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DELMAGYARORSZAG

Nincs tökéletes
menedék a környéken

Tavaszváró karneváli hangulat Szegeden

TÉMÁINKBÓL

Kihordták a telet

MEDGYESSY-ORBAN-VITA
A kormányszóvivő szerint
a miniszterelnök és kihívója
közvetlenül az országgyűlési
választások második fordulója
előtt vitázik, mert ez
a hagyomány.
2. oldal

A szegedi óvóhelyek állapotát tavaly ellenőrizte a polgári védelem,
s 85 pincét talált alkalmasnak egy
esetleges menekítés céljaira. A háztetőkre és oszlopokra szerelt szirénákat legutóbb a jugoszláv polgárháború idején próbálták ki.
„Szabványos" óvóhely nem csak
Szegeden, de még Csongrád megyében sincs. A megye más városaiban elenyésző (településenként
három-öt) a lakossági óvóhelyek
száma. A rendszerváltás előtt a ki-

MEGRÖVIDÍTETT OKTATÓK
A Széchenyi professzori
ösztöndíjasok 100, míg a Bolyaiösztöndíjasok 40 ezer forittal
kaptak kevesebbet, mint az idei
pályázati kiírás, illetve a korábbi
szerződéseik szerint járna nekik.
3. oldal
LEVÉLTÁRI GOMBAVESZÉLY
Illetménypótlékot ítélt meg
a munkaügyi bíróság a levéltári
dolgozóknak azon a címen, hogy
munkájuk végzése
egészségkárosító kockázattal jár,
mert a levéltári dokumentumok
porosak és gombával fertőzöttek.
4. oldal

emelten védett vezetőknek Kishomokon építettek bunkert, amely
már elvesztette hajdani szerepét
és jelentőségét. Háborús vész esetén 13 ezer szegedinek jutna hely a
pincékben kialakított óvóhelyeken,
de a többiek sem maradnának védtelenek: a polgári védelem mentési és kitelepítési tervei szerint szükség esetén gondoskodnának minden
városlakóról.
Folytatás a 3. oldalon

Új országgyűlési képviselőjelölt Vásárhelyen

Lázárt támogatják
szággyűlési képviselőségért indult
küzdelemben a Fidesz-Magyar Polgári Párt, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a civil
szervezet, az Egységes Hódmezővásárhelyért Egyesület.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lázár Jánost, néhai Rapcsák András országgyűlési képviselőjelölt
politikai főtanácsadóját, kampányfőnökét támogatja az or-

MÉG EGY LOTTÓÖTÖS?
A nagy pénzeket mindig többen
szeretnék felvenni... Egy idős
szegedi hölgy azt állítja, a
legutóbbi, több mint egy
milliárdos lottó-főnyeremény őt
illeti, bár az igazolószelvényét
elvesztette.
6. oldal

Megyei pólócsata,
döntetlennel

A tauaszra m é g uárni kell,
de f r i s s i n f o r m á c i ó k a t és
gondosan válogatott zenét
bármikor találhat nálunk!

R
Meggyújtották, majd a Tiszába vetették a télboszorkát.

FM 95.4

A télkihordás jeles, bár kissé erőszakos szokását
negyedik alkalommal elevenítették fel a hétvégén
Szegeden. Télboszorkát gólyalábasok által vezetett
farsangi sokaság kísérte utolsó útjára a Dugonics
térről a tiszai várfokhoz, hogy aztán ott felöltöztetett
(szalma)testét meggyújtsák, majd a folyóba hajítsák.
Ezzel egyértelműen jelezték: elég volt a hidegből, a
télből, ideje, hogy télboszorka átadja helyét a
tavasznak, a régóta várt napsütésnek. „Sovány
péntökön" ezt már finoman jelezte a város diáksága:

www.radio88.hu
www.delmagyar.hu

Gázrobbanás
- égési sérültekkel
Lapzártánkkor még mindig súlyos,
életveszélyes volt az állapota annak
a 43 éves nőnek és 33 éves férfinek, akiket vasárnapra virradóra
másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati
klinikájára.
A férfi testfelületének 90, a nő
bőrének több mint 70 százaléka
megégett. Szolnoky Győző egyetemi tanársegéd, a bőrklinika ügyeletes orvosa lapunknak elmondta: a k;t sérültet nem altatják, hanem erős fájdalomcsillapítóval pró-
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Fotó: Schmidt Andre

frissen választott diákpolgármesterük vezetésével
olyan hangzavart keltve vonultak a Széchenyi térről
a Dugonics térre, hogy a Kárász utcán masírozó
tündérek, királylányok, boszorkányok, húsipari
munkások, jogtudósok és lovagok felett ki is sütött
a nap. „Húshagyó szombaton", télboszorka kiűzése
után nagy vigasságba kezdett a Dugonics téren a
bolond lakodalom násznépe.

Az alapszakaszhoz hasonlóan ismét döntetlennel zárult a férfi vízilabda OB I rájátszásában a Szeged-Szentes megyei rangadó. A
gyönyörű, fehér „sapkás" újszegedi sportuszodában telt ház fogadta a játékosokat. Végig fej fej mellett haladtak a csapatok, az első két
negyedben egy góllal vezetett a
Kontavill-Szentes, ötven másodperccel az utolsó sípszó előtt a Ta-

bán Trafiknál volt az előny (11-10).
A mezőny legeredményesebbje,
Szénászki azonban óriási lövéssel
kiegyenlített. Mindkét szegedi NB
IA csoportos kosárlabdacsapat hazai pályán vereséget szenvedett. A
focibajnokságra készülő NB-s gárdák mindegyike pályára lépett a
hét végén.
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben

írásunk a télkiűzésről az 5. oldalon

Román vámosok tartóztatták fel a Porschét

bálják valamennyire elviselhetővé
tenni számukra a fájdalmat.
A nőt és a férfit egyébként a BácsKiskun megyei Kömpöc melletti
tanyáról szállították a mentők Szegedre.
Házukban eddig még nem tisztázott okból felrobbant egy Syesta
gáztűzhely, amitől az épület kigyulladt.
A helyszínre érkező szegedi és a
kiskunfélegyházi tűzoltóknak sikerült eloltani a tüzet, a gázrobbanás körülményeit szakértők vizsgálják.

Kétmilliárdot érő
heroinfogás Nagylakon
BUKAREST (MTI)

Több mint hatvan kilogramm heroint találtak a román vámosok
két török állampolgár gépkocsijában a nagylaki határátkelő román
oldalán - közölte vasárnap a román
rádió.
A híradás szerint a két török állampolgár szombaton akart kilépni Romániából. Útjuk céljaként
azt közölték, hogy síelni mennek
Ausztriába. A vámosoknak feltűnt,

hogy a törökök Porsche típusú gépkocsijában a hátsó ülés háttámasza furcsán áll, ezért hozzákezdtek az autó tüzetes átvizsgálásához.
A leszerelt háttámasz mögül
126, egyenként 500 gramm heroint tartalmazó csomag került elő.
A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke megközefiti a 9 millió eurót,
több mint kétmilliárd forintot. A
két török állampolgárt őrizetbe vették.

A megyei pólócsatában a szegedi Tóth Iván mellett a szentesi Horv á t h T a m á s ( k é p ü n k ö n ) is k i v á l ó a n v é d e t t .

Fotó: Karnok Csaba
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Busójárás Mohácson

Borókai: a hagyomány szerint a két forduló között lehetséges

Medgyessy vitája Orbánnal
BUDAPEST (MTI)

Csónakon érkeznek a busók.
MOHÁCS (MTI)

Sok ezer hazai és külföldi vendége volt a mohácsi sokácok messze
földön híres farsangvasárnapi busójárásának, amely a Széchenyiterv támogatásával új elemekkel
és helyszínekkel is bővült.
Lehel György művelődési központi igazgató elmondta, hogy a
délelőtti eső nem riasztotta el a
nevezetes népi hagyomány felelevenítésének nézőit, s a busók
felvonulására megteltek a Dunaparti város utcái, terei. A Széchenyi-terv forrásaiból nyert 15 mil-

MTl Telefotó: Kúlmándy Ferenc

lió forintos támogatás az idén lehetővé tette, hogy a vendégeket a
korábbinál több helyszínen várják.
A külföldi együttesek fellépésével színesített szórakoztató népzenei és néptáncos műsorok mellett az idén először busőavatást is
láthattak a nézők.
Egy fiatal busójelölt a város főterén, a közönség színe előtt ölthette magára először a több évszázados hagyomány jellegzetes viseletének darabjait: a borzas birkabundát, a disznóvérrel festett,
kosszarvakkal díszített faragott
faálarcot.

