, jó megjelenésű
és fellépésű vegyész- vagy gépészmérnök.
Letelepedését megyeszékhelyen - szükség esetén - elősegítik.
Kérjük, önéletrajzát - amelyet bizalmasan kezelünk - fényképpel, bizonyítványmásolatokkal a D-24097 pályázati számra hivatkozva az alábbi címre
küldje:
1051 Budapest, József nádor tér 8., I. em. 2., telefon: 266-5235
www.psp-siklossy.hupsp.budapest@mail.datanet.hu

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZENTES

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Lélekben itt vagy velünk, álmunkban fogod a kezünk. Innen mit üzenhetnénk. Hiányzol, nincs más, csak az emlék.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik drága szerettünk,

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy férjem,

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték,
hogy szerettünk,

HEGYI FERENC,
Hódmezővásárhely, Szent
István u. 78. szám alatti lakos életének 88. évében,
2002. február 3-án elhunyt,
"temetése február 7-én, 14.30
órakor lesz a római katolikus
temető ravatalozójából.

POLYÁK LÁSZLÓ,
volt Speed Kft. dolgozója 52
éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. "temetése 2002. február 8-án, 10.30 órakor lesz a
Kincses temetőben.

oii975i73

SEBŐK FERENC,
derekegyházi csatornaőr, Derekegyház, Paptelek 40. szám
alatti lakos 61 éves korában
elhunyt, temetése február 6án, szerdán, 15 órakor lesz a
szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Derekegyház

A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Gyászoló felesége, családja
és testvérei

0 U 975389

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
Hidatjuk, hogy

DOBSA IMRE,

ID. PAP SÁNDOR,

Hódmezővásárhely, Koszta
József u. 1. szám alatti lakos
82 éves korában elhunyt, temetése február 12-én, 11 órakor a Dilinka temetőben.

Beretzk Pál u. 8. szám alatti
lakos elhunyt, "temetése február 8-án, 10.30 órakor lesz
a katolikus temetőben.

OROSZ PÉTER PÁL,
Derekegyház, Bem u. 26.
szám alatti lakos 68 éves korában elhunyt, temetése február 7-én, csütörtökön, 10
órakor lesz a Derekegyházi
temetőben.
Gyászoló család,
Derekegyház

Gyászoló család

Gyászoló család

fc Fájó szívvel tudatjuk,
j hogy drága szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

NAGY SÁNDOR,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szerettünk,

GAZDAG JÁNOS
búcsúztatásán részt vettek,
virágaikkal, részvétükkel
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család, Makó

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szerettünk,

NAGY-GYÖRGY
JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára az emlékezés virágait helyezték.
Gyászoló család, Makó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

„Pihenése legyen csendes, emléke áldott."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, volt munkatársaknak,
akik drága szerettünk,

ÁGOSTON
FERENCNÉ

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
0U9754M
Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

KOVÁCS
MIHÁLYNÉ
GECSER AMÁLIA
temetésén részt vettek és virágaikkal sírját elhalmozták.
Szerető testvére Borbála

CSERNUS
MÁRTONNÉ
RADICS VIKTÓRIA
temetésén megjelentek, részvétüket bármilyen formában
nyilvánították. Pihenése legyen csendes. Emléke legyen
áldott.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak,
akik szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, a Mikszáth Kálmán és
Arany János utcai szomszédoknak, akik imádott fiunk,

IFJ. LONEÁN
TIVADAR

temetésén együttérzésüket fejezték ki. Külön mondunk köszönetet a Kite Rt., a HegyiKöt, a Hód-Mezőgazda Rt., valamint a Hódmezővásárhelyi
Rendőrkapitányság vezetőségének, dolgozóinak együttérzésükért és segítségükért.
Gyászoló család
011975366

di 1975287

Gyászoló család

Gyászoló család, Szentes,
Balassagyarmat

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

BARTA LÁSZLÓ

TATÁR LAJOS
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték. Külön mondunk köszönetet az I. számú Postahivatal
vezetőségének és dolgozóinak
együttérzésükért.

a Szt. Erzsébet Kat. Iskola
nyugalmazott tanára, szentesi lakos 73 éves korában elhunyt. temetése február 8án, pénteken, 13 órakor lesz
a szentesi Kálvária temető
kápolnájából.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. m.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely. Bakay u. 16.
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986
Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.
Tel.: 62/246-605. 62/248-775

halálának 3. évfordulójára.
Felesége és kisfia, Dávid

MÉSZÁROS IMRE
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
belgyógyászat orvosainak, nővéreinek, háziorvosainak lelkiismeretes munkájukért. Köszönjük Esztike néninek a gyönyörű
koszorúkat, valamint a közreműködő temetkezési vállalat lelkiismeretes munkáját.
Gyászoló család, Szentes

lillmt

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesapánk,

DANCSÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétüket bármilyen formában
nyilvánították. Külön köszönjük a baleseti sebészet és az
idegosztály orvosainak és nővéreinek áldozatkész munkájukat. Köszönjük a szép búcsúbeszédet.
0H975128
Gyászoló család

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ÖTVÖS JÁNOS,
Csongrád, Síp u. 17. sz. alatti lakos 80 éves korában elhunyt. temetése február 6án, szerdán, 12 órakor lesz
a Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

011874691

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Égisz "90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975
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CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUÁR 7.
Albérlet
Autó
Állást keres
Állást kínál
Bútor
Egyéb
Elveszett
Építési telek
Építőanyag
Földterület
Garázs
Gépjárművezető-képzés

Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Háztartási g é p
Hirdetmény
Ingatlancsere
Játék
Kert
Könyv
Magánház

Mezőgazdasági gép
Növény
Oktatást vállal
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Szakképzés

• D A E W O O Nexia GL, 1995,
990.000. Hitelre Is! Érd.: 62246-568, Vásárhely.
• FIAT Tipo 1.9TD, 1988,
590.000 Ft. Érd.: 62/246-568,
Vásárhely.
• FORD Escort 1.3i, 1998,
1.590.000. Hitelre is! Érd.:
62/246-568, Vásárhely.
• FORD Fiesta 1.8D, 1990,
590.000 Ft. Érd.: 62/246-568,
Vásárhely.
• GAZELLA platós kisteherautó, gáz-benzines, használtautó-beszámítás, 1996-os,
490.000 Ft + áfa. Érd.: 62246-568, Vásárhely.
• GÉPJÁRMŰ átírása, biztosításkötés, súlyadó-bejelentés. Szeged, Dr. Boross József
u. 21. H.-P: 7—16-ig.
• GÉPJÁRMÜÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, egyéb
ügyintézés, biztosításkötés.
„Körgyűrű" irodák, Madách
24/b. 62/125-043; Füredi 9/b.
62/426-464. Szőreg, Rózsa
ABC.
• MAZDA B2200 dízel, 2+2
személyes, platós + doboz,
1995,1.190.000 Ft + áfa. Hitelre Is! Érd.: 62/246-568, Vásárhely.
• NISSAN Almera 1.41, 4 ajtós,
1999, 29.000 km,
2.250.000 Ft. Hitelre is! Érd.:
62/246-568, Vásárhely.
• NISSAN Vanette Cargo
2.3D, 5 szem. tgk., 1998. szept.
2.000.000 Ft + áfa. Hitelre is!
Érd.: 62/246-568, Vásárhely.
• OPEL Vectra 1.61 + klíma,
1995. szept., 1.390.000 Ft. Hitelre Is! Érd.: 62/246-568, Vásárhely.
• TRABANT 1.1 kombi, 1990,
42.000 km, 330.000 Ft. Érd.:
62/246-568, Vásárhely.
• WARTBURG 1.3, 1990,
290.000. Érd.: 62/246-568, Vásárhely.

Szépség és egészségépolás

Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Termény, takarmány
Téglaépítésű lakás
Üdülés
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Állást keres

• K3 kazánfűtői, személy- és
vagyonőri vizsgával, érettségivel, vállalkozói igazolvánnyal
állást keresek. Telefon: 62471-716, 06-20/3-91-1960.
(Szeged)
4
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Üdülő, hétvégi ház

• MUNKAÜGYI tanácsadás
konfliktus, probléma megoldáF F f Üzlethelyiség
sára. Szeged, Mérey 6/B,
62/422-431.
• 2 0 - 2 5 ÉV közötti, angolul
Albérlet
beszélő bébiszitter-házvezetőnőt keresünk Angliába. 06• ALBÉRLETBE szobatár30/9311-933 (este).
sat keres főiskolás, egyetemista, nem dohányzó lány. Sze- • A SZEGEDI Tudományged, Bécsi krt. 37-39., 30- egyetem pályázatot hirdet gépész műszaki ellenőri felada9652-183.
tok ellátására, felsőfokú vagy
• DANKÓ P. utcai társasháztechnikusi végzettséggel. A pában 61 nm-es lakás kiadó.
lyázathoz kérjük benyújtani
Szeged, 62/283-165.
szakmai végzettséget igazoló
• MAKÓN magánház albérokmányok másolatát, szakmai
letbe kiadó. Ár: 45.000 Ft/hó +
önéletrajzot, valamint fizetési
kaució. Tel.: 06-30/370-5015.
Igény megjelölését. Pályázat
• SELLŐ utcában garzonlabeadásának határideje a megkás kiadó. 06-30/9-432-704.
jelenéstől számított 10 nap,
(Szeged)
helye. SZTE Műszaki Főosz• SZEGED, üstökös u. 1/B I.
tály, Tisza L. krt. 107. sz. 112.
emeleti, 2 szoba-étkezős, 3
sz. szoba.
éves, bútorozatlan, társasházi lakás igényesnek, hosszabb • AZ ÁLLAMPUSZTAI Kft
távra kiadó. 45 E Ft/hó + 2 ha- Nagyfai Kerülete mezőgazdavi kaució. Reggel, este: 62- sági vontatói engedéllyel rendelkező munkavállaló jelent401-971, 06-20/9276-660.
kezését várja. Érdeklődni: 06• SZILLÉRI sgt.-i, 2 szoba62/267-241/179.
hallos, teljesen berendezett,
• BUDAPESTI helyismeretföldszinti lakás albérletbe kitel rendelkező gépkocsivezetőt
adó vagy eladó. Érdeklődni
keresünk - hódmezővásárhe20/470-7503 telefonon lehet.
lyi lakos legyen. Jelentkezni
lehet: Astra Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u.
147/a. Tel.: 06-62/239-279.
• 9 0 - e s Trabant automata • EGÉSZSÉGÜGYI terméváltóval (Hycomat), 50 ezer kekkel foglalkozó, budapesti
székhelyű cég keres területi
km-rel, első tulajdonostól, jó
képviselői munkakörbe munkaállapotban, kiegészítőkkel
társat vállalkozói szerződéses
185.000 Ft-ért eladó. Hódmeviszonyban, az alábbi országzővásárhely: 62/230-237, 30részekbe: Délkelet-Magyaror430-5117.
szág (Jász-Nagykun-Szolnok,
• ALFA Romeo, 1998-as, 1.3- Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád
as, elektromos ablakemelővel, megyék területére). Feltétel:
riasztóval eladó. Ár: 250.000 saját gépkocsi, jó kommunikáFt. 70/312-75-73, Szeged.
ciós készség. Élőny: vonalas
• AUTÓKÖLCSÖNZŐ. Sze- telefon, számítógép. Fax: 06mély- és teherautó bérbeadá- 1/350-36-06, e-mail: hix@
sa. 06/30-978-83-82. (Szeged) promecom.hu
• DAEWOO Lanos 1.31. 4 ajHIRDETÉSFELVÉTEL
tós, 2001. aug., 1.890.000. HiBAKSON:
telre is! Érd.: 62/246-568, VáTallózó, Fő u. 103.
sárhely.

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

425-13-19.
• KOZMETIKUST keresek,
06-30/2898-562, Deszk.
• KŐMŰVEST, segédmunkást felveszek szegedi, állandó, bejelentett munkára. 0630/279-3407.
• PÉKSÉGBE szakképzett
férfi péket felveszek. 06-209-580-151. (Szeged)
• SZAKKEPZETT, gyakorlott eladókat, pénztárosokat,
műszakvezetőt keresünk élelmiszer-áruházba. Szeged,0630-9854-011.
• SZEGEDEN nyíló pubba
és dlscóba keresünk fiatal, vidám természetű fiúkat, lányokat pultosnak és felszolgálónak. Jelentkezni: 30-9-458-741
vagy 30-9-536-535 telefonon.
• SZEGEDI elektronikai alkatrészüzletbe, elektronikai
végzettségű fiatalt eladói munkakörbe felveszünk. Jelentkezés önéletrajzzal „Elektronika
011975166" jeligére a Sajtóházba.
• SZEGEDI töltőállomásra,
shopos pénztárosi munkakörbe fiatal lányokat keresünk.
Végzettség előny. 62/444-691,
62/442-242, 8-14 óráig.
• SZEGEDI Tömegcikk Készítő Rt. nagy gyakorlattal rendelkező szerszámkészítőt keres marógépes és gyalugépes
ismeretekkel. Jelentkezés
személyesen, a délelőtti órákban Bognár Ferenc üzemvitelvezetőnél, 6724 Szeged, Zákány u. 44. szám alatt.
• VAGYONVÉDELMI kft
Szegeden vagyonőröket keres. Jelentkezni: 62/426-844.
• VALUTAPÉNZTÁROSI bizonyítvánnyal rendelkező munkatársnőket keresünk egyszemélyes valutapénztárba,
Szegeden. Telefon: 06-203239-105.
• VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐT
alkalmaznék sürgősen. 62427-136, 18-20 h között.
• ÖNÁLLÓAN dolgozó kőművest felveszek! 06-60479-929. (Szeged)

A

n

• BUDAPESTI központú
könyv-nagykereskedelmi cég
munkatársak jelentkezését várja Időpont-egyeztetés: 62424-626. Fizetés: megegyezés szerint. (Szeged)
• ESKÜVŐIRUHA-SZALON
agilis munkatársat keres. Szeged, 62/327-270.
• INTERCITYRE szakácsot
keresünk. Telefonszám: 06-209621-720.
• IPARI gépek értékesítésére kereskedelmi képviselőt keresünk Dél-Magyarországról.
Elvárásaink: min. érettségi, műszaki kereskedelem területen
szerzett tapasztalat. Önálló
munkavégzés, jó kommunikációs képesség. Bérezés: alapfizetés + jutalék, a teljesítmény
arányában. Jelentkezés önéletrajz megküldésével. Karenowa Kft. (Portotecnica üzletág) 1211 Budapest, Szabadkikötő u. 2. Telefon/fax: 06-1-

'

H

Virág Cukrászda

1

MOSOGATÓI,
TAKARÍTÓI
munkakörbe

• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/210-49-04, Szeged.
• TERMÉNYTÁROLÓ, hűtővagon, fűkasza eladó 100.000
Ft-tól. 06-20-329-2329. Bordány

D

Fényképes önéletrajzokat

„Precíz 011975271" |
jeligére a Sajtóházba

MÍNIPAK

1 (( 66 7 2 0 Szeged, Stefánia 10.) i
I

várjuk.