GLÓBUSZ
TÜNTETES
MILOSEVICS MELLETT
A vártnál lényegesen kevesebben
vettek részt szombaton Belgrádban
a Szlobodan Milosevics melletti rokonszenvtüntetésen, három nappal azelőtt, hogy kedden megkezdődik a volt jugoszláv elnök hágai bírósági tárgyalásának újabb fordulója. A több ezer ember felvonulását Milosevics Szerb Szocialista
Pártja szervezte. A résztvevők száma jóval kevesebb volt ahhoz a több
százezres
tömeghez
képest,
amennyit egykor Milosevics volt
képes mozgósítani.
IZRAELI-PALESZTIN VISZÁLY
Két, feltételezhetően palesztin fegyveres vasárnap tüzet nyitott egy katonai parancsnokságra Izrael déli
részén, Beér-Sevában. A támadók
legalább két izraelit megöltek, mielőtt őket is lelőtték volna. Izrael
Jasszer Arafatot tette felelőssé a támadásért. Az izraeli hadsereg déli
főhadiszállása ellen intézett támadással egy időben izraeli harckocsik

és földgyaluk hatoltak be két kilométer mélyen a Gázai övezet északi részébe. Dzsabalija közelében a
harckocsik tűz alá vették a palesztin biztonsági szolgálat néhány őrállását, de senki sem sebesült meg.
AFGÁN SAJTÓSZABADSÁG
Hamid Karzai, az afgán átmeneti
kormány vezetője aláírta a sajtószabadság visszaállításáról szóló
rendeletet. Karzai a rendeletben
visszaállította az ország 1964-es alkotmányának a médiára vonatkozó rendelkezéseit, és ezzel biztosítja az írott sajtó és az elektronikus
hírközlés teljes szabadságát.
CSECSENEK GUANTÁNAMÓN
Vjacseszlav Thibnyikov orosz külügyminiszter-helyettes közlése szerint csecsen foglyok is vannak a
kubai Guantanamo amerikai támaszponton őrzött tálibok és alKaida tagok között. A csecsenek
száma még nem tisztázott, mint
ahogy az sem, hogy orosz állampolgárok-e.

Az SZDSZ elhatározott valamit...

Tíz százalék felett
BUDAPEST (MTI)

Kormányváltást ígért az SZDSZ
elnöke a párt vasárnapi küldöttgyűlésén Budapesten, ahol a jelenlegi
kormányról szólva elmondta:
„mindenki tudja, lopnak, csalnak,
hazudnak éjjel-nappal, minden
rendelkezésükre álló hullámhosszon". Kuncze Gábor beszédében úgy fogalmazott, hogy elég
volt, békében, de határozottan húzzanak el, majd így folytatta: ha az

elvtársakat is el tudtuk kergetni,
őket is el tudjuk. Az ellenzéki politikus ígéretet tett az adók radikális csökkentésére, az egészségügy
rendbetételére, a korrupció felszámolására és a tudás megbecsülésére. - Az SZDSZ a garancia a szabadságra, a jólétre, a tisztességre és
a szolidaritásra - tette hozzá. Kuncze Gábor szólt arról is: elhatározták, hogy tíz százalék feletti eredményt fognak elérni a választásokon.

Medgyessy Péter szívesen kiállna
Orbán Viktorral egy tévévitára a választások előtt - erről az MSZP miniszterelnök-jelöltje az ATV Napkelte című műsorában beszélt vasárnap. Medgyessy Péter szerint a
vitát március 25-e táján kellene
megtartani, mert a két forduló között - amint azt Orbán Viktor javasolta - már nincs értelme. - Ilyenkor a miniszterelnök-jelölt hívja ki
vitára a hivatalban lévő miniszterelnököt, akinek el kell vállalnia, ha
nem fél tőle - mondta Medgyesssy

Péter, aki azt szeretné, ha ezt megelőzné miniszter-jelöltjeinek a jelenlegi miniszterekkel folytatott szakmai vitája. Medgyessy Péter a választási kampánnyal hozta összefüggésbe azt, hogy meghosszabbították
a nyomozást úgynevezett lobbiügye kapcsán.
- A politikai partnerek lejáratására megy ki a játék - mondta, megjegyezve, hogy ezek a módszerek
Közép-Amerikát juttatják eszébe.
A politikus cáfolta, hogy a szocialisták kormányra kerülésük esetén
amnesztiát terveznének.
Medgyessy Péter szólt arról: az

Pokorni Zoltán
csattanós válasza

MTI Telefotó: Illyés Tibor

Szájer József (felvételünkön), a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyarország az elmúlt négy évben ellenzékből jobbat érdemelt volna,
mert az MSZP gyakran hátráltatta,
vagy hátráltatni szerette volna a
parlament működését, alapvetően
obstrukciós magatartást tanúsított
és nemet mondott lényegi, az em-

APEH nyomozó hivatalát azért szeretnék megszüntetni, hogy az emberek ne érezzék magukat állandó
fenyegetettségben. Közölte: új törvényre van szükség, amely az APEH
jogait és korlátait pontosan megfogalmazza.
Medgyessy Péter szerint választási ígéreteik teljesíthetőek: a szükséges források a gazdasági növekedés, a közbeszerzési pályázatok kiírása, a korrupció visszaszorítása
és az adók csökkentése révén előteremthetők. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje hangsúlyozta, hogy
kormányra kerülésük esetén befe-

A Fidesz-MDF-MKDSZ összefogására a biztos szavazó pártválasztók
közül 47 százalék adná a voksát, az
MSZP-re csupán 36 százalék szavazna - mondta közvélemény-kutatási adatokra hivatkozva Pokorni
Zoltán a Fidesz választmányi ülésén. Hozzáfűzte, a magyar emberek
pontosan tudják, minek higgyenek,

a szemüknek, vagy a fülüknek. Az
utóbbi hetekben a Fidesz kénytelen
voltfoglalkozniazzal a negatív kampánnyal, amelyet az MSZP program
híján folytatott. A közvéleménykutatási eredményekből jól látható, hogy „mennyit ér a félelemkeltés és a riogatás". Szavai szerint a
közvélemény-kutatási adatok csattanós választ adtak a szocialisták
negatív kampányára.

Az MDF országos választmánya
tartózkodás és ellenszavazat nélkül
fogadta el a pártelnöki beszámolót,
amelynek leglényegesebb pontja a
területi és az országos listaállításra tett javaslat volt - mondta Dávid Ibolya a választmányi ülés szünetében az MTI-nek szombaton,
Budapesten.
Az MDF elnöke közölte, kilenc

Kisgazda Polgári Egyesület, Fidesz, MDF, KDNP

Alakul a négyes szövetség
BUDAPEST (MTI)

Politikai nyilatkozatot fogadott el
a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE)
szombati budapesti tanácskozásán: a dokumentum az egységes
polgári Magyarország, a kisgazda
eszmeiség kiteljesítése, a magyar
mezőgazdaság fejlődése és az európai uniós csatlakozás mellett tesz
hitet. Thri-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, környezetvédelmi miniszter a tanácskozást követő sajtótájékoztatón
kijelentette: a KPE együttműködési megállapodást kötött a 2002es országgyűlési választásokra a
Fidesszel, az MDF-fel, de szövetségesüknek tekintik a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget
(MKDSZ) is. Meggyőződésük szerint az idei választásokon eldől: a
nemzeti-keresztény polgári erők,
vagy a hagyományokkal és „a magyar nemzet lelkületével ellentétes
álláspontot képviselő" baloldaliak
vezetik az országot. Az elnök beszámolt arról, hogy a tanácskozás
résztvevői szerint a Független Kisgazdapártot eszmeiségének megtartásával meg kell reformálni, és a
következő század kihívásaira alkalmassá kell tenni. A magyar mezőgazdaságról szólva a KPE elnöke kiemelte a családi birtokokon
alapuló birtokrendezést, ami mint hozzáfűzte - biztosítja, hogy
minden, eltérő nagyságú birtokkal rendelkező gazdálkodó boldo-

berek sorsát érintő döntésekre. Szájer József hangsúlyozta, nem lehet
az ország építését nemekre alapozni.
Kiemelte: mivel az MSZP nem
vesz részt a parlament hátra lévő
munkájában, megvizsgálják annak
lehetőségét, hogy a szocialisták által korábban elutasított javaslatok
közül melyekkel tud érdemben foglalkozni az Országgyűlés.