£

MINIPAK Kft.

I

AKCIÓ

Szegedi élelmiszerből! keres
gyakorlott

- Rakományrögzítő,
kézi n y ú j t h a t ó f ó l i a
500 m m / 2 0 m i k r o n
880 Ft + áfa/tekercs

árufeltöltő,
csemegés, pénztáros
kollégát két műszakos
munkarendbe, azonnali kezdéssel.

- kézi n y ú j t h a t ó f ó l i a felhordó
5500 Ft + áfa

KA-DO 3000 Kft.
Tel.: 30/92-55-215

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG.

'MÉRLEGKÉPES^
KÖNYVELŐT

Szeged. Takaréktár u. 3.
Tel.: 62/555-333.
^ Nyitva: h.-p.: 8-16-ig. ^

Elveszett

számviteli, adózási,
munkaügyi ismeretekkel,
jó kereseti lehetőséggel.
Önéletrajzot kérünk fényképpel!

„Nem dohányzó
011975281"
^

r

jeligére a Sajtóházba

=

(6720 Szeged. Stefánia 10.)

A

—

:

—

i

Virág C u k r á s z d a

CUKRÁSZ,
PULTOS ÉS
FELSZOLGÁLÓ
munkakörbe
m u n k a t á r s a t keres.
Fényképes önéletrajzokat

„Szorgalmas

|

011975245"
1
jeligére a Sajtóházba s
i (6720 Szeged. Stefánia 10.1
várjuk.

• ELVESZETT irataim megtalálójának 50.000 Ft jutalmat
adok, hívjon: 30/976-65-22
(Szeged).

D ö Építési

62/216-324, 06-30/383-7116,

Építőanyag

• OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxl-telep
Szeged, 62/471-882, 06-2033-45-171.
3

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, telefon:
62-315-322, 06-30/9-558979.
• B Ú T O R O K , régiségek,
teljes hagyaték vétele! 06-

telek

• RÖSZKÉN 1 1 3 4 nm-es
építési telek eladó. 62/427-556.
• RÓMAI körúti, ötszintes társasház építésére alkalmas,
850 nm-es telek 21 m-es utcafronttal 19.500.000 Ft-ért, tőkeerős vállalkozásnak eladó. Fizetéskönnyítés lehetséges!
30/985-2438. (Szeged)
• ÚJSZEGEDEN 1610 nmes telek 23 m-es utcafronttal,
rajta régi, újabb házzal eladó.
62/401-834.

>l

Földterület

• SZEGED vagy Kiskundorozsma területén szántóföldet
vásárolnék. 62/463-680, este.

• LILIOM utcában garázs kiadó. Tel.: 30/212-7777 Szeged.
jj

EL!

a HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK
BOLTJÁBAN. Bútorok,
polcrendszerek, munkásruhák
és még több százféle termék. 5

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN.
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1.62/256-058.

Mélykút, 06-77/460-044

Állást kínál

A H Ó D Ú T Kft. Szegedi Területi F ő m é r n ö k s é g e
útépítésben jártas

- művezetőt
keres.

Gépjármüvez.-k.

• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
• ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt. nehézgép, könnyűgép, targonca,
ADR, TIR, taxivez., taxivállalkozó, belföldi fuvarozó, belföldi buszvezető szaktanfolyamokat indít. Szeged, Berlini krt. 16.
62/422-240, 06-20/9431-444.
• RUTIN-AUTÓSISKOLA
kedvezményes tanfolyamot indít február 11 -én. Szeged, Vidra u. 3., 06/30-381-31-63.

- építésvezetőt,

A H O D U T Kft. útépítésben jártas,
állandó dunántúli (Veszprém központú)
munkahelyére

EPITESVEZETOT
és

i

Szeged, Kollégiumi út 6.
Tel.: 6 2 / 4 6 4 - 0 1 4 .
Tel.: 66/441-241. '
Tel.: 76/415-011.
Tel.: 77/422-405.

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62315-322, 06-30/9-558-979.
• HAGYATÉKOT felszámolok, mindenféle régi bútorokat,
régiséget vásárolok azonnali
készpénzfizetéssel! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.

3

MŰVEZETŐT
keres.

Jelentkezni lehet: i d ő p o n t - e g y e z t e t é s után

(62/462-719). Szakmai önéletrajzzal
a Szegedi Főmérnökség Dorozsmai út 52.
szám alatti irodájában.

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

G é p, s z e r s z á m

• HÁROM TAG, gyűrűshenger eladó. Mindszent: 62227-104.

A I

CSAVAR

K

• BÁRÁNYÁTVÉTEL Hódmezővásárhelyen, február 7én, 7 és 8 óra között. 06-3093-85-641.
• SERTÉS hasítva, fele is eladó. 62/252-317, Sándorialva.
Háztartási gép
• ÚJSZERŰ Gorenje fagyasztó eladó, 62/474-248.
(Szeged)
E Z T NE S Z A L A S S Z A

EL!

Óriási árengedmény
a HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK
BOLTJÁBAN. Automata mosógépel
színes televíziók, mosogatógépek, 2
kerékpárok stb., stb.

Hirdetmény
• AZ ELEKTROGLOB KFT.
értesíti a lakosságot, hogy a
Szentes, Wesselényi u. 7. sz.
alatti ingatlan részére készített földkábeles elektromos
csatlakozás a mai napon feszültség alá lett helyezve. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
elektromos
berendezések
megközelítése, megérintése
tilos és életveszélyes.
• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit. hogy 2002.02.08-tól
2002.02.14-ig, 8.00-16.00 óráig részleges áramszünetet tart
közvilágítás-korszerűsítés miatt
Szentes, Somogyi-Béke, Somogyi-Csillag, Vásárhelyi-Csillag u.-i transzformátorkörzet és
környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.
• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002. február
12-én, 8.00-16.00 óra között
áramszünetet tart Csongrád
100-as istálló és Kettőshalml
Iskola transzformátorállomások ellátási körzetében és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését.
Ingatlancsere

ELADÓ
A R U B I N ABC
tulajdonjoga
Őssz. alapterület 4 7 2 nm.

Cím: Szeged,
„
Kossuth L. sgt. 69-71.
Érd.: 30/210-5172
!

NONSTOP
RULETT
ÉS NYERŐGÉPEK
Budapesti krt. és
(az ABC mellett)

i

ISO 9002-

«24 íiepd, Bnkay H. u. 29. WJIax: 42ASS-776
4400 Simks. (úiMyi«4S. M f t a 41/400414

HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET,
MŰTÁRGYAKAT,
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
KÖNYVEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
6720 S Z E G E D ,
K Ö L C S E Y U.4.
62/422-726,
06-30-309-431-411.

• HÁROMSZOBÁS ház melléképülettel eladó. 9 M Ft. 62290-388, Zákányszék.
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
KÁROLYI u. 115. számú ház
eladó. Érdeklődni szombat délután, 13-17-ig. 62/234-954.

INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
e Táp«, Irinyi J. utcai, I 0 0 nm-es ház

13 M.

HANZA KRUGER

GALÉRIA
Készpénzért vásárol
antik bútort,
festményeket,
műtárgyakat, könyvtárat,
TELJES HAGYATÉKOT
Szeged. Dugonics tér 11.
Telefon: 62/422-547,
|
30/9452-587.

• Ilona u., SS nm. II. em. 4,8 h

József A. sgt. sarok

R A

VÁSÁROL TELJES

megosztható telek 10 M

15

jl

Szeged.
E Z T NE S Z A L A S S Z A

FOLYAMATOSAN

22 M a g á n h á z

Mélykút, 06-77/460-044

legalább 5 éves gyakorlattal felveszünk

QUINT GALÉRIA

21 K ö n y v

• Tápé, Honfoglalás u., 97S nm-es,

ELEKTROMOS- IS KÉZISZERSZÁMOK
HEGESZTÉSTECHNIKA

SZEMÉLY- ÉS HASZONGÉPJÁRMŰVEK JAVÍTÁSA
DIAGNOSZTIKA FUTOMÚÁLLÍTÁS, KAROSSZÉRIAMUNKÁK.
Eredetiségvizsgálat, zöldkártya,
hatósági vizsgára felkészítés.
Mercedes. VW. Skoda. SEAT. Lada gépkocsik

is)

Hagyaték

14

m u n k a t á r s a t keres.

Óriási árengedmény

H

Egyéb

POSTAAUTÓ TISZA RT.
n é v e n v á i j a régi é s ú j m e g r e n d e l ő i t .

(üzenetrögzítő

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

A Postaautó Szeged Kft. a jövőben

Békéscsaba. Kétegyházi út 6.
Kecskemét. Kandó K. u. 26.
Kiskunhalas. Szabadkai u. 27.

62/567-835

Apróbörze

Jelentkezni lehet: időpont-egyeztetés után
( 6 2 / 4 6 2 - 7 1 9 ) , szakmai önéletrajzzal
a szegedi főmérnökség Dorozsmai út 52. 5
s z á m alatti irodájában.
'é

nem hivatalos márkaszervize.

13

Szeged, Gogol u. IS.
Tel.: 62/54-30-30.06-30/265-68-40
j

Mezőgazd. gép

• MTZ-552 FRISS műszakival, 1996-os, újszerű állapotban 1.600.000 Ft-ért eladó.
06-30/9953-699.
• TRAKTOR 35 LE-55 LE94 LE, eke 2-3-4 fejes, ágy és
váltvaforgató, műtrágyaszóró
eladó. Érd.: 06-30-9-637-525,
Szeged.

3

A
K
C

Ruházat
Szövetek, selymek,
§
zsorzsettek, muszlinok s
vásznak, flanelok

1

m

50%
PASSAGE MÉTERÁRU
Szeged. Jókai u. 4.
Telelőn: 62/481-526

Növény
Hölgyem!
• FEKETEFÖLDI vetőburgonyák eladók. Tel.: 62221-759.
• LUCERNAMAG kis és
nagy tételben folyamatosan
kapható. Deszk, 62/271-440.
• MAKÓI CR hagymamag
(feketemag) megrendelhető.
2001. évi termés, garantált minőség! 06/30-236-6826. Csanádpalota.
O k t a t á s t vállal
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam Indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel, részletre. 62472-028.
J

Panellakás

• SZEGED, Építő utcai, másfél szobás lakás liftes házban
eladó. Érd.: 62/567-829,10-16
óra között.
• SZEGED, KOSSUTH L
sgt.-i (71 m ! ), 2+1 szobás panellakás eladó. Irányár: 5,4 M
Ft. 20/958-0291.
Régiségek
• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged. Tisza L. krt.
59.62/315-322, 30-9558-979.
• GYERTYÁS Régiségkereskedés. Vásárolunk antik bútorokat, festményeket, órákat,
katonai kitüntetéseket, régi
pénzeket, könyveket, vitrintárgyakat, régiségeket, teljes hagyatékokat. Díjtalan kiszállás!
Szeged, József A. sgt. 8. Nyitva: 10-16 óráig. Telefon: 62323-149.
• RÉGISÉGEK vétele. 06/62322-914, Szeged, Csongrádi
sgt. 2/b, 10-17 óráig.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos is!),
festményeket, porcelánokat,
órákat, tollnemüt, teljes hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan kiszállás.
06-62/216-324, 30/383-7116.
Szeged.

Ha a/. Ön alkata az átlagtól eltér,
de megjelenésére igényes, nézzen
be hozzánk!
Az alkalmi kollekció mellett
kínálunk mindent,
amire extra méretben szüksége
lehet (42-60).

Lady Moletti, az l-gyel nagyobb
ruhák üzlete
LADY M O L E T T I
Újszeged, Bal fasor 4.
Tel.. 62/432-881
Ny.. H.-P: 10-18. Szo: 10-13-ig

m

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

Szépség,egészség
• MASSZÍROZÁS egyéni
Igény szerint. Szegeden. 0630/303-6085.

GRÁCIA SZÉPSÉCSZALŐNBAN
- A R C - és T E S T K E Z E L É S E K
((tektromoi rintoJajiitá, vákuunw fogyauús,
cellulittskeiHó)
- STERIL GYANTÁZÁS
- FODRÁSZAT
VENDÉGEINKNEK PARAFFINOS
§
Akt- í t KÉZÁPOLÁST AJÁNDÉKOZUNK.^
Diákoknak IV/, tataináiy.

•iszece», m l fasor 4. sz.

L mwnxo-n, anmn

Fii

Szolgáltatás

dugulaselharitas
1000 FT-TÓL,
1 ÉV G A R A N C I Á V A L !
S Z E G E D : 62/485-774.
DUGULASELHARITAS
GARANCIÁVAL
(SZEGED
ÉS C S O N G R Á D
MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537.

• j Oktatást vállal

K y e l v v i z ^ á z w k

figyelmébe!
• SZEGED-GYÁLARÉTI,
Második utcai, balról a második telek vízzel, villannyal, gázzal eladó. Érd.: 62/480-450.

A TIT angol egynyelvű akkreilitáeiója
után megkapta a kétnyelvű jogát is.
Ez utóbbit elsősorban az érettségire készülők

m

G é p, s z e r s z á m

CSAVAR-KÖTŐELEM
RÖGZÍTÉSTECHNIKA
Szeged, Z á p o r ú t 3.
(a M e t r ó Á r u h á z m e l l e t t )
Tel.: 62/463-030, 463-031
N y i t v a : H.-P.: 8 - 1 6 . 3 0 - l g . Szo.: 8 - 1 2 - i g . s

figyelmébe

ajánljuk.

A FRANCIA ÉS OLASZ NYELVET IS
AKKREDITÁLTATTUK, SIKERREL.
I l y e n i r á n y ú felkészítők
j ú l i u s l - j é t ő l , ¡11. s z e p t e m b e r t ő l
indulnak a k á r á s z u. I l.-ben.

F o l y t a t á s a 1 4 . oldalon!
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• S P O R T

H I R D E T É S "

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 6.

Pénteken Dunaújvárosban játszik a Pick Szeged

Leiskolázott Herend

Folytatódik az alapszakasz

tal lemaradva az első Fővárosi
Vízművektől.

TEKE

HTE-HEREND U

MUNKATÁRSUNKTÓL

-A terveknek megfelelően zajlott a felkészülés 1 - kérdeztük a
trénertől.
- Azt előre tudtuk, hogy egész januárban nélkülöznünk kell a vbelőselejtezőt játszó magyar válogatottjainkat, valamint a svédországi Eb-n részt vett Maticsot. így
aztán nem volt komplett a csapat,
sót a címeres mezeseken nagyobb
teher volt, főleg sokkal többet utaztak. így csupán pár nap áll a rendelkezésemre, hogy ismét összerázódjanak a srácok.
- Sérülés, betegség mennyire
zavarta a felkészülést 1
- Szerencsére a volt sérültjeink
közül Bajusz, Laluska rendbe jött.
Pergert pedig január 28-án
megműtötték. Rá hetekig nem számíthatok.
- Vannak olyan játékosok, akik
különösen jól dolgoztak 1
- Mindenki igyekezett. Voltak
természetesen, akikre felfigyeltem,
de neveket nem említenék, nehogy elbízzák magukat.
- Úgy tudom, hogy megtekintette a svédországi Eb elődöntőiét és
a finálét. Milyen tapasztalatokat
szerzett:
- Azt, hogy az eredményesség
szempontjából döntő a jó kapus.
Meglepően nagy szerepet kaptak a
beállósok és a szélsők.
- Látott olyan taktikai megoldást, amit a Pick Szegedben is
alkalmazni tud 7
Fotó: Cyenes Kálmán
- Olyat nem, de a tapasztaltak
Matics az Eb-n a jugoszláv válogatott színeiben kiegyensúlyozottan játszott.
megerősítettek abban a hitemben,
kezdte bajnoki szereplését. A dóval folytatja az alapszakaszt a hogy az eredményesség szempontveszprémiek hazai pályán 33-17- Tisza-parti együttes, amelyből még jából döntő a jó védekezés, mert abKÉZILABDA
ból lehet sikeres kontrákat vezetre legyőzték a Komlót. Már nem nyolc forduló van hátra.
Dragan Djukics edző január má- ni. Feltűnt a beállósok labdabiztoskell a szegedieknek sem sokáig
A férfi első osztályú kézilabdacsa- várniuk arra, hogy a Pick Szeged sodikától 52 edzést tartott. Közben sága is, egy kézzel kapták el a
patok közül a Fotex volt a legfris- pályára lépjen. Pénteken, 18 óra- hét előkészületi mérkőzést játszot- labdát a bejátszásoknál.
SÜLI (ÓZSEF
sebb, ugyanis már hétfőn meg- kor Dunaújvárosban rögtön ranga- tak Bajuszék.
B ÉPÜLETEK felújítását, átalakításét. falszigetelést, kerítés-. csarnoképítést, betonozást stb. vállalunk. Szeged,
06/20-541-11-36.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: Tel.: 06-2033-56-114, Szeged.
• KAPUTELEFON Üzlet. Minőségi (olasz) és intelligens
(magyar) termékek forgalmazása 10 éves szerelési tapasztalattal. Szeged. Sziliért sgt.
24.(9-12.14-17). Tel/fax: 62439-138,
70/31-41-709.•
KOMFORT Szövetkezettől!
Üvegezés.
höszigeteltüveg-készftés, üvegcsiszolás,
homokfúvás, tükörgyártás. Teleion 62/425-240 Szönyegszegés. -tisztítás, bútorkárpitozás. Tel.: 62/425-003, Szeged.
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 06-309436-256. 62/457-864. (Szeged)
• REDŐNYT, reluxát, szalaglüggönyt 30%-os árengedménnyel Macrostartól 62288-619, 30/9384-330.

• REDŐNY RELUXA, harmonikaajtó. szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, faredőny
javítása, ablaktordftás. 62-4575 6 2 , 3 0 / 9 4 - 3 6 - 4 1 1 , TÖRÖK TIBOR. Szeged

WOMA KFT.
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

SZEGED: 6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
60/450-430
Hmv.-hely: 6 2 / 2 4 1 - 6 8 7 ,
06-20/9-732-724

Tetőfedés, lapostetők
szigetelése, b á d o g o z á s .
kőművesmunkák,

REDŐNY, R E L U X A ,

hideg-meleg burkolás,

SZALAGFÜGGÖNY,

festés-mázolás, víz-,

HARMONIKAAJTÓ

gáz-, villanyszerelés.

ÉGETŐNÉL

hívjon!

ÁRENGEDMÉNNYEL.

Információ az Országos Szakmai
Adatbank ingyenes zöldszámán:
06-80/200-634.06-62/424-602.
06-30/312-1550

498-130, 489-603,
06-60/381-147
• ÜZEMI konyha szabad kapacitással rendelkezik 10 tő
fölött kiszállítással. 300 Ft/
adag. Jelentkezni Szeged, Irinyi u 1., 62/426-377/469.

HIRDETÉSFELVÉTEL KISTELEKEN:
mArvAny kk
lemetö ror 1.62/259-058.

Tanfolyam

D I P L O M A S O K , FIGYELEM!
A BGF Pénzügyi és Számviteli Fó'iskolai
Kara az alábbi másoddiplomás képzést
indítja Szegeden:

• Közgazdász szakmérnök
Ker/z'ezo
fizetési
feltétetek!
/Vi/i /írt'/zsyrt
nem szii kséyges !
Kerje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől:
ro<>

>
8000 S z é k e s f e h é r v á r , M J . ' i ú t 16.
x«. Tel.: 22/501-665 m n . : 9-15 ó r á i g

Farkas Zsuzsa
Tel.: 2 0 / 9 7 7 0 - 2 3 7 , 6 2 / 2 4 9 - 2 7 1
wvvw.minervaőO.hu • E-mail: minerva'HX» axelero.hu

• IRHA-, bőr-, velúrkabátok.
szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-P: 9-12, 13-17ig. Szeged, József A. sgt. 77/A.
• ÜVEGEK, TÜKRÖK, BIZTOSÍTÁSI ÜVEGEZÉS (Szeged, Teréz u. 42., 62/425-555).
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! SZILÁNK* Több mint
üveg.

|?y

Tanfolyar

• ANGOL, német és/vagy
számítógép-kezelő tanfolyamok indulnak a Stargate-nél. a
munkaügyi központ támogatásával március 12-től. Szeged. Püspök u. 11/A, 62421-515.
• ANGOLNYELV-TANFOLYAMOK, nyelwiszga-előkészítők indulnak a Sterling House-nál. 72. ill. 96 órás kurzusok 9 nyelvi szinten, kezdőtől
a haladóig, szakképzett oktatókkal! Beiratkozás: január 28tól február 6-ig, 15-18 óra kőzött az egyetem Ságvári gimnáziumában. Tel.: 62/424-766;
62/544-000/33-63,
06-30349-82-43.
• OKJ-s tanfolyamok Indulnak márciusban az UNICORNIS Stúdiónál: ABC-ELADÓ
(+ PÉNZTÁRGÉPKEZELÖ),
KERESKEDŐ-BOLTVEZETÖ, PINCÉR, PULTOS,
VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZ E T Ö és SZÁMÍTÓGÉPK E Z E L Ő szakmákban. A
munkaügyi központ támogatása kérhető! Érdeklődni: Szeged. Gogol 22. (62) 481-928.
Engedélyszám: 06-0006-97.
• INGYENES is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! HUNITMagyarország (62) 424 484.
• LAKBERENDEZŐ képzés
Indul februárban. Jelentkezés,
felvilágosítás: 62/442-694, Kurzus Bt.. Szeged.
• SZAKKÉPESÍTÉST adó.
év elején induló tanfolyamokra:
kereskedő-boltvezető, vendéglátó. üzletvezető. ABC-eladö.
gyorsétkeztetési eladó, drogériakereskedő. tüzelő- és építőanyag-kereskedő. hulladékgyűjtő. Jelentkezni lehet: KISOSZ
Szeged. Debreceni u. 24/B.
62/485-610. A vállalkozás beindításához segítséget nyújtunk.
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

• SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI
OKJ-s tanfolyamokat indít a
Merlin Stúdió. Érdeklődni:
62/424-314,06-30/907-36-54,
13 órától 18 óráig.
• TANULJON délelőttönként
angolul, németül! Február 25töt Indítjuk szuperintenzív, 240
órás képzéseinket! (Alapfok,
középfok.) Európa Nyelviskola, 62/486-453, 70/241-73-59.

ANGOL-, NÉMETnyelvtanfolyamokat indítunk

február 18-tól, 25-től
kezdőtől k ö z é p f o k i g , 8 színien!

EURÓPA NYELVISKOLA
Szeged, Kossuth L. sgt. 43.1/6.
62/486 453.70/24173 59

A SZTAV Rt.

Személyügyi
ügyintéző
OKJ 5 2 3 4 4 2 01

tanfolyamot indít
Szegeden.
A képzés a szakképzési
hozzájárulásra
is i g é n y b e v e h e t ő .
Jeienkezési határidő:
február 15.

?

Telefon: 62/402-381 :

Sakktpcltf tonfgtwroot

Számilógőp-kezdő
Szoftvertizcmdtetd

• LILIOM utcában 110 nm,
tetőtéri lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 30212-7777. (Szeged)
• CSABA utcában induló társasházban lakások leköthetők. Szeged, 06/30-94-59-187.
• LENGYEL utcában 57 nmes, 2 szobás lakás eladó. 0630/9-432-704. (Szeged)
• MÉREY utcában II. emeleti, szép. 114 nm-es lakás eladó.
Tel.: 62/541-815. (Szeged)
• SZEGED, Felső Tisza-part
19-20. szám alatti, új társasházban kulcsrakész lakások
eladók. I. em. 122 nm, IV. em.
115 nm. Érd.: 62/431-215,
30/9431-392.
• SZEGED, Jakab L. 16.
szám alatti, 35 nm-es. gázfűtéses lakás eladó. Irányár:
4.400.000 Ft. Érd.: 06-20455-29-80.
• SZEGED, Öthalom u. 26.
szám alatt épülő társasházban lakások garázsokkal eladók. Gutenberg u. 24. sz. alatt
felépült, liftes társasházban
udvari parkolók eladók. Teljes
körű hitelügyintézés! Tel.: 0630-9537-287.
• SZEGED, 8 0 nm-es. új lakás garázzsal eladó, 06-30388-92-89.
• SZEGED, CSABA u. 20.
sz. alatt Induló társasházban
másfél szobás, tetőtéri lakás
leköthető. 06-20/9193-716,
62/326-267.
• SZEGED, MAKKOSERD ö sor 3 4 / A alatt é p ü l ő tár-

sasházban 76 nm-es és 51
nm-es lakások leköthetők. 0620/9193-716, 62/326-267.
• VADONATÚJ, tetőtéri lakások második szinten eladók.
62/314-195. (Szeged)

75.800 Ft
M 000 Ft

Sakkőpgltfcl nem adó taifofram
Webmeaer
48.000 FI

Bz/XzJ

Szeged
f f ú Telefonszám
Batthyány u. 4.
/ (62) 451 -697

L33J

Társközvetítés

• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel.
62/430-814.
34

F M Téglaépit. lakás

Termény, takarmány

• KUKORICA szárított, helyben szállítva 50 mázsától eladó. Nagy Ferenc Kígyós, 280.
sz. Tel.: 06-30/4360-693.

DOM SZEGED
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.

Új címünk: S Z E G E D ,
K O S S U T H L. SGT. 52.
I Ht.utü Samt Péter u-l eendePU/H III m-rel

Tel 62/423-801. 62/423-802

Szeged-Belváros
frekventált helyén tóbb
helyiségből álló. jelenleg
is működd.
200 nm-es üzlethelyiség
tulajdonjoga eladó, vagy
hosszú távra bérbe adó.
Tel.: 0 6 - 6 2 / 5 4 1 - 7 8 0
62/541-781
06-20/9-371-562

J
T

P l

Az NB l-es férfi teke csapatbajnokság újabb fordulójában magabiztos győzelmet aratott a Hódmezővásárhelyi TE. Kecskések a
tavaly még a szuperligában szerepelt Herendet fogadták a szegedi
Belvárosi Tekeklubban, és 7:l-re
nyertek. A Vásárhely jelenleg - egy
mérkőzéssel kevesebbet játszva a harmadik helyen áll, négy pont-

(4290-4072)
A vásárhelyi pontszerzők: Berényi 736,
Kecskés 7 2 7 , Stér 7 1 4 , Czékmán 7 1 1 . Csiszér 7 0 2 fával.