•

Magyarországon kialakult rendje van a kormányfő és kihívója vitájának. Ezt a rendet a Horn-kormány alakította ki, amelynek tagja volt Medgyessy Péter is - közölte Borókai Gábor kormányszóvivő. Álláspontja szerint érdekes, hogy
Medgyessy Péter most mégis új
rendben gondolkodik. - A hagyomány szerint a miniszterelnök és kihívója vitája közvetlenül az országgyűlési választások második fordulója előtt lesz - szögezte le.

Várt jóváhagyások
BUDAPEST (MTI)

BUDAPEST (MTI)

jezik a jelenlegi kormány által vállalt beruházásokat.

Az MDF országos választmányának számításai

olyan területi lista van, amelyen
biztos befutó helyre számíthatnak
az MDF országgyűlési képviselő-jelöltjei, és ezt meghaladóan további hat olyan befutó közeli hely van
arra az esetre, ha jobb választási
eredményt érnek el, mint 1998ban. A testület jóváhagyta az országos listán Dávid Ibolya pártelnök
második helyét, és az ezt követő 13
hely valamelyikén Hende Csaba
általános alelnök pozícióját.

Ellopták
a Vizsolyi
Bibliát
VIZSOLY, MISKOLC (MTI)

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón, balról jobbra: Font
Sándor (MDF), Harrach Péter (KDNP), Pokorni Zoltán (Fidesz),
Hiri-Kovács Béla és Boros Imre (KPE), mögöttük áll
S z e n t g y ö r g y v ö l g y i P é t e r (KPE).

gulni tudjon. Türi-Kovács Béla az
európai uniós csatlakozást a magyar vidék „eminens érdekének"
nevezte, hozzátéve, hogy az unióban a magyar gazdáknak is egyenlő elbírálásban kell részesülniük.
Pokorni Zoltán Fidesz-elnök szerint a magyar politikai életben inkább az az általános, hogy a pártok civakodnak egymással, a KPE
tanácskozása pedig éppen ennek ellenkezőjére mutatott példát. A kormánypárti politikus a KPE és a
polgári pártok között létrejött megállapodásról azt mondta: 2002ben nem a választások után, ha-

MTI Telefotó: Földi Imre

nem már előtte létrejött a koah'ció.
A Fidesz elnöke kitért a kisgazdapárton belüli korábbi ellentétekre, melyekről úgy nyilatkozott,
nem kíván hozzászólni, de szerinte „a lánghoz kell hű maradni,
nem a hamuhoz".
Pokorni Zoltán rámutatott: a
legutóbbi felmérések szerint a polgári erőknek mintegy 10 százalékponttal nagyobb a támogatottságuk, mint a baloldalnak.
Harrach Péter, az MKDSZ elnöke az együttműködést, az összefogást tartotta a tanácskozás üzenetének.

A vizsolyi református templomból
ellopták vasárnap hajnalban a Vizsolyi Bibba ott őrzött példányát közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei rendőr-főkapitányság ügyeletese. A hajnali fél három körül
elkövetett lopást a helyi lelkész fedezte fel, aki azonnal értesítette az
encsi rendőrkapitányságot. A biblia
értékére és az ügy jelentőségére való tekintettel az encsiek riasztották a megyei főkapitányságot is. Az
elkövető, vagy elkövetők betöréssel jutottak be a templomba: egy ajtót felfeszítve hatoltak be, így lopták el az üvegbúra alatt őrzött Vizsolyi Bibbát. A riasztó működésbe lépett, így vette észre a plébános,
hogy baj van. A biblián kívül más
kegytárgy nem tűnt el. Károh Gáspár református lelkész, esperes, teológus, egyházi író, valamint ismeretlen gönci segítőtársai elsőként
fordították magyar nyelvre a teljes
Bibliát. Azt 1590-ben Mantskovit
Bálint kinyomtatta Vizsolyban.
•
Hárommillió forint jutalmat tűzött ki az országos rendőrfőkapitány a Vizsolyi Bibba utáni nyomozás eredményességét közvetlenül
elősegítő információért. Ezenfelül a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egymillió forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek.

Elhunyt Margit hercegnő

Mérlegen az MSZP
BUDAPEST (MTI)

HÉTFŐ, 2002. FEBRUÁR 11.

LONDON (MTI)

MTI Telefotó

Elhunyt Margit hercegnő, II. Erzsébet brit uralkodó húga (felvételünkön). A Buckingham-palota
közlése szerint a 71 éves hercegnőt
„békében, álmában érte" a halál. A
II. Erzsébet uralkodó nevében kiadott londoni közlemény szerint a
hercegnő pénteken újabb szélütést
szenvedett, később keringési za-

varok léptek fel nála, emiatt szombatra virradóra a Kensington-palotabeli otthonából a londoni VII.
Edward kórházba szállították. Margit hercegnő egészsége az elmúlt
hónapokban rohamosan romlott,
miután kétszer is agyvérzést szenvedett. Rossz egészségi állapota
miatt súlyos depresszió, étvágytalanság kerítette hatalmába. Tavaly
nyár óta tolószékbe kényszerült.
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Söröző az óvóhelyen - működőképes légoltalmi szirénák

Farsangtánc,

Nincs tökéletes menedék

télboszival

Folytatás az 1. oldalról

„Hivatalosan nem óvóhelynek, hanem életvédelmi létesítményeknek nevezzük a pincékben kialakított menedékeket" - mondta Justin Géza őrnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltségének vezetője. Az előírások szerint
a szabályszerűen megépített óvóhelyen többek között szükségvilágításnak, levegőztető berendezésnek, vízvezetéknek kell lennie.
A polgári védelem tavalyi fölmérése szerint a megyeszékhelyen 85
„életvédelmi létesítményt" tartanak nyilván. Megfogyatkoztak a
legutóbbi szemle óta: korábban
112 pincét vagy alagsori helyiséget
találtak alkalmasnak a lakosság
biztonságba helyezésére. A bérlők
és tulajdonosok azonban időközben átalakították az óvóhelyeket,
amelyeknek fő falait, nyílászáróit
nem szabadna lezárni, megbontani, áthelyezni. A légópincék a „hagyományos fegyveres rombolás"
hatásától óvhatják meg a behúzódókat: a szakemberek szerint nem
omlanának be a romok alatt, de
egy bomba telitalálatot természetesen nem bírnának ki.
Még a hidegháborús korszak alkonyán, a hetvenes években is építettek szegedi óvóhelyeket. Aztán
kiderült, hogy túl sokba kerülnek,
így nem költöttek rájuk többet.
A városi tulajdonú házak óvóhelyeinek jó része kettős hasznosítású: sörözők, butikok, játéktermek
működnek bennük. A bérleti szerződésben foglaltak szerint azonban szükség esetén huszonnégy
órán belül kiürítik a helyiséget.
Légoltalmi szirénából negyven-

BÁTYI ZOLTÁN

Koós László, a MAV Rt. csoportvezetője a nagyállomás tetőszirénéját vizsgálja.
hatot számlál a város. A háztetőkön (többek között a nagypostán,
nagyállomáson) jól láthatók a terebélyes hangterelő lemezekkel borított riasztók. Kisebb településeken és külső városrészeken magas
betonoszlopokra szerelt hangtölcséreket találunk. „A haditechnika fejlődésével a jelzőszirénák nem
veszítették el jelentőségüket: feladatuk változatlanul az, hogy vészhelyzetben figyelmeztessék a hang-

jelzések értelmezésére korábban
fölkészített lakosságot" - mondta
Justin Géza.
Akárcsak az óvóhelyépítést, a
szirénaszaporítást is fontosnak
tartották, egészen a rendszerváltozás előtti évekig. Még a nyolcvanas évek elején is állítottak „szirénaoszlopot." A legrégebbi szegedi hangjelzőt a Honvéd téri volt
laktanyán találjuk: 1938-ban telepítették.