IFJÚSÁGIAK:
HTE-HEREND 1:3 (1306-1331)
A vásárhelyi pontot Nagy 668 fával szerezte.

Győzelem nélkül
LABDARÚGÁS
Győzelem nélkül zárta a keddi elkészületi mérkőzését az FC Szeged
és a MÉH-Szentes. A Tisza-partiak Szolnokon 6 - 1 - r e kikaptak,
míg a Szentes döntetlent ért el az
Orosházával szemben.

és ez rányomta bélyegét a folytatásra. Bár Kulacsikék előtt is adódtak helyzetek, az NB l/B-s házigazdák lényegesen határozottabbnak bizonyultak a kapu előtt. A látogatók becsületgólját, 6-0-ás
szolnoki vezetésnél, Dóra szerezte a 69. percben.
MÉH-SZENTES-OROSHÁZA 3 - 3 ( 2 - 1 )

SZOLNOK-FC SZEGED 6 - 1 ( 3 - 0 )

Szentes, 1 5 0 néző. Vezette: Galambosi.

Szolnok, 1 0 0 néző. Vezette: Tóth L.

dei, Fajkusz - Koncz, Kerepeczky, Major,

S z e g e d : Dobó (László) - Szamosszegi,

Ludasi, P á l f i - J u h o s , Tóth Cs.

MÉH-Szentes: Vratnjan - Mészáros. Er-

Mórocz, G á l S z . (Gál B . ) , Kiss Z. - Kula-

II. f é l i d ő : Szénási - Törtei, Vass, Bosánszky

csik (Terhes), Csűri, Krausz, Fábián - D ó -

Zs. - Nagy, Jerney, Tóth Cs., Síber, Balogh

ra, Kurucsai (Szekeres). Edző: Szalai I s t -

- Bosánszky M „ N a n a . Edző: Bódl Attila.

ván.

G ó l s z e r z ő k : Tóth Cs., Pálfi, N a n a , ill. S e -

Gólszerzők: Németh Gy. (2), Romanek,

bastian, Belvon, Váradi.

Ivitz, Kotula, Szabó T„ ill. Dóra.

A vendégek nem tudták megismételni a két csapat szombati,
Szegeden lejátszott mérkőzésén
nyújtott agresszív játékukat. Akkor nem, most viszont megmutatkozott az osztálykülönbség.
Már a 2. percben a kék-fehér-feketék kapujában táncolt a labda,

Üdülés

fó iramú mérkőzést játszott az
NB Il-es Orosházával a MÉHSzentes. A vendégek letámadtak,
míg a hazaiak a kezdeti megilletődöttség után felvették a ritmust és kétszer vezettek kettő találattal. A Békés megyeiek alig két
perccel a vége előtt tudtak csak kiegyenlíteni.

Gólyahír

• GÖRÖGORSZÁG, Sarti tavalyi áron! Érdeklődni február
20-ig. 06-30/2-999-312 Szeged.

SZEL ORSOLYA

U J J Udülö, hétvégi ház
• SÁRGÁN 163/B számú, kétszintes üdülő eladó, tel.: 309670-787. (Szeged)

U j

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.
• NAGYÁRUHÁZ passzázssorán 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó, 06-30/9456-775. (Szeged)
• ORVOSI-FOGORVOSI rendelők kiadók. Tel.: 06-309630-387. (Szeged)
• PETŐFI S. sgt.-on 200 nmes üzlethelyiség eladó. 62479-564. (Szeged)
• SZEGED, Csongrádi sgt.-l
üzletházban 100 nm-es, gyönyörű üzlethelyiség tulajdonjoga eladó. Teleion: 06-70210-93-63.
•
SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 175 nm-es üzlethelyiség bérleli joga rendkívül kedvező áron eladó. Tel.:
06-70-210-93-63.
• SZEGED-BELVÁROSI, 89
nm-es üzlethelyiség bérleti joga kft.-vei együtt eladó! Bármilyen üzleti tevékenységre alkalmas! Érd.: 06-20-4763-028.
• SZEGED-BELVÁROSI irodaházban két helyiségből álló,
felújított. 64 nm-es iroda klímával kiadó vagy eladó, 0630/9670-787.
•
SZEGED-BELVÁROSI
(Bartók térnél), nagyon forgalmas helyen 50 nm-es, galériás. dupla belmagasságú, kirakatos üzlethelyiség bérleti
joga eladó, vagy lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Ár:6,9 M.Tel.: 62/313-491. nappal, 62/313-355, este.
• SZEGEDEN, az Attila utcában, 20 nm utcafronttal 104
nm-es üzlet + 4 nm szociális
helyiség riasztóval felszerelve
kiadó. Érd.: 06/30-9435-437es telefonon, 8-19 óráig.

vagyok.

2002. j a n u á r 27-én,
10 óra 41 p e r c k o r
megszülettem.
Édesapám
S z é l Zoltán.
Édesanyám
Orbán A n n a m á r i a .
S ú l y o m 2710 gramm.
H o s s z ú s á g o m 47 cm.
Gratulálunk

Boldog n é v n a p o t

Sándorfalvára.
Bakai Dórikának
névnapjára
millió puszit küld
apa, Réka. Edina,
Sanyi tata, Teti
mama, dédi

Ha üzenetet
szeretne küldeni,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati

irodáinkat
vagy
hirdetó'irodáinkat!
S

^

DÉR
GYÖNGYINEK
nagyon sok.
boldog
születésnapot
kíván a család
Nagyon <
szeretünk!

Boldog születésnapot^!
LACZI NORBERTNEK,
Röszkére.
17 éves lettél,
sok m i n d e n e n átestél.

Légy egészséges, b o l d o g és v i d á m ,
Sa jrézd m i n d i g
az élet szép o l d a l á t !
Szerető családod:
A p a , Anya és Zotya

ki

•
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Csoportokat
az UEFAkupában

15

S P O R T «

A jövő magyar labdarúgásának épülnek az új stadionok

REFLEKTOR

Szeged lépéshátrányban

Kell ez nekünk? - többen kérdezték már ezt a 2008-ban rendeEgyre több labdarúgóklub gondol- zendő labdarúgó Európa-bajnokja úgy, hogy nem csak a Bajnokok ság leendő pályázatával kapcsolatLigájában, hanem az UEFA-kupá- ban. Akiknek az a véleménye,
ban is csoportmérkőzéseket kelle- hogy másra kellene költeni a
pénzt, mást kellene fejleszteni,
ne rendezni.
Erről Dávid Dein, az Arsenal al- építeni, kétkedve fogadják az Ebelnöke nyilatkozott az európai szö- rendezéssel kapcsolatos elképzevetség által szervezett nyoni szak- lést. De hogy miért lenne jó, ha
Magyarország lenne a házigazdámai értekezlet után.
- Legalább 70 csapat képviselőjé- ja a jelentős sporteseménynek, és
vel volt alkalmam most találkoz- esetleg Szeged bekerülhet-e a renni, és szinte kivétel nélkül minden- dező városok közé? - erre Csonki a változtatás mellett foglalt ál- ka Gábortól, a Stadion Invest Rt.
lást. Természetesen a döntés joga vezérigazgatójától kértünk választ.
az UEFA kezében van - mondta.
-Az Eb szervezőbizottsága február 25-én dönt arról, hogy melyik nyolc helyszínt ¡elöli meg a
2008-as pályázatában. Kik kerülnek a kalapba?
- Egyelőre tizenegy helyszínről
van szó. Budapest két stadionnal,
mellette Győr, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Kaposvár,
LONDON (MTI)
Zalaegerszeg, Pécs, Kecskemét és
Szeged pályái jönnek számításMárciusban bocsátják árverésre Pe- ba. A szervezőbizottság által meglé legendás 10-es mezét, melyet az jelölt időpontig a városok önkor1970-es labdarúgó-világbajnokság mányzatainak szándéknyilatkodöntőjében viselt. A brazilok 107 zatot kell benyújtaniuk arról, hogy
ezer néző előtt a mexikóvárosi Az- szerepet vállalnak a rendezésben.
ték-stadionban 4-l-re nyertek
- Többen kérdezik: miért jó
Olaszország ellen, az első dél-ame- hazánknak, hogy megpályázza
rikai találatot Pelé szerezte.
az Eb-rendezést? Másra is költ- Soha nem felejtem el azt a hetnénk a pénzt.
mérkőzést, Pelé pályafutásának leg- Hallottam én is ezeket a hanjobb meccse volt - emlékezett Dá- gokat, ám ha nem fordítunk pénzt
vid Convery, az aukciót lebonyoh'- a sportra, akkor több betegünk
tó Christie's cég sporttárgyakért fe- lesz, kevesebb lesz az egészséges
lelős vezetője. - A mez valószínűleg ember. Azt sem szabad elfelejte30-50 ezer font körül fog elkelni. ni, ha sikerülne megkapni a renÉletem egyik legemlékezetesebb pil- dezési jogot, akkor új munkahelanata lesz, amikor értékesíthetem lyek teremtődnének, gazdaságiezt a relikviát.
lag is fejlődhetnének ezek a közA felajánló az olasz Roberto Ro- pontok.
- Jön az újabb felvetés: a jelensato volt: Pelé vele cserélt mezt.

NŐTTAPICK ELŐNYE
A szegedi Belvárosi Tekeklubban a
14. fordulóval folytatódott az
amatőr teke csapatbajnokság. Eredmények: Tápé-Pick 3:5 (24422488), Euroteke I.-Benitel 5:3
(2256-2148), Phoenix-Euroteke
II. 6:2 (2351-2116), Tan-Erő-Szilléri Biztonságtechnika 0:8 (20952474), Santé-Finister Kugli 6:2
(2291-2230), Yamaha Motor-Béke Tanszék 4:4 (2495-2464), GLB
SE-Euroteke I. 5:3 (2378-1978). A
bajnokság állása: 1. Pick25, 2. Benitel 22, 3 Euroteke I. 18 (69:43),
4. Yamaha Motor 18 (68:44) ponttal. A hét legjobbjai: 1. Balázs István (Yamaha Motor) 455, 2. Veres
Zsolt (Phoenix) 443, 3. Pocsainé
Molnár Zsuzsa (Yamaha Motor)
436 fával.

NYON (MTI)

ODESSZA-ELSŐSÉG
Zákányszék-kupa néven IV. korcsoportos leány kézilabdatornát
rendeztek a zákányszéki sportcsarnokban. A végeredmény: 1.
Szegedi Odessza II. Általános Iskolá (edző: Mandl Aliz), 2. Kistelek, 3. Zákányszék, 4. KSZSE, 5.
Kiskunhalas, 6. Székkutas. A különdíjasok, a legtechnikásabb játékos: Mészáros Bettina (Kistelek), a legjobb kapus: Csurgó Tünde (Kistelek), a gólkirálynő: Ágoston Szilvia (Odessza II.), a legjobb zákányszéki játékos: Sós Katalin.

Pelé
'70-es meze

Olimpiai pályázat
BUDAPEST (MTI)

A PriceWaterhouse Coopers Kft.
készítheti el a 2012-es nyári olimpiára vonatkozó magyar pályázatot megelőző megvalósíthatósági
tanulmányt - közölte az Ifjúsági és
Sportminisztérium miniszteri biztosi hivatala kedden. A döntés már
hétfőn megszületett, de az elemzést és értékelést végző 12 fős bírálóbizottság csak kedden hozta nyilvánosságra a határozatát. Az OPEB

2001 októberében döntött arról,
hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére közbeszerzési
pályázatot hirdet, felhívása november 21-én jelent meg. A szakmai
anyag elkészítéséért a világ négy
legnagyobb tanácsadó cége versengett, a most kihirdetett nyertes mellett az Arthur Andersen, az Ernst
and Young s a KPMG.
A PriceWaterhouse Coopers Kft.nek július 31-éig kell elkészítenie tanulmányát.

Nacsa a legjobb
BILIÁRD
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az esélyes, és már egyszer az élen
végzett versenyző sikerével ért véget Szegeden, az Aramis-klubban
a kilencedik Fükifa-kupa amatőr
biliárdviadal. A rekord létszámú,
huszonnyolc sportoló közül a fináléban 1999 győztese, Nacsa Gyula és Nagy Tamás találkozott. Az
első játékban Nacsa 9-5-re győzött,

majd a következő partiban ugyan
kikapott 9-8-ra, de összesítésben
megnyerte a viadalt. A bronzmérkőzésen Salgó László és Kocsis László csapott össze. Az előbbi
egyértelmű fölényben biliárdozott,
hiszen előbb 9-4-re, majd 5-3-ra
diadalmaskodott. A versenyzők
szavazatai alapján a legtehetségesebb fiatalnak Szokolai László bizonyult. A IX. Fükifa-kupa végeredménye: 1. Nacsa Gyula, 2.
Nagy Tamás, 3. Salgó László, 4.
Kocsis László.

Kát, hogy még csupán a látványterve készült el az új szegedi labdarúgó-stadionnak.
legi színvonalon álló magyar focinak építsünk új stadionokat?
- Nem a mostaninak, hanem a
jövő labdarúgásának készülnének
ezek. Legyen ismét vonzó a fiatalok
számára a foci, a közönség találjon
vissza a lelátóra, legyen ismét népszerű a futball! Elég csak egy helyi
példát említeni: a megújult újszegedi sportcsarnok közönségvonzó
lett, szeretnek a drukkerek ilyen
körülmények között szórakozni, a
kedvenceiket biztatni.
- Szeged milyen esélyekkel pályázik?