Fotó: Schmidt Andrea

A szirénákat a Démász Rt. üzemelteti, karbantartásukat az önkormányzat rendelheti meg. A polgári védelem felügyeleti jogkört gyakorol.
Legutóbb a szerb-horvát polgárháború idején próbálták ki a hangjelzőket. N e m kapcsolták teljes
hangerőre, csupán megforgatták a
szirénákat - ezt nevezik „morgópróbának." Működtek.
NYILAS PÉTER

Mádl Ferenc köztársasági elnöknél tiltakoznak az ösztöndíjasok

Megrövidített egyetemi oktatók
A Széchenyi professzori ösztöndíjas szegedi
egyetemi oktatók és kutatók 100, míg a Bolyai-ösztöndíjasok 40 ezer forinttal kaptak
kevesebbet idén a pályázati kiírásban, illetve a szerződésükben korábban rögzített
összegnél, ami komoly felháborodást okozott
egyetemi körökben. A Bolyai-ösztöndíjasok
úgy döntöttek: levélben fordulnak Mádl Ferenchez, amelyben kérik a köztársasági elnököt, járjon közben érdekükben.
A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg százhárom egyetemi oktató részesül Széchenyi professzori ösztöndíjban. A pályázati kiírás szerint
az ösztöndíj havi bruttó összegének „a folyósítás évét megelőző évben érvényes minimálbér nyolcszorosának" kell lennie. A Széchenyi
professzori ösztöndíjat 1996-ban azzal a céllal
hozta létre a kormány, hogy megakadályozza
a kiemelkedő tudású egyetemi oktatók és kutatók elvándorlását. Nem sokkal az alapítás
után a professzorok Alkotmánybírósághoz fordultak, mert az első kiírás szerint az 55 évnél
idősebbek nem pályázhattak az ösztöndíjra.
Az Alkotmánybíróság a tudós embereknek
adott igazat. Utoljára 1999-ben hirdették meg
a négy évre szóló Széchenyi professzori ösztön-

Hídmenet
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Felső-Tisza vidékén kialakult árvízveszélyes helyzet miatt a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki
Dandár a napokban nagy távolságú menetet hajtott végre úgynevezett PMP (azaz: pontonos hadihídkészlet) eszközeivel, így érkezett
Nyíregyházára. A távoli városban a
több országot is érintő nemzetközi (főként a Tisza által érintett országok hadseregeiből állói Tisza
Zászlóali magyar állományát szemlélték meg a honvédelem legfőbb
vezetői. A katonai műszaki eszközük a közvetlen árvízveszély elmúltával is a helyszínen maradtak, annak érdekében, hogy azokat a hadsereg szükség esetén alkalmazhassa a civil lakosság érdekében.

díjat. Zsolnai Anikó akkor nyerte el a támogatást. Az SZTE Pedagógia Tanszékének egyetemi docense elmondta, hogy tavaly és tavalyelőtt
a pályázaü kiírásnak megfelelően kapta meg az
ösztöndíját. Idén azonban nem a megemelt
összeget, tehát bruttó 320 ezer, hanem csak 220
ezer forintot kapott kézhez. Tudomása szerint
a támogatás csökkentéséről az Oktatási Minisztérium nem értesítette az oktatókat. A szegedi egyetem rektori titkárságán elmondták míg
a professzori ösztöndíjasok az egyetemen keresztül, addig Bolyai-ösztöndíjasok közvetlenül a minisztériumtól kapják a támogatást.
Ennek következtében nem tudták megmondani, hányan részesülnek a szegedi egyetemen Bolyai-ösztöndíjban.
A „bolyaisok" szerződésük szerint az előző évben érvényes minimálbér háromszorosát kapják meg havonta. Idén azonban 120 ezer forint
helyett 80-at kaptak kézhez. A Bolyai-ösztöndíjas Viskolcz Béla, az SZTE tanárképző főiskolai docense elmondta: a nyugati államokban
elképzelhetetlen, hogy menet közben változtatnak a szabályokon. A fiatal oktatók egy csoportja felháborítónak tartja az eljárást. Úgy döntöttek, Mádl Ferenchez fordulnak az ügyben. Levélben kérik a köztársasági elnököt, hogy jár-

jon közben az ösztöndíjasok érdekében. Az
Oktatási Minisztérium közleménye szerint
azért módosították egy kormányrendelettel a
szerződéseket, mert a minimálbér tavalyi nagymértékű emelése súlyos aránytalanságokat idézett volna elő. A szerződéseket a 2002-re vonatkozó költségvetési törvény módosította, a
polgári törvénykönyv ugyanis lehetőséget nyújt
arra, hogy a jogszabály a hatályba lépése előtt
megkötött szerződések tartalmát kivételes esetben megváltoztathatja. Zsolnai Anikó és Viskolcz Béla elfogadhatatlannak tartja, hogy a
bérfeszültségre hivatkozva nem emelik az ösztöndíj összegét.
Egy neve elhallgatását kérő jogi szakértő úgy
véli: a Széchenyi professzori ösztöndíjas oktatókat súlyosan diszkriminálják azzal, hogy az
ösztöndíjuk nem számít bele a nyugdíjalapba,
ráadásul a teljes professzori alapilletményüket sem kapják meg. A szakember szerint alkotmánysértő, hogy a kormány belenyúl az
ösztöndíjasok és a minisztérium között fennálló szerződéses jogviszonyba. „Olyan diszkriminatív, alkotmányellenes intézkedéseket hozott a kabinet, ami nem tehető meg egy jogállamban" - hangsúlyozta a jogi szakértő.
SZABÓ C. SZILÁRD

Siklott velünk a hajó, mi pedig kerek szemmel ámultunk a tengerből nyújtózkodó Velence ezernyi díszén. Talán könny is csordult arcunkra ennyi rengeteg szépségtől. És irigyeltük a féktelen
jókedvű taljánokat, akik a Szent Mark téren, gólyalábon himbálózva, netán álarc mögé bújva ropták táncukat, hadd kapaszkodjék fodros mhájukba a szél. Hiszen karnevál van, telet búcsúztató fieszta, ók így köszönnek el a farsangtól - magyarázta idegenvezető, méreg drágán mért útikönyv.
/a, vagy úgy-farsang! Akkor hát busók, meg Mohács, nagymamák gázsparhelten sütött fánkja. És megsárgult újságok, amiből
kiolvashatjuk: miként is csalogatta táncba a Kass Szálló nagytermében a kackiás bajszú huszárkapitány a módos szegedi ügyvéd
pironkodó leányát, s mekkora féktelen pezsgőzést is rendeztek az
ifiurak, így köszöntvén a XX. század első (második, harmadik, de
régen volt) farsangját. Ha eltekintünk néhány diszkózenés báltól, jóval többet aligha jelentett a farsang a mi Dél-Alföldünkön
néhány esztendővel ezelőtt. Ám megtörtént a csoda: újjáéledtek
hagyományaink, s Szegeden immár negyedik alkalommal dobták a Tiszába fiataljaink a megégetett
télboszorkát.
Szeged télbúcsúztatója persze soha nem vetekedhet majd Velence karneváljával, nem is beszélve a féktelen riói hejehujáról,
de számunkra mégiscsak ez lehet már most, hát még pár éven
belül a legkedvesebb farsang. Már elmúlt szombatunkon is százak és százak nyújtogatták kíváncsian nyakukat a Tisza-parti betonkorlátnál - ..Na, hogyan is hordják ki mifelénk a telet?". Gyerekek kezét markolászó anyukák és apukák loholtak dobpergéstőlfelajzva, nehogy lemaradjanak maskarások, muzsikusok, táncosok parádéjáról. Pasztellszínekben pompázó Kárász utcánkon
pedig egy makói nyugdíjaspár magyarázta szegedi ismerőseinek:
ugye, mennyivel szebb világ az, amikor kötelező, zászlólobogtatós felvonulások helyett évszázados hagyományokat
elevenítünk
fel.
Hogy a telet mégsem sikerült kisöprúznünk a Tisza tájáról?És
vasárnap már lucskos-szomorkás eső figyelmeztetett arra: jöhet
itt még hó, jeges úttól is retteghetnek a lassan csoszogó anyókák?
Ugyan, ki fog borús vasárnapi égre emlékezni, amikor olyan
szép volt szombatunk. S mire a bojtos sapkás óvodásokból iskolások lesznek, talán szüleiknek sem kell elmagyarázni: a farsang
nem más ám, mint vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (a
húsvét előtti 40. nap) tartó, a nagyböjtöt megelőző, dínomdánomos időszak. Mert hogy néprajzos ismeretekért sem kell Velencéig kocsikázni, no meg a dínomra és dánomra is mindenki
szán, mert szánhat forintokat.