- Eddig öt helyszín van lépéselőnyben. A fővárosi két leendő pálya, a győri, a székesfehérvári és a debreceni. Ezek közül
már tavasszal két helyszínen megkezdődnek a munkálatok, így az
UEFA emberei, akik a nyáron
vizsgálják a pályázó országokat,
láthatják, hogy nálunk már megtesszük az első lépeseket az Európa-bajnokság rendezési jogáért.
Mint szegedi azt mondhatom,
hogy Csongrád megye székhelye
is nagy esélyekkel kerülhet be a
nyolc város közé.

SÜLI RÓBERT

Dicséret és elmarasztalás
SALT LAKE CITY (MTI)

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
113. ülésszakán dicsérte a Salt
Laké City-i téli olimpia és a 2008as pekingi nyári játétok szervezőit,
ugyanakkor elmarasztalta a 2004es athéni ötkarikás esemény rendezőit.
- Rendkívül bizakodóak és hálásak vagyunk - mondta a pénteken kezdődő téli olimpiáról Jacques Rogge NOB-elnök. - De pontosan majd csak február 24-én ítélhetjük meg, hogy milyen volt a lebonyolítás.
A kínai szervezők eddigi tevékenységét Hein Verbrüggen, a
szemlebizottság vezetője értékelte.
- A pekingiek lóversenytempóban haladnak a munkálatokkal -

jelentette ki a holland sportdiplomata.
A görög rendezőknek viszont ismét kijutott a bírálatokból. A NOB
elsősorban azt kifogásolta, hogy a
szálláskérdést még mindig nem
oldották meg, néhány versenyhelyszín esetében pedig a közlekedés jelent gondot.
- A feladat nem egyszerű - szögezte le Rogge. - Most már valóban
nem veszthetnek több időt.
A NOB elnöke hozzátette: ha a
görögök pontosan a tervek szerint
haladnak, akkor biztos, hogy Athén
nagyszerű játétoknak ad majd otthont.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Salt Laké Cityben két új tagot
választ a sportolói bizottságba a
téli sportágak képviselői közül.

A 13 jelölt névsora: Pamela Bell
(új-zélandi, hódeszka), Liston Bochette (Puerto Ricó-i, bob), Lee
KjungCsun (dél-toreai, rövidpályás
gyorskorcsolya), Dmitrij Dasinszkij (fehérorosz, síakrobatika), Manuéla Di Centa (olasz, sífutás), Jan
Kurri (finn, jégkorong), Kenzsi Ogivara (japán, északi összetett), Sean Olsson (brit, bob), Vlagyimir
Szmirnov (kazah, sífutás), Adne
Sondral (norvég, gyorskorcsolya),
Kuang Ming Szün (tajvani, bob),
Pernilla Wiberg (svéd, alpesi sí),
fang lang-an (kínai, rövidpályás
gyorskorcsolya)
A sportolói bizottság jelenleg
19 tagú. Nyolcan a nyári, négyen
a téli ötkarikás játékokon szereplő
sportágak képviselői, hét delegáltja van a NOB-elnöknek.

Lenullázták a Harkányt
FUTSAL
Az elvárásoknak megfelelően fölényes győzelmet aratott a futsal
NB I-ben az Első Beton. A szegediek sikerének értékét növeli, hogy
kapott gól nélkül úszták meg a
harkányi kirándulást, miközben
nyolcszor rezegtették meg a hazai
hálót.

alárendelt szerepet játszottak az
egész találkozón, így nem volt
meglepő az első félidei öt után az
újabb három (Dimics, Kis, Varga)
találat.
Bódi Attila: Sportszerű
meccsen jó játékkal
szereztük
meg a három pontot.
További eredmények: Cső-Montage-Scotch 1 6 - 1 , Ercsi-Jászberény 3 - 4 ,
Siófok-Aramis 4 - 6 , Vasas-Komló 4 - 6 ,
Kanárik—Miskolc 9 - 4 , Debrecen-Csömör
4 - 3 , szabadnapos: Baglyok.

BARANYA HOTEL HARKÁNYELSŐ BETON SZEGED 0 - 8 (0-5)
Első Beton: Kovács - Kis, Dimics, Koncz, Erdei. Cserék: Győri (kapus), Varga, Mahler,
Keller, Nemes, Geleta. Edző: Bódi Attila.
G ó l s z e r z ő k : Oimics (3), Koncz (2), Varga
(2), Kis.

Az idei Fükifa-kupa amatőr biliárdverseny legjobbjai, balról: Nacsa
Gyula, Nagy Tamás, Salgó László és Kocsis László.

- Hol épülhet fel az új szegedi
aréna?
- Ha Európában szétnézünk,
akkor megfigyelhetjük, a stadionok olyan közlekedési csomópontban helyezkednek el, amely
mindenki számára könnyen megközelíthető, a város szélén található. Ez az új létesítmény a régiót szolgálná ki, nemcsak sport,
hanem kulturális események helyszíne is lehetne, amely mindenki számára szórakozást adhatna.

Dimics kezdte meg a szegedi gólparádét, majd a szünetig Koncz,
Varga, újra Koncz, végül Dimics
következett. A hazaiak teljesen

1. Cső-Montagel7
2. Aramis
18
3.Jászberény 18
4. Szeged
17
5. Kanárik
18
6. Komló
18
7. Csömör
18
8. Baglyok
17
9. Miskolc
18
10. Ercsi
17

15
15
15
13
11
9
6
6
6
5

1
0
0
2
2
0
6
5
2
3

1 107-33 46
3 110-48 45
3 96-58 45
2 93-42 41
5 81-62 35
9 73-98 27
6 79-69 24
6 73-63 23
10 81-100 20
9 75-83 18

11. Debrecen
12. Siófok
13. Vasas
14. Scotch
15. Harkány

17
18
18
17
18

6
4
2
2
1

0
5
2
2
2

11
9
14
13
15

77-108 18
53-76 17
70-111 8
53-111 8
51-110 5

Az NB II-ben megkezdődött a rájátszás az első hat együttes között. A
Cegléd, a Lajosmizse, a Domaszék
és a Charlton-Gellért megegyezett,
és körmérkőzéses formában, Lajosmizsén bonyoh'totta le az első
mérkőzéseket. Eredmények: Cegléd-Lajosmizse 7-0, Charlton-Gellért-Domaszék 5-2, gólszerzők:
Mádi (2), Szotol, Csordás, Gera,
ill. Tóth E. (2); Lajosmizse-Charlton-Gellért 6-4, a szegedi gólszerzők: Mádi (3), Hűvös; Cegléd-Domaszék 5-4, a domaszéki
gólszerzők: Tóth E. (2), Herédi (2);
Lajosmizse-Domaszék 7-4, a domaszéki gólszerzők: Herédi (2), Püspöki (2); Cegléd-Charlton-Gellért
7-3, a szegedi gólszerző: Süli P (3).
m.).

FORMAGYAKORLAT: KIVÁLÓ
A németországi Sindelfingenben
huszonkét ország közel nyolcszáz
versenyzőjének részvételével, Asiana-kupa néven nemzetközi nyílt
WTF tékvandóviadalt rendeztek.
A Hódmezővásárhelyi WTF Taekwondo Egyesület sportolója, Máté Zsolt formagyakorlatban első
helyezést ért el.
MILAN-INTER
Március l-jén szurkolói busz indul a Milan-Inter olasz bajnoki
rangadóra, Milánóba. A háromnapos útra jelentkezni lehet Bori
Zoltánnál a 06-309110-324-es
telefonszámon.
SZURKOLÓI BUSZ
Szurkolói busz indul február 8án, pénteken, 14.30-tora Szeged
étterem elől a Dunaferr-Pick Szeged NB l-es férfi kézilabda bajnoki rangadóra. Jelentkezni Érdi
Zsoltnál, a 06-309122-957-es telefonszámon lehet.
HORGÁSZHÍR
A Szegedi Fürdők Horgászegyesület megkezdte a 2002-es, Sziksóstói és az egyéb területi engedélyek értékesítését. A klub mindennap 8 és 12 óra között tart
fogadóórát a Tisza Lajos krt. 24.
szám alatt.
ÁFÉSZ-KUPA
A Szegvári SC a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ támogatásával február
9-én, 8 órától harmadik alkalommal rendezi meg az Áfész-kupa
utánpótlás teremlabdarúgó-tornáját a szegvári sportcsarnokban.
A résztvevő csapatok, 1987-es
korosztály: Szentes, Mindszent,
Fábiánsebestyén, Szegvár. 1989-es
korosztály: Szentes, Mindszent,
Hódmezővásárhely, Szegvár.
HARMINCEGY CSAPAT
A makói sportcsarnokban 31 csapat részvételével megkezdődött a
II. Téli-kupa kispályás labdarúgótorna. A 35 év alatti korcsoportban 26, a 35 év felettieknél 5
együttes nevezett. Az első forduló eredményei: Szetáp-Mix-Válker
17-4, Faipar-L. Cowboys 1-4,
Posta-Baustudium 14-4, FavorTrans-ASS Makó 17-3, Mali-P.
Csatalovak 3-2, P. Csatalovak-Posta 2-6, P Bulls-VHK 2-5,
Ferencszállás-Déligyümölcs 10-2,
AS Coma-Királyhegyes 6-1, Black
Cat-Apátfalva 1-3, Apátfalva-Ujfalu-Apátfalvi Takarék 2-2, Favor-Trans-KMK Kamikase 8-0.
EDZŐMECCS
Ma, 18 órator Sándorfalván előkészületi mérkőzést játszik két megyei I. osztályú gárda: a házigazdák a Szegedi VSE-t fogadják.
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A boldogság szeletei Äcogäs
GRECSÓ KRISZTIÁN

F e l h ő s , p á r á s idő

MAJNA-FRANKFURT (MTI)

G. szemébe, akárha kívülről fújná a Nagyon fájt,
mintha azt akarná mondani, az nem is egy vers, hanem egy mantra, ami után, látható, kullog ez a világ. No, és nem lehet kihagyni a mamákat. Gallér
G. a hétvégén barátnője karján meglátogatta a mamákat és a tatát, s miközben nagyapja háborús élményeket mesélt, statárium volt, mondta, üésig száguldott velünk a vonat, mamája a majdnem háromkilós tyúkkal büszkélkedett, ami kopasztva volt
annyi, már hiányzott róla és belőle minden haszontalan, no meg tette hozzá a mama, éppen, mikor a tata a rögtönítélő bíróságokhoz ért, az élet is
hiányzik belőle, ami szintén vagy fél kiló, és akkor
Gallér G. érezte, hogy minden okosság eleve megvan a létezésben, nem olvas többé Kantot, ha ilyet
lehet hallani a konyhában: párhuzamosan ömlik,
és esak ki kell nyitnia magát rá, fülelni kell, és úgy
suttog a Teremtő, akárha tényleg kenyere lenne a
vigasz. Aztán, kihagyhatatlan a másik mama a történésből, aki a helyi „Sárasági Napló " című újságot
adta Gallér G. kezébe, amiben egy régi versét láthatta viszont, fölötte meg őt, és a pletykálkodó
könyvét gúnyolták, de olyan szellemesen, hogy rögtön kedve támadt keblére ölelni az alvó februári határt, hazafelé nem bírta lefojtani a kuncogást, akár
egy gejzír tört föl újra és újra, gőzölt kifelé szájából
a boldogság mert akkor mégsem úgy van, hogy
pusztába kiáltott, és igenis fölébredt valami, ami már
évek óta szunnyadni látszott.

Alzheimer- kóros betegeknél, akiknél a kór már előrehaladott állapotban van, többet árthat, mint
amennyit használhat a különleges „agytréning". Mivel a betegség egyik jellegzetessége, hogy a
páciens nem képes új dolgokat
megjegyezni magának, az úgynevezett „agykocogás" csak azt éri
el, hogy tudatosítja benne hiányosságát - jelentette a „Medizin Report" című tudományos folyóirat.
Ezért gyakran fordul elő, hogy betegek csalódottan és bosszúsan reagálnak az „agytornára". A
szakértők azt ajánlják, hogy az
Alzheimer-kóros betegek ápolásánál elsősorban a mindennapi problémák megoldásában segítsenek a
páciensnek.

ISTEN ÉLTESSE!
DOROTTYA, DÓRA
A görög Dorotheosz név latinos
nőiesítésének, a Dorothea névnek
régi megmagyarosodott alakja a
Dorottya név. Eredeti jelentése: Isten ajándéka. A Dóra pedig ezek
önállósult becézője. Dorottya a
kertészek és a virágárusok védőszentje, napját virág- és gyümölcsszenteléssel ünnepelték valamikor magyarföldön. A juhászok úgy
tartják, ha esik az eső, sok tejre lehet számítani. Egyéb névnapok:
Ajándék, Áldor, Amand, Amanda, Dolli, Korvin, Réka, Szilvánusz, Tétisz, Ticiána, Titán, Titánia, Titanilla, Titusz.

Felhős, párás idő várható, egy-kát helyen csak lassan osAk fel a kőd. Estig még nem
várható eső. Megélénkül a déli síéi. Délutánra 7,10 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Szagad
HMnwiövásárhely
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Márahalom

7*

Mindszent

«

Gallér Gergely magára talált, ahogy igen találóan
mondani szokták, formában van, benne a nagy világ egy isteni alakjában belül, és most fkittul érzi magát, akár a legszebb, pipacsszedős csemetekori
délutánokon. Persze úgy működik ez is. ahogy a kegyelem: csak az emlékezet festi majd át, kever
majd az iái oltott meszesvödrébe újabb és újabb meleg színeket, lélektől vérző pasztát, hogy a végén boldogra színezze a most hétköznapinak, szürkének
tetsző perceket. Szóval, az az igazság Gallér Gergely jó passzban van, de nem föltűnően, nem röpköd a boldogságtól, csak óvatosan örvendezik, ahogy
a teremtett világ is törékeny jelekkel üzen neki. Valahol a múlt hét elején kell keresgélni. Mikor a vértanúk terén fölkapaszkodott egy villamosra, és már
kis híján föllépett, mikor a jármú oldalán meglátott
egy gyerekrajzot, ákombákomokkal, elcsúszott vonalakkal. Éppen abban a tápéi oviban rajzolta valaki, amelyikben Gallér G. annak idején néptáncot
tanított a nagy- és középső csoportokban, és arra gondolt, ezeket a vonalakat, hogy ilyen vidáman kövérek lettek, egy kicsit ő is húzta, hiszen láthatóan bennük van, ahogy harsogta hónapokon át a gyerekekkel, hogy ..az öreg zsidónak akkor vagyon jó
kedve...". Aztán, hogy minden azért ne mosódjon
össze, a történés a Csuka csárdánál folytatódik.
Mikor már majdnem tövig nyomja a féket, mert úgy
látja, kiugrik elé egy oktalan eb, de az csak szükségében dől előre egy kissé, és úgy néz vissza Gallér
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Kistolok

További kilátások
Ai időszak első napjaiban többfelé várható eső. Utána átmenetileg kevesebb lesz a
felhő, majd ismét beborul az ég Folytatódik az átlagosnál enyhébb idő, vasárnap
napsűtésisvalószínű.
Csütörtök
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Max:12°
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Vásárnap
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Max:7°

Max:12°
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Zápor

Felhős
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 5 0 4 c m (hőfoka 1.4 C°), C s o n g r á d n á l 5 2 6 c m ,
M i n d s z e n t n é l 5 4 1 c m . A M a r o s M a k ó n á l 169 c m .
A N a p kel: 7.04, nyugszik: 16.53. A Hold kel: 2.27, nyugszik: 11.37.

Orosz politikusokért
aggódik a szexológus

A maffia
vagyona
CALTANISETTA (MTI)

SZENTPETERVAR (MTI)

Dilja Jenyikejeva orosz pszichológus-szexológus szerint az orosz politikusok mintegy 75 százaléka küzd
szexuális és pszichikai problémákkal, miközben az „átlagemberek"
körében mindössze 10-20 százalékos ez az arány. Jenyikejeva, aki edAranycurót tojó tyúk. Szeged testvérvárosában, a franciaországi Nizzában 118. alkalommal rendezik dig mintegy tucatnyi, főleg a csalámeg a karnevált. Az idei téma az új európai pénznem. Az egyik tematikus tablón Jacques Chirac fran- di élet problémáival foglalkozó
cia elnök és Lionel Jospín szembesül az aranycurót tojó tyúkkal.
MTI Telefot&AP/Bmno Bebertkönyvet publikált, saját kutatásaira és a kollégái által gyűjtött megfigyelésekre alapozta véleményét,
amelyet a Regions.ru orosz on-line
A NAP VICCE
hírügynökség ismertetett. A psziA baromfiudvarban félkilós tojást
\hszilij 25 éven át dolgozott hóhér- tojt egy tyúk. Jött a riporter:
MOSZKVA (MTI)
ként, de még legközelebbi család- Hogyan sikerült?
Oroszország volt hóhéra nem men- tagjai, barátai sem tudtak semmit
- Családi titok!
tegetődzik volt munkája miatt, ám munkája jellegéről, „tettem a dol- Mik a tervei?
még egy csirkét sem képes leölni gom" - mondta a lapnak, felfedve
- Egykilós tojásokat tojni!
ÁTRÁZ: Becsapás közben áramkis háztáji gazdaságában. Vaszilij hogy mintegy ötven elítéltet kellett
A riporter faggatja a kakast is:
ütéssel illet.
- csupán keresztnevét tárta fel az pisztollyal tarkón lőnie. „Az agyon- Hogyan sikerült?
MERŐKANÁL: Elszánt evőeszArgumenti i Fakti című orosz he- lövés gyakorlatának azonban vége,
- Családi titok!
köz.
tilapnak - 1996 óta van munka a társadalomnak nincs többé szük- Mik a tervei?
ÁGYÉK: Ifjú házasok alatt ltinyagnélkül, amióta Borisz (elein volt ál- sége a szakmámra" - idézte a lap
- Szétverem a strucc pofáját!
lamfő lcállítatta a kivégzéseket. az orosz exhóhért.

A hóhér és a csirke

chológusnő ugyanakkor üdítő kivételeket is talált a politikusi mezőnyben: Vlagyimir Putyin elnök,
Jurij Luzskov moszkvai polgármester és Jevgenyij Primakov volt miniszterelnök ugyanis mentes szerinte az említett zavaroktól. A szexológus állítja: számos politikusra jellemző a nemi eltévelyedés is, többnyire a pedofilia, a mazochizmus,
és a szadizmus. Ha lehet hinni Jenyikejevának, a különböző személyiségzavarok is szinte „népbetegségnek" számítanak körükben, sokuknak az „erkölcsi küszöbe" is igen
alacsonyan van.

ASER Enciklopédia

Autóstul a kórházba
IZ0LA (MTI)

Autóstul és ajtóstul rontott a házba, pontosabban a körházba a szlovéniai Izolában egy 48 éves férfi,
megtorlásként, hogy nem biztosítottak neki pszichiátert. Izola város kórházába első „nekifutásra"
még gyalog érkezett Aleksandar
Oven. A recepción értésre adta,
hogy sürgősen szüksége van egy
pszichiáterre, és ha nem kap egyet,

autóval bajt végig a folyosón. Fenyegetése ellenére megtagadták
követelése teljesítését, mire távozott és pár perc múlva szilánkokra törve az üvegajtókat, beváltotta ígéretét: autóval érkezve ment
végig a 30 méter hosszú folyosón.
Amikor megkérdezték a férfitól,
hogy mindezt miért tette, a Slovenske Novice című szlovén lap
szerint így felelt: „Nem tudom.
Éppen ezért jöttem ide."

Rejtélyes betegség pusztítja a békákat Nagy-Britanniában: a feltehetőleg vírus okozta megbetegedés eddig több millió kétéltű vesztét okozta. A Délkelet-Angliából elterjedt

Életünk
az iskola
MANCHESTER (MTI)

A munkába lépők életkockázata
nagyobb, mint akik folytatják a tanulmányaikat. Nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk. Már a
római birodalom diákjai is ezt hallották s most, ha más megfogalmazásban is, de ezt hangsúlyozzák
a kutatók a British Medical Journal
cikkében. Az amerikai szerzők a
legutóbbi népszámlálás adataiból
ugyanis azt állapították meg, hogy
az érettségiző korig meghalt fiatalok között 20 százalékkal többen
voltak azok, akik már abbahagynyavalya következtében a kis kétták a tanulást. Ezt azzal magyarázéltűek erősen lefogynak, alsó és felzák, hogy a kezdő munkások életső végtagjaik leesnek, belső vérzékockázata eleve nagyobb, s a gazdasek lépnek fél náluk, testükön nyílt
sági nehézségek negatív hatása melfekélyek képződnek. A kutatók szerint a kínszenvedéses halált okozó Indián üdvözlettel. Egy Montana állambeli indián törzs tagjai üdvözlő táncot mutatnak be a XIX. té- lett a betegségek is jobban megtabetegségén egy vírus a felelős.
li olimpiára érkező japán és finn csapat előtt Salt Laké Cityben.
MTI TelefotóAP/Joe Cavarettalálják őket.

Vírusos békabetegség
PORTSMOUTH (MTI)

dult fekvőhely kitámasztására szolgáló pöcök.
KUKSIZ: Síelés közben leselkedik.
RÖHEJ: Nevetésre kijelölt terület.

A szicíliai Caltanissettában a rendőrség mintegy másfél millió euró értékű vagyont kobzott el, amely a romániai érdekeltségekkel is rendelkező maffiafőnök, Giuseppe Madonia tulajdonát képezte. A múlt
héten a román rendőrség és az olasz
maffiaellenes nyomozók Romániában már átvizsgáltak tizennyolc
olyan céget, amely névleg egy Rocco Alabiso nevű olasz vállalakozó
birtokában vannak, valójában Madonia az igazi tulajdonosuk Közben
azonban a dél-olasz szigettartományban is nagyszabású razziát
tartottak, amelynek keretében a
maffiavezér számos ingatlanát és cégét vizsgálták át, elkobozva vagyonának nagy részét, amelynek értéke másfél millió euróra rúg. Giuseppe (alvilági becenevén „Piddú") Madonia 1992 óta börtönben ül, ahol
életfogytiglani büntetését tölti. Előtte már nyolc évig körözték, mivel
a nyolcvanas évek maőiaháborúiból
győztesen kikerült „corleoneiek
klánjának" volt egyik helyi vezére.

AUTÓKERESKEDELEM - AUTÓÁPOLÁS - SZERVIZ
A Délmagyarország és a Délvilág havonta megjelenő melléklete
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Régi motorosok,

• A H u n g e x p o - H a r i s per
Md §mtkO> a já: ¡;!üij»ái i külföldi toki- bőtS »fogetúsát .1 igen
tuujy xiuksőö van. fonti»* forint* é foágyár h a t t é n p o i minél s„*p.
fo\ebb kínálatának bemutatás,t A szyrv*ztK á í o n h . m mérte bő
r o m h ó n a p o t késik. e m i a t t két$e<jwié vált § t ósrt A u t ó
mobil Autótechnika szakkiállítás p i n v o m t e i i m e g r e n d e z é s e
i i az átfon»! tufoivtonbaü lóvo í u c k j c a p o »őszéről érthetőt fon

mom.Ua a Világgazdaságnak Hjn> öyöfoy'. i M f V M M j á U
Ionokat fotrehozo Maitek i i vez«to,e hozzáfűzve. htwjy a kó*
fokeifo» j Hungexpo üH" ot edmeny esseget te bőfotyásőlhatja
A v n í o n y tí két egykori sjB&vőtseges, a Haris k i i te a MungáXpű
K* k ö z ö t t a z u t á n r ö m l ö t t meg, bocn ¿ 0 0 6 o k t o b e r o b e n a
Hungexpo Rt akkon \ozcí iq.i.'qaiöjtit, f o t h n é tb Á é t t t w íxu
xsat Pétyko ¿oltárt váltotta a -gfokében Ami az előzményeket
illeti, a Haris kit ',991 ben tu* é v r e u á l ó f t g y ű t t f ó Ű k ö d é s i roet)a foposiast k ö t ö t t • Hungoxpoval, hogy ¿601 >?eptembei 4-ig
közösen szervezik a kiafotasakat. A megállapodás lejárta előtt
egy evvel, ¿000 j a n u a r j á b a n a Hungexpo megvásarolta a páratlan években t a r t o t t Automobil Budapesti Autószalon szervezeti ivKjjit és előszerződés t a r t a l m ú szándék nyilatkozatót irt alá
a Hány Ke: eskedőház Kft. ve! a páros evek Automobil - A u t ó t « b
nika k<3:iitása m e g v e t e i e r e is.
Haris György szerint a ket kiáüitás nyilvánvalóan csak együtt
értékesíthető, külön- kütón sem az egyiket, sem a masikat n e m
kívánták elacrv Hozzáiuzte ugyanakkor, hegy részükről nem
elsősorban a vételár elmaradása a gond, hanem, hogy e b b e n
az exiex helyzetben n e m t u d j a k teljesíteni az előkészítésre vonatkozó, az előszerződésben valla-ít kötelezettsegüket. Másrészt
a Hungexpo idei kiállítási programjában a Haris Kft. szervezőként
s z e r e p e l n o h a erről nincs érvényes megállapodás.
A Haris Kft. a helyzetről leseiben t á j é k o z t a t t a a H u n g e x p o
feíügyelöbizottságét es a korábbi Automobil-rendezvények kiállítóit. Ez utóbbit azért t e t t é k meg, hogy azok t u d j a k : ha n e m
változik meg a helyzet, akkor a Haris cégnek mar semmi köze
sem sesz az idei kiállításhoz, szemben a Hungexpo idei market i n g p r o g r a m j a b a n t a l a l h a t o tájékoztatóval.

autósok pöfögnek

Városnéző veteránok
M a k ó n az egyik legidősebb jármű Szilágyi Lászlóé;
e g y 1 9 4 0 - b e n készült Triumph, amely ugyan eredetileg angol motor, ám ezt a
példányt Nürnbergben gyártották, az angol licenc alapján. Vannak aztán megbízhat ó magyar motorok és középkorúnál idősebb, de még
erejük teljében lévő BMW-k.
- Elég r é g e n , t a l á n t í z év-
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új

ran találkoznak, szinte majdn e m m i n d e n h é t v é g é n . Segítik egymást,
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2 990 OOO forinttól
1 . 4 - e s , 5 ajtós
8800 H ó d m u f t i M r M y
8800 Makó.
Srtnto Kovaoa J u. 178.
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Bartók

A POSTAAUTÓ SZEGED KFT. a jövőben POSTAAUTÓ TISZA RT. néven
várja régi és új megrendelőit. Személy- és haszongépjárművek javítása,
diagnosztika, futóműállítás, karosszénamunkák.
Eredetiségvizsgálat, zöldkártya, hatósági vizsgára felkészítés.
M E R C E D E S , V W , S K O D A , SEAT, L A D A
gépkocsik nem hivatalos márkaszervize.