Feljelentés, rossz
tejtermékek miatt
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy magánszemély feljelentett három tejipari céget, köztük a szegedi székhelyű SOLE Rt.-t. A részvénytársaságnál sem hivatalosan,
sem informálisan nem tudnak az
ellenük kezdeményezett eljárásról.
Pigpiczky József, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője lapunknak elmondta, hogy a feljelentő
„rossz minőségűnek találta a cégek
által forgalmazott tejtermékeket",
és ezért kezdeményezett eljárást.

Az ügyben a Szegedi Városi
Ügyészség illetékes. Pigniczky József szóvivő azt is elmondta, hogy
az ügyészség feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyben, az eljárás során újra meghallgatják a tanúkat, mert az elmúlt hetekben
megszerzett információkat n e m
találták elégségesnek a vádemeléshez.
- Szakértők bevonásával kell folytatnunk a már megkezdett nyomozást, hiszen nagyon bonyolult
üggyel állunk szemben - nyilatkozta a főügyészség szóvivője

A KESZ Bukarestben?
A Külügyminisztérium nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárást hirdetett meg a bukaresti magyar nagykövetség épületének rekonstrukciójára, melyre öt cég adta be a pályázatát - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A négy budapesti építőipari cég mellett a szegedi KÉSZ Kft.
is jelentkezett a nagykövetség felújítási munkálataira.

Optimista cédulagyűjtők - mindenki másképp csinálja

A pártok már gyűjtik az ajánlószelvényeket
A parlamenti pártok Csongrád megyei képviselő-jelöltjei, a MIÉP
kivételével már a múlt hét hétfőjén megkezdték az ajánlószelvények
gyűjtését. A pártok más-más stratégiával törekednek a jelöltenként
minimálisan szükséges 750 ajánlás megszerzésére. Vannak, akik
személyes kapcsolatfelvétellel, és vannak, akik szervezett akcióval,
vagy válaszborítékot mellékelve, levélben szeretnének minél több
kopogtatócédulához jutni.
A pártok megyei vezetői elégedettek
az eddig megszerzett ajánlószelvények számával. - A napokban megkezdtük a cédulák gyűjtését, de nem
szervezünk semmiféle akciót, hanem egyénileg keresik fel munkatársaink a választópolgárokat mondta Farkas Sándor, a FideszMPP Csongrád megyei elnöke.

Az MSZP Csongrád megyei szervezetének munkatársai a2 elmúlt
választások gyakorlatához hasonlóan közterületeken álló standokon és
a párt irodájában várják a polgárok
ajánlószelvényeit, tudtuk meg Botka László megyei elnöktől.
- Eddig nagyon pozitív eredményekről értesültünk, sokkal több

ajánlószelvényt sikerült összegyűjtenünk, mint bármikor a korábbi
választások hasonló időszakaiban nyilatkozta lapunknak Botka.
A független kisgazdapártnak valamennyi Csongrád megyei településen működik alapszervezete, az itt
dolgozó párttagok gyűjtik a kisgazda-jelöltállításhoz szükséges ajánlásokat, mondta Pancza István megyei pártelnök. - Nagyon jól állunk
a kopogtatócédula-gyűjtéssel, annak ellenére, hogy a megye számos
polgárához még el sem jutottak az
ajánlószelvények. Információim
szerint Makó és Szeged több pontján is hiába kérik munkatársaink a

cédulákat, mert még ki sem postázták azokat - mondta Pancza István.
A Szabad Demokraták Szövetsége a megye mind a hét választókerületének polgáraihoz válaszborítékos levélben juttatta el szóróanyagát, nyilatkozta Beregszászi Sándor, az SZDSZ Csongrád megyei
elnöke. - Emellett segítőink, szimpatizánsaink is gyűjtik a cédulákat, valamint képviselőjelöltjeink
személyesen is felkeresik a polgárokat - mondta Beregszászi.
A Magyar Demokrata Fórum Szegeden két helyen is fogadja az ajánlásokat, de a Fidesz-MDF közös

jelöltek személyesen is gyűjtik a
kopogtatócédulákat, tudtuk meg
Gyömbér László Csongrád megyei
elnöktől. - Napokon belül minden
érintettnek összegyűlik a jelöléshez szükséges 750 darab - mondta Gyömbér László.
Tárkány István, a MIÉP szegedi
elnöke szerint annak ellenére, hogy
csupán a hét közepén kezdték meg
a cédulák gyűjtését, máris jó eredményeket értek el. Tárkány úgy véli, hogy a jövő hét első napjaira már
a párt Csongrád megyei jelöltjei
megszerzik a szükséges ajánlásokat.
ILLYÉS SZABOLCS
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Fekete Gizi játszotta, Heim Mercedes énekelte az opera főszerepét

Újságíróbál

Vérnász-pantomim

Mától árusítják a jegyeket a szombati, szegedi újságíróbálra. A rendezvény sztárvendége Fekete Dzsoni,
fellép Melegh Anna, valamint Netti és a Hollander Zenekar. A vacsorát is magába foglaló jegy ára 7
ezer forint, megvásárolható a
Quaestor Tiavel Kölcsey n. 11. szám
alatti irodájában.

Autóbaleset
tegnap a 45-ös úton, a derekegyházi elágazásnál a vizes úton megcsúszott, majd fának ütközött és az
árokba borult egy személyautó. Az
apa súlyos, az édesanya könnyű,
kétéves leányuk szintén könnyű,
míg ötéves leányuk súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Őt a
szegedi gyermekklinikán ápolják.
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Az SZDSZ még nem támogatja Fábián Györgyöt

Győri Zoltán
a jelölt Csongrádon
A Szabad Demokraták Szövetsége utoljára a Csongrád megyei 4-es számú választókerületben nevezte meg országgyűlési képviselőjelöltjét.
Az SZDSZ csongrádi szervezetének ügyvivőjétől, Nagymihály Gábortól megtudtuk: korábban Kisteleken, illetve a választókerűlet Szeged
környéki részén élő jelöltet próbáltak állítani, noha - a két Vas megyei választókerülethez hasonlóan - azt is fontolóra vették, hogy nem
indítanak önálló jelöltet, hiszen elfogadhatónak tartják Fábián György
(MSZP) személyét.
A második választási fordulóban eme együttműködés lehetőségét
szem előtt tartják, az első fordulóban azonban a mezőgazdasági és közgazdasági képzettséggel is rendelkező Győri Zoltánt ajánlják a választópolgárok figyelmébe.
A háromdiplomás csongrádi jelölt - akit döntésének meghozása során gyermekorvos felesége és válogatott vízilabdázó leánya egyaránt
a próbatételre biztatott - az első fordulóban a harmadik hely megszerzésében bízik.
M . S Z . J.

A munkaügyi bíróság ítélete ellen a munkáltató fellebbezett

Levéltári gombaveszély
Egészségkárosító kockázattal járó munkavégzés címén illetménypótlékot ítélt meg a Szegedi Munkaügyi Bíróság a Csongrád Megyei Levéltár 43 dolgozójának. Az alkalmazottak az általuk kezelt
dokumentumok por- és gombafertőzöttsége miatt kérték a veszélyességi pótlék megállapítását. A munkáltató és a fenntartó, a
megyei önkormányzat az ítélet ellen fellebbezést nyújt be.

Jelenet az előadásból.