62/464-014
66/441-241
76/415-011
77/422-405

Szilágyi István és a legújabb szerelem.
Fotó: Karnok Csaba

Technikai

ló, P a l o t a i Péter, Tamás Péter

iskolából

és B á r d i László.
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ment

Az MG
visszatért
a rali
világába

A z M G ZR

Super 1600

a januári,
70. Monte
( ni to Rallyn
debütált

Dobogós

„Nagyon jól indult minden,
az a u t ó i g a z á n g y o r s v o l t ,
magyarázta
a
pilóta,
G w y n d a f Evans. A második
legjobb részidővel autóztunk
a harmadik gyorson, amikor
egy m u r v a t o l t o n megcsúszt u n k és egy árokban landol
t u n k . Mar ezen a r ö v i d szak a s z o n is e r e z n i l e h e t e t t ,
hogy á t autónak vannak
még tartalékai, meg sokat k l
lehet hozni belőle, kár, hogy
ezt itt nem bizonyíthattuk,*

TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZ

U T O

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

bütykölő

m é r n ö k , műszerész,

A l e g k i s e b b Rover alapjaira
épülő MG ZR ralivaltozata az
M G ZR S u p e r r é s z t vesz a
2002 es FIA j u n i o r Rally vb-11.
A hat európai helyszínen
megrendezett versenysoro
z a t o n a* i d é n egy M G - t indítanak. a volán mögött
G w y n d a f kvonsszel, a rtrti
nos angol pilótával.

ár

•Szeged. Kollégiumi
út 6.
•Békéscsaba.
Kétegyházi út 6.
•Kecskemét.
Kandó K. u. 26.
•Kiskunhalas.
Szabadkai u. 27.

hétköznapo-

kon a műhelyben

Az M G a hatodik helyen állt
a Super 1600-as osztályban,
amikor a harmadik gyorsává
gi szakaszon, egy murvás részen a koisí megcsúszott, és
az á r o k b a b o r u l t . így a csapat feladni kényszerült a versenyt.

6728 Saasa*
Oorojama ut 48
Ml/tax 62 483-333
•-mai
torxMbaunok.hu
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FIGYELEM!

GÉPJÁRMŰ-EREDETISÉGVIZSGÁLAT
ALFÖLD-TRANS KFT.

Szeged, Fonógyári út 11.
62/458-692,

i

VIDÉKRE IS!

Előzetes bejelentkezés alapján, kiszállási díj nélkül.

20/93-90-133
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AZ ÚJ POLO: Volkswagen, kompromisszumok nélkül

A Volkswagen Polo
negyedik nemzedéke
2001 szeptemberében, a
Frankfurti Nemzetközi
Autókiállltáson ünnepelhette világpremierjét. Az
új modell mérföldkö és
új mérce is egyben.
Magyarországon fiatal
kiscsaládosok, idősebb
házaspárok, illetve sportos fiatalok csoportjából
került ki a Polo fő vevőrétege. Ez a kör az új
Polo kategóriáján túlmutató előnyeivel várhatóan tovább fog bővülni. A
kiskocsi az A0 kategória
legjobb választása lehet,
ha méretét, felszereltségét és a Volkswagen
márkakereskedői hálózat szervizrendszerét tekintjük. A teljes értékű,
de nagyobb méretű autó nem tűr kompromiszszumokat! A még mindig kompakt külső méret
ellenére az új változat
minden tekintetben növekedett: 3897 milliméteres hosszúsága 154-

gyel nagyobb az elődjénél, és a magassága (47
mm), valamint szélessége is nagyobb (18 mm).
A formatervezők barátságos, mégis egyéni jegyeket hordozó vonalvezetést
valósítottak
meg. Ezek részben a kerek fényszóróknak köszönhetők: dinamikus és
barátságos arcú az új
Polo. Sajátos, mégis a
Volkswagen-modellekre
oly jellemző a farrész fürgeséget kiemelő és célszerűséget hangsúlyozó
meredek kialakítása.
A négy benzines és két
dízelmotorból álló - 55
lóerőtől 100 lóerő teljesítményig terjedő - kínálatból két erőforrás új
fejlesztés. Valamennyi
benzinmotor teljesíti a
legszigorúbb EU-4-es károsanyag-kibocsátási
szabvány előírásait.
Az új, kapcsolt lengőkaros hátsókerék-felfüggesztés, valamint az optimalizált McPhersonrendszerű független első
futómű ugyanolyan agilis, mint amilyen biztonságos. A fékek vezérléséről a rendelhető
blokkolásgátló (ABS) és
elektronikus fékerőelosztó (EBV) gondoskodik, ami 1.9 PD TDI, 100

lóerős változat esetén
széria, de megrendelhető még a hidraulikus
fékasszlsztenssel kiegészített elektronikus stabilitásmegőrző program
(ESP) is. Az alapfelszerelés része a Polo-modelleknél az elektrohidraulikus szervokormány (65
lóerőtől), amely a menetsebességtől f ü g g ő
mértékben segíti a kormányzást. A teljes egészében horganyzott, kétés négyajtós karosszéria
jellemzője az igen nagy
csavarómerevség, amely
kiemelkedő biztonságot
és értékállóságot biztosít
az új Pólónak. Átrozsdásodás ellen a Volkswagen 12 éves garanciát
nyújt. Aki egyenetlenségeken hajt át, vagy kissé
átlósan
parkol
egy
domboldalon, az sem tapasztalhatja a karosszéria zajait, nyikorgását. Ez
többek között a nagy szilárdságú acélok és merevítők céltudatos alkalmazásának köszönhető. A
legnagyobb meglepetést
azoknak tartogatja az új
Polo, akik először ülnek
bele, hiszen az ajtó becsukása után méltán
vetődik fel az utasokban,
vajon milyen járműosztályba is keveredtek?

A tágas utastér, a teljes
egészében új tervezésű
ülések, a kerek órás, jól
áttekinthető műszerfal,
a kezelőszervek ergonómiai elrendezése és a
színvonalas
anyagok
mind elmossák a járműosztályok bevett határait. Az új Volkswagen Polo
esetében ezt a megnövekedett utastér emeli ki.
Ez a tágasság elsősorban
az 53 milliméterrel megnyújtott tengelytávnak
köszönhető. A csomagtér alapesetben 270 literes, de akár ezer fölé Is
bővíthető.
Az új Polo gazdag alapfelszereltségű, új fejlesztésű az első dupla légzsák, valamint rendelhető az oldallégzsák, sőt
2002 közepétől már oldalsó fejlégzsák Is. A hátsó üléseknél alapfelszerelés az ISOFIX rögzítés a
szabványos gyermekülésekhez, és rendelhető
gyárilag beépített gyermekülés is. A háromajtós modell alapára 55
lóerős motorral 2,4 millió forint alatt van, míg a
csúcs az ötajtós, százlóerős PD TDI, persze számos szériaextrával, már
alig marad el a négymilliótól.

DIJESO
A Porsche Szeged 2000-ben
az év Audi-márkakereskedője
l e t t M a g y a r o r s z á g o n , rá egy
esztendőre, azaz tavaly pedig
m i n d h á r o m f o r g a l m a z o t t márkát - Seat, Volkswagen, A u d i t e k i n t v e l e t t a l e g j o b b hazai
márkakereskedő.
Ez u t ó b b i azért különösen
értékes, mert közel százötven
„versenytársat" előztek meg mondja Heizler Tamás, a társaság ügyvezetője. A cég büszke
arra, hogy a Seat Golden Service People versenyben három
kategóriában - karosszériajavítás, -fényezés, szervizvezető Is első helyen végeztek. Ábra-

(x)

hám Zsolt e l e k t r o m o s szerelő
pedig hamarosan Barcelonába
utazik nemzetközi versenyre.
A minőséghez mennyiség Is
kell, tavaly közel ezer gépjárm ű v e t é r t é k e s í t e t t a Porsche

Szeged, ennek kétharmada volt
új autó. Az egyharmad, a használt gépkocsi pedig a színvonalas, minőségi kompromisszumot
nem ismerő Weltauto-programnak köszönhető.

SZUBJEKTÍV
Az ú j V W Pólót nyílt hétvége keretében mutatták be szombaton a Porsche
Szegednél, szerkesztőségünk még ezt megelőzően, egy gyors pesti
retúr erejéig kipróbálhatta az új kiskocsit A kanyarstahüitís,
az egyenesfutás kifogástalan, a négyszelepes, hetvenöt
lóerős motor 4-4,5 ezres fordulatszám mellett
140-160 kilométeres utazósebességet produkál,
meglehetősen visszaíogott belső zajjal. Ennél
az autópályás tempónál még a gyári rádió«
magnó is nyugodtan élvezhető, s egy kilencvcnpetces kazetta „végig sem megy" a Szeged
táblától a Budapest tábláig. És ami még nagyon
fontot, egy 180 centiméteres vezető tejjesen
kényelmesen helyet foglalhat iqját maga mögött,
sem a térde, sem a feje nem szorul be menet közben.

**

125 000 Ft hiteltámogatás
Havi törlesztőrészlet: 14107 Ft
'Induló részlet (Swift 1.0 GL).
**A Magyar Suzuki Rt. és a Suzuki-márkakereskedők
közös ajánlata.

o
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***750 000 Ft euroalapú hitellel és 60 havi törlesztéssel.

3:

Feltételek a márkakereskedőknél.

5

Az akció a hazai gyártású gépkocsikra a készlet erejéig, illetve
a 2002. február 28-ig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes.

S U Z U K I . A mi autónk.

Márkakereskedőink Hódmezővásárhely, TAKÁCS SÁNDOR Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199« Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZKFT. Sárosi u. 11/b. Tel.: 62-493-369 • SZENTGYÖRGYI
KFT. Dorozsmai út 17- 19.Tel.:62-554-300» VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. Algyői út 65.Tel.:62-473-000» Szentes, BUDAFER KFT. Vásárhelyiu. 116. Tel.: 63-311-211

Szerda, 2002. február 6.

Mi autónk
A legtöbb személygépkocsit, az előző évekhez hasonlóan, 2001-ben is a
Magyar Suzuki Rt. adta el
Magyarországon - mondta Tihanyi Tamás, a cég
szóvivője az Esztergomban t a r t o t t márkakereskedői találkozó után. A
29 ezer autóval - amely
m i n t e g y ezerrel t ö b b a
korábbi évben értékesít e t t n é l - a hazai piacon
19,5 százalékban részesedtek.
A megvásárolt gépkocsik
közül 6511 volt Wagon R'
típusú, azaz csaknem kétszer annyi, mint egy évvel
korábban. Tavaly a társaság 56 ezer darab a u t ó t
e x p o r t á l t , m i n t e g y hatezerrel t ö b b e t a két évvel ezelőttihez képest. Az
rt. idén b e l f ö l d ö n harmincezer járművet kíván
értékesíteni, 20 ezer
Swiftet és 10 ezer Wagon
R - t , és exportra összesen
55 ezer darabot szánnak.
Idén az esztergomi autógyár m i n d k é t típusnál
több, biztonság-, kényelem- és teljesítménynövelő korszerűsítést hajt végre. A márkakereskedői találkozón a társaság tavalyi gazdasági eredményeiről nem esett szó, azt a
szokásos áprilisi éves
közgyűlésen ismertetik mondta a szóvivő.

Pótkerék 3

Suzuki:

autóknál,

motoroknál

is az élen

végzett

Dobogón az Opel és a Renault

Tavaly 148,3 új személygépkocsit és terepjárót
értékesítettek az autókereskedések Magyarországon, 13 százalékkal többet, mint egy
esztendővel korábban - derül ki a Magyar
Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) adataiból. Az eladott új gépkocsik száma már tartalmazza a Suzukikat is, miután a Magyar Suzuki Rt. tagja az egyesületnek.
Az MGE tagvállalatai 2000-ben 105,2 ezer személyautót, míg a Suzuki 28,1 ezer gépkocsit értékesített, összesen 133,2 ezer darabot, ami kevesebb, mint három százalékkal haladta meg
az 1999. évit. A márkák között a legnagyobb,
közel húszszázalékos piaci részesedéssel a Suzuki rendelkezett, a másik két legkeresettebb
márka az Opel és a Renault volt, tizenöt, illetve tizenegy százalékkal.
Az MGE összesítésében a járműkategóriák szerinti felosztásban a Suzukit még nem szerepeltetik. így a Suzukin kívül, a személygépjárműveken belül 44 százalékról 39 százalékra
csökkent az alsóközép-kategória aránya,
amiből tavaly csaknem 47 ezret értékesítettek. Ezzel szemben a kiskocsi-kategória részesedése 31 százalékról 36 százalékra nőtt: a
2000. évi 32,8 ezer darab után tavaly már 42,6
ezer ilyen kategóriájú személygépjárművet értékesítettek. A középkategóriás autókból 11,2
ezer talált gazdára a múlt évben, részesedésük 8,7 százalékról 9,4 százalékra nőtt.
A márkák között még mindig a Suzuki az első 19,5 százalékkal, bár
piaci részesedése három éve folyamatosan csökken. Míg 1999ben 24,5 százalékot tett ki a Suzuki részaránya, addig 2000-ben
már csak 21 százalékot képviselt.
A második helyen - csakúgy, mint
a korábbi évben - az Opel találha
tó 15,3 százalékos, némileg gyengülő
piaci részaránnyal, amely 22,6 ezer autó értékesítését jelenti.