Fotó: Veréb

Az operatársulat szombaton este tartotta a nagyszínházban a budapesti Millenáris
teátrumban
szeptemberben bemutatott Szokolay-opera, a Vérnász november óta halasztódott szegedi premicrjét.
Az előadás kezdete előtt a rendező, Kovalik Balázs lépett a színpadra, aki elmesélte, milyen együttműködés keretében jött létre a produkció, hogyan mutatták be Budapesten, majd milyen pechszéria és egyeztetési nehézségek miatt nem láthatta eddig a szegedi
közönség. Azt is elmondta, a Vérnász színpadra állítását tavaly két évforduló is aktuálissá tette: a Kossuthdíjas szerző - akinek ez volt első operája - 70. születésnapját ünnepelte, valamint ez volt a nemzetközi
színpadokon is sikeres darab huszadik bemutatója.
Kovalik Balázs azonban meglepetést is tartogatott:
valószínűleg ha épp nem lenne aktuális téma az operajátszás helyzete, ezúttal is elmaradt volna a szegedi premier, hiszen a darab talán legfontosabb szerepét, az Anyát alakító Kovács Annamária megbetegedett. így azonban - a rendező szavaival - „a nemzetközi operaéletben szokásos gyakorlatot" választották:
felkértek egy énekest, hogy a színpad szélén ülve
kottából énekelje el a szólamot, a figura pantomim-

szerű életre keltését pedig egy jeles színésznőre bízták. A közreműködő Szegedi Szimfonikus Zenekart
az Amerikában három hónapon át Víg özvegy-szériát dirigáló zeneigazgató helyett nagybátyja, Oberfrank
Géza vezényelte, aki unokaöccse egyik elődjeként
1986-ban ugyanezzel a darabbal hatalmas sikert aratva nyitotta meg a felújított nagyszínházat.
Igaza van Kovalik Balázsnak, aki az előadás előtt
azon ironizált, milyen lehetetlen dolga lesz a recenzensnek. Épp ezért azt gondolom, méltánytalan lenne kitűnő produkciójáról úgy beszámolni, hogy abból épp a legfontosabb szereplő hiányzik. Bármilyen
bravúr is a budapesti Heim Mercedestől, hogy leénekelte a nehéz szólamot, és a szegedi társulat vezető
színésznőjétől, Fekete Gizitől, hogy Bernarda Albán
edződve operaprodukcióban is sikerült jellegzetes
Lorca-figurát teremtenie, egy ilyen rendkívüh körülmények között létrejött előadás nem mérhető a szokásos mércével.
A nézőtér kétharmadát megtöltő közönség lelkesen
fogadta a viszontagságokon is felülemelkedni tudó,
elementáris erejű darabot. Tapsvihar köszöntötte a végül színpadra lépő Szokolay Sándort is, aki meghatottan gratulált a szereplőknek.
HOLLÓSI ZSOLT

ha többre vágyik

Most minden Renault személygépkocsi é r t é k t ö b b l e t t e l lehet az Ö n é ! Számos Twingn,
Thalia, Clio, M é g a n e , Seénic. Laguna és Laguna G r a n d t o u r modell m a g a s a b b fclszer r l t s é g ű v é l t o z a t b a n felár nélkül, 8 0 - 4 0 0 ezer f o r i n t m e g t a k a r í t á s s a l !

I 1 : W 3 | A MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT. ÉS A
P L U S Z l I RAIFFEISEN LÍZING KÖZÖS AKCIÓ|A!
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tqy vásárlónk most ennyit nyerhet vissza

új Renaultja árából, ha gépkocsiját nálunk
rendeli meg 2002. április 30-ig, melyben a

Raifteisen Rt. akeiós konstrukciói segítenek!

A szerencsés nyertest 2002. május 06~án sorsoljuk ki vásárlóink közül!
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N. RÁCZ JUDIT

Óriáscincér, zöld cserebogár

Nem kerül semmibe,
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ságtól várták a kérdések tisztázását.
A bíróság azonban most csak
közbenső ítéletet hozott. Ez azt jelenti, hogy kimondta: egészségre
ártalmas munka, illetve egészségkárosító kockázattal járó munkavégzés címén a felperesek jogosultak a kért illetménypótlékra! A
felperesek többségének 1996 februárjától járó veszélyességi pótlék összegéről viszont nem döntött a bíróság. Arra majd a másodfokon eljáró Csongrád Megyei Bíróság ítélete után kerül sor.
Dr. Sipos Márta, a Csongrád
Megyei Levéltár jogi képviselője
szerint a munkáltató többek között azért nyújt be fellebbezési kérelmet, mert a szakértői véleményekből kiderült, hogy a levéltár
épületeiben végzett utolsó vizsgálat alkalmával sem lehetett kimutatni egészségre veszélyes gombafajtákat. A bíróság viszont arra
hivatkozással nem tartotta e tényt
perdöntőnek, hogy az esetleges
gombafertőzés egészségkárosító
hatása tartósan csak védőeszközök használatával garantálható.

Dél-amerikai rovargyűjtemény a Móra múzeumban

RENAULT

500.000

Simon

A több mint két éve húzódó levéltári „gombaper" egyelőre csak
közbenső ítélet meghozatalával
zárult, miután az alperes, a
Csongrád Megyei Levéltár, illetve
a megyei önkormányzat is fellebbez az ítélet ellen. A levéltár dolgozói még 1999-ben kezdeményeztek pert munkáltatójuk ellen, emlékeztetett az előzményekre Géczi Lajos főlevéltáros, a Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezete Csongrád megyei levéltári tagozatának
vezetője.
Az intézmény szegedi, szentesi,
vásárhelyi, makói és csongrádi
részlegében foglalkoztatottak közül 43-an ugyanis úgy vélték, hogy
a régi dokumentumok por- és
gombafertőzöttsége ártalmas
egészségükre. A munkáltató nem
is vitatta, hogy az intézmény egyes
helyiségeiben lehetnek ilyen
egészségkárosító kockázati tényezők. Ezen jogcímen a fotósnak és
a takarítóknak fizetnek is pótlékot, de az általános fertőzésveszély tényét nem fogadta el. A
dolgozók ezért a munkaügyi biró-

Ez pedig fokozott terhelést jelent
az intézmény minden dolgozójának! A védőügyvéd ugyanakkor
úgy véli: ha a fertőzésveszély egyértelműen nem állapítható meg,
akkor a védőfelszerelés használata sem indokolt.
A gyakorlatban ugyanis ez azt
jelentené, hogy például a Dóm
téri épület adottságai következtében, a közös légtérhasználat miatt, a levéltárban mindenkinek
légzésvédőben kellene dolgoznia!
Am ha a per legvégül úgy zárul,
hogy mégis csak fennáll az egészségkárosodás veszélye, akkor - az
érvényes miniszteri rendelet értelmében - az további intézkedéseket is követel a munkáltatótól.
Sipos Márta kérdésünkre ezek sorában említette a kockázatnak kitett munkavállalók számának
csökkentését, a védőruházat biztosítását.
Emellett az alkalmazottak nem
étkezhetnek, ihatnak majd ezekben a helyiségekben. Felmerülhet
az is, hogy a kutatóknak, a levéltárba látogatóknak szintén biztosítani kell védőfelszerelést, hangsúlyozta a jogi képviselő.
A levéltár dolgozói számára viszont az az alapvető, hogy a bíróság megállapította a pótlékra való jogosultságukat, mutatott rá
Géczi Lajos.
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A közhiedelemmel ellentétben,
igenis szépnek lehet találni a hosszú
csápú, hatlábú, hatalmasra nőtt bogarakat, legalábbis erről győzött meg
Gaskó Béla, a szegedi Móra Ferenc
Múzeum természettudományi osztályának vezetője, aki bemutatta
az óriási preparátumokat. Magyarországon egyedülálló nagyságú, hatvandarabos dcl-amerikai bogárgyűjtemény jutott a közelmúltban a
múzeum birtokába: Gaskó Kálmán
budapesti gyűjtőtől vásárolta meg az
intézmény a közel ötven bogárfajt
tartalmazó anyagot. A javarészt az
Amazonas vidékéről származó rovarok preparátumai világviszonylatban is ritkaságszámba mennek.
A szegedi bogárfarm egyik éke a világ legnagyobb bogaraként számon
tartott, akár húszcentisre is megnövő óriáscincér, ami kizárólag az
amazóniai őserdőkben fordul elő,
ma már ott is ritkán. A szegedi
anyagot egy közel tizenhat centis
nőstény példány gazdagítja. Nagyon különlegesnek számít még a
lemezes csápú herkulesbogár, a hím
Ecuadorból, a nőstény példány pedig Brazíliából származik. Szintén
a nagysága és ritkasága miatt vált
kurrenssé az elefántbogár, melynek
fején az elefánt agyarához hasonló
kitinnyúlvány található. Földünk
egyik legnagyobb és legszebb dísz-

bogara a bronzos-vöiöses-arany csillogásé, hatlábú óriásbogár, aminek
egy közel nyolccentis példánya került a gyűjteménybe.
Ezenkívül zöldes szinű szkarabeuszok, zöld cserebogarak, valamint számunkra ez idáig teljesen ismeretlen fajok gazdagítják a külön-

leges rovarkollekciót. Gaskó Béla
vezetésével most folynak a természettudományi kiállítás átalakításának munkálatai, az illusztris délamerikai bogárfarm is rövidesen itt
kap helyet. A tervek szerint a fekete kajmánbőr mellé kerül egy királyboa és egy hatméteres anakonda

Gaskó Béla és a dél-amerikai bogarak.

is. A közép-amerikai sivatagot bemutató részben például új technikával, preparátumról készített életnagyságú szilikonmásolatban csörgőkígyókkal és tüskés békagyíkokkal is találkozhatnak a látogatók a
múzeumban.
LÉVAY G I Z E L L A

Fotó: Karnak Csaba
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Áruházból is megárt
a nagyon sok?
A tervek szerint újabb élelmiszer-áruház épülne a Makkosházi
körúton. Mivel egy kilométeren belül ez lenne a hatodik szupermarket, a kereskedők nem fogadják örömmel. Az önkormányzat holnapra egyeztető tárgyalást hívott össze a terület szabályozási tervével kapcsolatban.
A Kisosz, a kereskedők és vendéglátósok érdekképviselete nem tartja a legjobb ötletnek azt, hogy az önkormányzat egy újabb szupermarket építésére adja el a Makkosházi körút-Ortutay utca-Gyöngyvirág
utca-Agyagos utca közötti területet.
- A városrészben néhány száz méteres körzetben jelenleg a Penny,
a Coop Szeged Rt. és a Profi üzemeltet nagy alapterületű élelmiszeráruházat, amelyik közül bármelyik egyedül is kielégítené az ott élők
igényeit - mondta Martonosi István, a megyei Kisosz titkára. - Ha pedig átmegyünk a Makkosházi körút és a József Attila sugárút kereszteződésében a zebrán, azt láthatjuk, hogy nemrégiben, a volt Spar áruház helyén is megnyílt egy szupermarket, amelyet a BEE Bt. működtet. És akkor még nem beszéltünk a garázsboltokról, valamint az egy
kilométeren belül elhelyezkedő Tescóról. Az új versenytárs tudomásunk szerint a Lidi lenne, immáron hatodikként a sorban.
Martonosi István hangsúlyozta: az érdekképviselet nem vonja kétségbe azt a helyzetet, hogy piacgazdaságban versenyezni kell a vevők
kegyeiért. Ugyanakkor kétségbe vonja, hogy egy környéken valóban
szükség van-e egymást gyengítő élelmiszer-áruházakra, amelyek felépítésével ráadásul a zöldterületek is csökkennek a lakótelepi környezetben.
Úgy tudja, a meglévő vállalkozásoknak gondjaik vannak az áruházak forgalmát illetően. Szerinte elmaradtak a megfelelő hatástanulmányok is, amelyek vizsgálták volna a jelenlegi helyzetet és a várható körülményeket.
Az érdekképviselet véleményét Kelemen János, a Coop Szeged Rt.
elnök-vezérigazgatója is osztja. Aki nemcsak saját, hanem megbízásból a Profi áruház nevében is érvelt:
- Eddig nem hallattuk a szavunkat, békében éltünk egymás mellett,
noha a helyzet egyikünk számára sem örömteli. De tudomásul vettük, hogy a piacgazdaság ezzel jár. Amikor azonban felröppent a híre
annak, hogy az önkormányzat újabb szupermarketnek ad el területet, úgy éreztük, meg kell szólalnunk. Ez már oly mértékű túlfejlesztés, aminek nincs értelme, és információim szerint a lakosság sem fogadja örömmel.
Azt is tudomásul kell venni, erre a környékre nem a város túlsó végéből járnak vásárolni az emberek, hanem csak ott élők térnek be az
áruházakba. Csalóka az az érv is, hogy az új versenytárs munkát adna az embereknek, hiszen, ha bezárnak a kisboltok, ugyanannyitól el
is venné a kenyeret.
A holnapi egyeztető tárgyalásra az önkormányzat mindazon szakhatóságot meghívta, amelynek véleményezési joga van a területtel kapcsolatban. Értesüléseink szerint a város rendezési terve alapján az érintett ingatlanon gazdasági tevékenység folytatható. A részletes szabályozási tervet azonban még csak eztán készítik el. A szakhatóságoktól is függ tehát, támogatják-e az áruház felépítését.
FEKETE KLÁRA

Hármas karambol
Klárafalván
MUNKATÁRSUNKTÓL

Három személygépkocsi ütközött
össze szombaton Klárafalván. Két
személy súlyosan megsérült, az
anyagi kár jelentős.
Klárafalva belterületén egy 60
éves nő tartott Szeged felé Ford típusú személygépkocsijával, vele
szemben pedig egy Mercedes közlekedett. A merci vezetője lassí-

Jubiláló
régió

tott, meg akart állni, ám ezt a
mögötte haladó Toyota vezetője
nem vette észre, nekiütközött, és
áttolta a szembe jövő sávba. A
Mercedes frontálisan ütközött a
Forddal. A hármas karambolban
a Toyota vezetőjének eltört az orrcsontja, a Ford vezetőjének pedig
elrepedt a lábszárcsontja. A sérülteket a mentők a makói kórházba szállították.

A szegediek kiűzték a városból a télboszorkát

Tavaszvárás, rontáslevétellel

Gólyalábasok, zászlóforgatók és bolond lakodalmasok Szeged Belvárosában.
Ha még nem ís jött el a tavasz, a télnek már
véget vetettek a hét végén a fázós szegediek:
a csúnya télboszorkát megégették és a várfokról a Tiszába hajították. Mire onnan kimászik, eltelik még tíz hónap. A farsangi
mulatságban egyébként párra talált még a legrusnyább menyasszony is a házasulandó korban lévő fiatalemberek nagy megkönnyebbülésére.
A télkihordás hagyományát negyedik alkalommal elevenítették fel a napfény városának, Szegednek lakói. A „sovány péntöki" maskarás, zajos diákfelvonulást követően „húshagyó szombaton" gólyalábasok vezetésével indult a Dugonics térről a karneváh felvonulás a Tiszához.
Télboszorkát kísérték utolsó útjára a farsango-

Fotó: Schmidt Andrea

lók, hisz a gonosznak tartott nőszemély ezen
a télen is sok bosszúságot okozott a szegedieknek: rendszeresen vastag hótakaró alá rejtette
az autókat, a fűtésszámla végösszegét pedig
hatalmasra növelte. A várfoknál aztán a télboszorkány szalmateste lángra kapott a jogos harag parazsától.
A tűzpróba után a vízpróbát is ki kellett állnia a randa nőszemélynek: kíváncsi szemek figyelték, elsüllyed-e a folyó vizében igaz emberhez illően, vagy fennmarad és tovaúszik bűbájosok módjára. Bebizonyosodott: az átkozott nőszemély nem koncepciós per áldozata volt,
büntetését megérdemelte, amit mi sem támaszt alá jobban, minthogy nem süllyedt el rögvest a Tiszában.
A Tisza-parti ceremóniával véget vetve a tél-

nek, vidámabban indult vissza a lovas kocsikkal kiegészült menet a Dugonics térre, s hogy
mások is jobb kedvvel készülhessenek a tavasz beköszöntére, a járókelőket borral kínálták.
A délutáni program csúcspontja a bolond lakodalom volt. A násznép már előre örült, hogy
sikerül végre férjhez adni a menyasszonyt, aki
még lagzija napján sem átallotta pénzért kínálni bájait.
Az épp áldott állapotban lévő szomszédasszony is megérte a pénzét: hosszú nyelű keféjével leporolta az általa pókhálósnak vélt testrészeket, persze ezt sem ingyen tette. Aki megérdemelte, arról két marék fűrészporral levette a rontást.
WAGNER ANIKÓ

Olasz balett Szegeden Emlékezés a Tiszánál
A Szegedi Olasz Kulturális Központ, a Budapesti Olasz Kulturális
Intézet és a Szegedi Tudományegyetem olasz tanszéke szervezésében
Utazás európai álarcok között címmel a római nemzeti táncművészeti
akadémia balettelőadását láthatja ma, hétfőn este hatkor a közönség a
szegedi Tantusz Művelődési Házban. A Nemzeti Táncakadémia az
egyetlen olyan állami iskola, amely professzionális koreográfusi képzést
ad Olaszországban, minden évben négyszáz hallgatója van.