A magyarországi személygépjármű-eladási statisztikában a harmadik helyre a Renault márka kapaszkodott fel 16,1 ezres eladott darabszámmal, ami 11 százalékos - javuló - piaci részarány. Az eladott Renault autók száma közel
hatvan százalékkal nőtt 2000-hez képest, nem
kis mértékben a Thalia sikerének köszönhetően.
A dobogó után a Volkswagen következik 13,2
ezer eladott autóval, enyhe térvesztéssel, kilencszázalékos piaci részaránnyal. A Peugeot
piaci részesedése hét százalékra csökkent, a
Skodáé 5,5 százalékra mérséklődött, míg a hetedik helyet elfoglaló Fiaté 5 százalékra esett
vissza.
Motorkerékpárból 4,7 ezer darabot értékesítettek Magyarországon, ami közel hatvanszázalékos növekedést jelent 2000-hez viszonyítva. A márkák versenyét 1674 motorkerékpárral a Suzuki vezeti, amely háromnegyedével növelte az értékesítést egyetlen esztendő alatt.
Ezzel megelőzte a Yamahát, amely 1637 motorkerékpárt adott el, Hondából 741, míg
Apriliából 326 darab kelt el.
K. A.

Legnagyobb

hazai importőr a Porsche

Hungaria

Harmincezer gépkocsi

v-a» s.

Modelljeink most
hihetetlen árengedmennyel

kaphatok!

ZIXEM 2 0 0 0 Kft.
Szeged. Dorozsmai ut 6. Tel.: 62/492-888

#

A
CITROËN

RENAULT

A Porsche Hungaria mintegy 160 márkakereskedése harmincezer gépkocsit értékesített tavaly, 12 százalékkal többet mint egy évvel korábban. Az
általuk képviselt bat márkából, az Audi 1250, a Seat 5120, a Skoda 8339,
a Volkswagen személygépkocsi ágazata 13 ezer 211, a VW haszonjárművek
2150, a Porsche pedig 15 darab eladott gépkocsival szerepelt az összesítésben. Ezzel az eredménnyel a legnagyobb hazai importőr megerősítette
vezető piaci pozícióját.
A tavaly indult a használt gépkocsik értékesítésére szakosodott Weltauto
már több mint ötszáz gépkocsit értékesített. Az országos hálózat szolgáltatási hátterének megteremtésében központi szerepet játszott a Porsche
Bank és a Eurent Autókölcsönző. Az autóértékesítéshez kötődő finanszírozással az idén a vásárlók mintegy fele é l t a Porsche Bank ennek mintegy hatvan százalékát folyósította. így a 2000. évi 9600 után tavaly 11 ezer
hitelszerződést kötött amelynek nyolcvan százaléka új autóra szólt.
A Porsche Hungaria Kft. tavaly mintegy százmilliárd forint árbevételt ért
el a megelőző évi 85 milliárd forint után, míg a PH cégcsoport árbevétele
2001-ben 140-160 milliárd forint - az előzetes adatok szerint.
A wotfsburgi autócsalád legnépszerűbb tagja a Volkswagen Polo, 2001 -ben
6770 átadott autót jegyez. A 2002-es év elején került a magyar piacra egy
új Golf Edition, majd hamarosan bemutatkozott az új Volkswagen Polo. Az
Audi 15 márkakereskedése 2001-ben ötvennel több járművet értékesített,
mint 2000-ben. amikor 1200 darabot adott el. ez négyszázalékos emelkedés. Az Audi a prémium szegmensben közel 32 százalékos részesedésével
továbbra is piacvezető. Az idén az első negyedévében kerül a hazai piacra a tlz év utan megújult Audi A4 Cabriolet

A Seat 5120 darabos éves értékesítése a korábbihoz képest több mint hétszázalékos növekedés. A modellcsalád legnépszerűbb tagja a Seat Cordoba
és Cordoba Vario 2362 eladott gépkocsival. Tavaly a negyven Skoda márkakereskedés 8339 gépkocsit adott ei, nyolc százalékkal többet mint 2000ben. Az idén áprilisban kerül a magyar piacra a Skoda új luxusautója, a
Superb, míg a Pickup helyett megjelenik az év elején a SKODA Fabia
Praktik.
K. A.

KISTEHERAUTÓK
STEYR TD EURO I I . m o t o r r a l
licence

Nem kerül semmibe, ha többre vágyik

AKCIÓ! 2 198 000 Ft-tól
Nyitott, zárt, dobozos, billenős,
3, 6, 9,10 és 14 személyes kivitelben!
Minden típus 4x4-ben Is!
Kedvező finanszírozási lehetőség!

NISSAN

Érdeklődni:

ALMERA

Diász Kft.
Renault Ráadás 2002. február 28-ig a márkakereskedésekben. Most minden Renault személygépkocsi értéktöbblettel lehet az Öné! Számos
Twingo, Thalia, Clio, Mégane, Scénic, Laguna és Laguna Grandtour modell magasabb felszereltségű változatban felár nélkül, 80-400 ezer
forint megtakarítással.* Részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
www.renault.hu

Mol Ipari Park,
Algyő
Tel.: 62/517-443.
Mobil: 06-30/357-52-15
Nyitva: H.-P.: 7.30-15-ig

Kedvező hitellehetőségek.
Orvosoknak és ügyvédeknek
EGYEDI FELÉPÍTMÉNY!
Az ár az áfa értékét nem tartalmazza

' A/ ajénUti* amtxn motorttícióra értrmttfc.

RENAULT FEJES AUTOHAZ
6800 Hódmezővásárhely, Táncsics M. út 21.
SZOMBATON IS NYITVA! • Tel.: 62/231-801

GAZ KISTEHERAUTÓK EXPORTJA
HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS!
MEGÉRI

A

PÉNZÉT...

10%
NISS-CARi

kedvezmény.
MARKAKERESKEDES
ÉS SZERVIZ

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

( NISSAN )
MINDEN RENDBEN

4 Pótkerék

Szerda, 2002. február 6.

Több mint 1,2 millió motor Győrből

HÁTUL IS BECSATOLNI!

Sportautó és kiskocsi

A gépkocsi hátsó ülésén utazók könnyen elejét vehetik egy súlyos baleset okozásának
azzal, hogy becsatolják biztonsági öveikét. Nemcsak saját életüket védik, de az első ülésen
utazók sérüléseit is ötödére csökkentik - állapították meg japán kutatók.
A Tokiói Egyetem munkatársai százezer baleset elemzése nyomán arra a következtetésre
jutottak, hogy a legnagyobb sérülési veszélyt az jelenti a gépkocsi vezetője és az első
ülésen utazó számára, ha a hátsó ülésen utazók nem csatolják be biztonsági öveiket.
Ha az összes általuk vizsgált balesetben a hátsó üíésen utazók használták volna a
biztonsági öveket, az első ülésen lévők elhalálozása 80 százalékban elkerülhető lett volna
- mutattak rá a Lancet brit tudományos szaklapban közzétett jelentésükben a japán
szakemberek.

Az Audi Hungaria M o t o r Kft.
nyolcéves történetében tavaly
gyártotta a legtöbb - több mint
egymillió 220 ezer - motort, 15
százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Mint Lőre Péter kommunikációs
vezető elmondta: a négyhengeres
motorból több mint 930 ezret állítottak elő, a hathengeres motorok száma meghaladta a 273 ezret. Az Audi motorpalettájának
csúcsát képviselő nyolchengeres
hajtóművek száma pedig megközelítette a 16 ezret.
A Győrött készült motorokat a
Volkswagen-konszern járműgyáraiba - Németországba, Belgiumba, Csehországba, Szlovákiába,
Portugáliába, Brazíliába, Dél-Afrikába, Spanyolországba és Kínába
- szállították. A hajtóműveket az
Audi, a Volkswagen, a Skoda és a
Seat márkák gépjárműmodelljeibe
építették be. A győri társaság
járműgyárában több mint 55 ezer

gépkocsi készült: a TT sportautók
Iránt a piaci Igény csökkent, ezért
TT Coupéból és TT Roadsterböl
nem egészen 40 ezret szereltek
össze. A járműgyártó kapacitást
azonban mégis teljesen ki tudták
használni, mivel év közben elkezdték az Audi A3-asok összeszerelését, amiből közel 16 ezer gördült
le a gyártósorokról.
Az A3-as modellek összeszerelése
az ingolstadti és a győri gyár
kooperációjában
készül; az
együttműködés j ó l bevált már a
sportautók esetében - mondta a
kommunikációs vezető.
Lőre Péter kiemelte: az Audi AG
100 százalékos győri társasága
évek óta a legnagyobb exportőr
Magyarországon, és az ország
egyik legnagyobb árbevétellel
rendelkező vállalata. Hozzátette:
az árbevétel konkrét összegét a
február 28-I, Ingolstadtban tartandó nemzetközi sajtótájékoztatón
hozza nyilvánosságra a társaság.

Beszámolt arról is: az elmúlt évben
folytatták a győri leányvállalat
fejlesztését; elkészült a motorfejlesztő központ ötmilliárd forintos ráfordítással. Ebben az egységben nyolcvanan dolgoznak, a
munkatársak egyharmada kutatófejlesztő mérnök. Milliárdos nagyságrendben infrastrukturális beruházást Is végrehajtott a cég. Közvetlen vasúti összeköttetést épített
ki a gyár és a MÁV vasúti pálya között. Az idén az elmúlt évihez hasonló számú motor gyártását tervezik, és a tavalyi szinten szándékozzák tartani a járműgyártást.
Megvalósítják az év folyamán a
modul centrumot, azt a termelőegységet, amelynek csarnokaiban
a kft. beszállítói telepednek majd
le, és ott végezhetik el a komplett
alkatrészek végszerelését. Jelenleg
4800-an dolgoznak a győri
Audlban. Ez a létszám a tervek
szerint az Idén lényegesen nem
változik.

Megállapították, hogy bár számos országban régóta kötelező a biztonsági öv használata
a gépkocsi hátsó ülésein is, az utasok több mint a fele egyáltalán nem él vele. Főként
a férfiak nem hajlandók becsatolni a biztonsági övét. Egy óránként ötven kilométeres
sebességgel haladó autó ütközésénél a hátsó ülésen ülő, becsatolatlan utasok három
és fél tonna erővel zuhannak előre. Ez elegendő ahhoz, hogy agyonnyomják a gépkocsi
vezetőjét és az első ülés utasát. Frontális ütközések során az első ülésen ülők számára
hatszor-hétszer nagyobb a súlyos vagy halálos sérülés veszélye akkor, ha a hátsó ülésen
ülők nem használják a biztonsági öveket.
A legtöbb, halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesetet az első ülésen ülők körében el
lehetett volna kerülni, ha a hátsó ülésen ülők használják öveiket - írták a kutatók, és
jépkc i valamennyi utasa esetében tegyék kötelezővé a biztonsági
;ok életének védelme érdekében is.

BAVARIA
i Szerviz • Alkatrész
» Autókereskedés

Y S
«• 'sör?
- r
6728 Szeged.
Dorozsmai ut 12., 62 443-783

KÖVETKEZŐ

Kocsis Autószerviz :
Számítógép-vezérlésű autók
motortliagnosztikája.

{

Környezetvédelmi felülvizsgálat
(dízel, benzines)
• Számítógépes fék- ós
lengéscsillapító-vizsgálat
• Katalizátorok (elszerelése
ós forgalmazása reklámáron.
Srőreg, S/eit u 108 Tel 6Z/S43-595. 20/961-6876

MEGJELENÉS:

2002. március 6.
• Termékfelelős: Végh Zsolt

06-30/925-1992
• Szerkesztette: Kovács András
• DTP: Bódi János,
Jacob Gábor
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A „Hófehérke és a hét t ö r p e " című rajzfilm világsikeréről újabb bőrt lehúzva, a klasszikus
mese korszerűsített változatát is elkészíti a Walt Disney stúdió. A XXI. századi történetben
menedzser típusú törpék kisautókba ülve szaladnak a bányatőzsdére. A Ford gyár
a szuperprodukció számára fejlesztette ki legendás T-modelljének „Tórpe" típusát.
Képünkön Kuka ul a kocsiban, m ö g ö t t e Szende (takarva), jobbra pedig M o r g ó és Tudor
figyelik irigykedve társukat. Kuka, a „ K i böködi a lap topomat?" fölkiáltással ajkan. éppen
a motorházra szerelt monitoron figyeli a torpeházban garázdálkodó Hófeherkét.

Szöveg; Nyilas
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AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVÍZ

TAVASZI

NYITÁNY

zép választás!

V^

Minden Swiftet és Wagon R'-t ÁRban vagy felszereltségben
kedvezménnyel kínálunk, a készlet erejéig!!! Plusz
biztonság! Szereltesse velünk! Defend-lock
sebváltózár.

« , é l vélotpitMIt
választékából!

Szenzációs használtakció!
Egyes használt autóink minimális
t,
vagy „0" Ft kezdő befizetéssel is,
akár 1 éves futamidejű, 0%-os
kamatozású hitelre is megvásárolhatók. Pl.: 200 E Ft-os autó
„0" Ft befizetés + 12 havi x
16 666 forintos részletek
Limitált modellek:
• Sport V. 3 ajtós, sötétszürke metál • Manager V. Sedan 1.3 GLX
• Swift 1.3 GLX 5 ajtós, Euró III motorral • Wagon R - Sun • Swlft Sllver

KtiS CITROËN

CITROËN

Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 10. Tel.: 62/242-555

Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 108. Telefon: 246-199
Makó, Aradi u. 29. Tel.: 209-002
www.suzukitakacsautoexpressz.hu

áenauk Thaha Loak. ümrtátt példányszámú modell tqiett szépérzékkel Stílus csomag - duplaoptikas fényszórók és ködfényszórók Sarki fény. hologramm szürke,
éj kék illrl v, cseresznyepiros metálfényezés' és kOMMeges üléshuzat Lépcsőshátú
forma. StO htcrrs csomagtér, vr/rtó- ék utasoidab légzsák, szervokormány.
t2 évre szőlő átrozsdásodás elleni garancia. 14' kerekek, szlnr. fujt lökhárítók
és Irt-a. rs lőerők motor Várjuk márkakereskedésünkben! WWW.renauit.hu
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