Három társasház lakói várják a pénzüket

A tiszai ciánszennyezés második
évfordulóján a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi
Egyesület (Csemete) február 12én, kedden délután 5 órakor megemlékezést tart a szegedi Roosevelt
téri Juhász Gyula-szobornál.
Az összejövetelen beszédet mond

Orbán István, a Csongrád megyei
közgyűlés alelnöke, a Tisza Vízgyűjtő Program régiótitkára, Makrai László, a városi közgyűlés környezetvédelmi bizottságának elnöke és Pauiovics Péter, a Csemete társelnöke.
Sötétedés után a rendezők gyertyákat és máglyát gyújtanak, s meleg teával kínálják a résztvevőket.

APPASSIONATA
A KONZERVATÓRIUMBAN
Beethoven f-moll („Appassionata")
szonátáját, Pöulenc Szonátáját, Bartók Rapszódiáját, valamint Kontrasztok - hegedűre, klarinétra é s .
zongorára című művét szólaltatja
meg ma este fél 8-tól a konzervatórium nagytermében a Filharmónia
kamarabérleti koncertjén Kosztándi István hegedűművész, Tamás
Péter klarinétművész és Zsigmond
Zoltán zongoraművész.

SZEGED, A FŐNIX
Lechner Lajos Szeged újjáépítése
című könyvét mutatják be a Szegedi Közéleti Kávéház holnapi,
keddi rendezvényén, amely 18
órakor a Royal Szállóban kezdődik, Főnix város címmel.
Az est vendége Szemerédi Márta, a megyei Urbanisztikai Egyesület elnöke, Pálffy Katalin szerkesztő és Kiss Lajos területi főépítész. A házigazda Wayer Péter jogász lesz.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kit képviselt dr. Z.?

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden találkoztak a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió elnökei. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Frank József, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: a DKMT támogatja a még folyamatban lévő
beruházásokat, például a vasúti
összeköttetés fejlesztését és az
autópálya-építést. A vasútról szólva elmondta, hogy Csongrád megye támogatásával készült el a
Szeged-Ki kinda-Zsombolya-Temesvár vasútvonal rekonstrukciós terve, a DKMT pályázata pedig elvi támogatást kapott a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény bukaresti adományozó értekezletén. Csongrád megye mintegy 2 millió forinttal támogatja az
Eurorégió című
magyar-román-szerb nyelven megjelenő újságot. Frank József szólt arról az
idei jubileumi rendezvénysorozatról is, amelyet a régiós egyesülés fennállásának 5. évfordulójára szerveznek.
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Három szegedi házban is nagy figyelemmel kísérik azt
az ügyet, amelynek tárgyalása a közeljövőben kezdődik a Szegedi Városi Bíróságon. Elképzelhető, hogy a
lakók soha nem is találkoztak egymással, ám dr. Z.
Katahnt, aki a házak közös képviselőjeként munkálkodott, a Csongrádi sugárút 122. szám alatt élők éppen olyan jól ismerik, mint akik a Petőfi Sándor sugárút 40.-ben, vagy a Dózsa utca 14. számú házban
laknak.
A Szegedi Városi Ügyészség által benyújtott egyik
vádirat szerint dr. Z. Kataün 1998 júniusa és 2001 januárja között a fent emh'tett Csongrádi sugárúti ház
A és B lépcsőházában lakók közös képviselője volt, s
rábízták a könyveléssel járó munkát is. Dr. Z. több alkalommal, rendszeres haszonszerzésre törekedve vett
ki pénzt a ház általa kezelt pénztárából.
A pontos összeg megállapítására felkért szakértő
988 ezer 366 forint hiányt tárt fel. Ezzel az összeggel
dr. Z. éppen úgy nem tudott elszámolni, mint azzal
a pénzzel (2. vádirat), amit a Petőfi Sándor sugárút 40.
számú ház lakói kerestek. Ennek az épületnek A, B
és C lépcsőházában szintén közös képviselőként foglalkoztatták 1999. július 1. és 2001. június 6. között
dr. Z.-t, abban bízva, hogy nem csupán a közüzemi
díjak kifizetését és a számlák könyvelését végzi megbízhatóan, de jó kezekben lesz nála a ház bankszámlájának kezelése, a pénzek ki- és befizetése is. Am egy
idő után dr. Z. a társasház banki forgalmát nem rög-

zítette, alapbizonylatokat nem őrzött meg, míg 2001
januárjától már semmilyen könyvelést nem végzett.
A házban élők gyaníthatták, hogy nagy gond van,
mert előbb az egyik lakó szólította fel dr. Z.-t, tárja a
teljes könyvelést a társasház közgyűlése elé, majd a
számvizsgáló bizottság is szeretett volna pontos képet kapni a házuk pénzügyeiről. Bár leltárral dr. Z. többszöri unszolás után sem szolgált, idővel csak kiderült:
előbb 9000, majd 150 ezer forinttal könnyítette meg
a Petőfi Sándor sugárútiak kasszáját közös képviselőjük. Míg a Csongrádi sugárúti ténykedés miatt az
ügyészség nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett
sikkasztás bűncselekménye miatt vádolja dr. Z.-t, a
Petőfi Sándor sugárúti munkálkodásának eredménye
sikkasztás vétsége és számviteli fegyelem megsértéseként szerepel a vádiratban.
A Szegedi Városi Ügyészség szerint dr. Z.-nek sikkasztás vétsége miatt kell felelnie a harmadik ügyben
is. A Dózsa utca 14. szám alatt élők 1998. október 1.
és 2000. április 1. között foglalkoztatták a jogásznőt,
akiről távozása után megtudták: 133 ezer 796 forinttal nem tud elszámolni, s bár a háznak volt pénze, kifizetetlen számlákat is hagyott maga után.
Az, hogy a Szegedi Városi Bíróság bűnösnek találja-e minden vádpontban dr. Z.-t, csak hetek múltán
fog kiderülni. De vajon mennyi ideig kell várniuk a
lakóknak arra, hogy viszontlássák eltűnt pénzüket?
B. Z.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Bakay N. u. 22. Tel./fax:

62/422-222.

Kábelek, vezetékek és szerelési anyagok
kis- és nagykereskedelme
Nyitva tartás: h.-p.: 7-16, szo.: 8-12.
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Harc A Viktor-könyvért
„Orbán Viktor személyisége nem
is olyan bonyolult, mint sokan
hiszik. Kövér László a tudatalattija, és Simicska Lajos a felettes
énje. Bár talán ez így nem is igaz.
Lehet, Simicska Lajos a tudatalattija, cs Kövér László a felettes énje." Ezekkel a szavakkal ajánlja
Kende Péter A Viktor című, egyre nagyobb botrányt kavaró bestsellerét, amivel kapcsolatban már
legendák is születtek.
Többen állítják, hogy jól öltözött,
füldugós emberek felvásárolják dr.
Kende Péter A Viktor című könyvét. Szegeden néhány könyvesboltban Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnököt a középpontba álh'tó, a
Fidesz megalakulása előtti évektől
a párt kormányra kerüléséig szóló
könyvet csak „névvel és címmel"
lehet megrendelni. A fentiekhez
hasonló kijelentéseket a mű megjelenésének pillanatától lehet olvasni, hallani. Az tény, A Viktor hatalmas botrányt kavar.
Szegeden az elmúlt héten mindössze két könyvesboltban lehetett
kapni A Viktort. Az eddig százezer
példányban megjelent művet néhány hónappal ezelőtti kiadása óta
még mindig rengetegen keresik.
Legutóbb Agatha Christie könyveit dobták piacra ekkora példányszámban. A Dugonics téri kis könyvesboltban azt mondták, hogy egyszer hetekkel ezelőtt kaptak a műből néhány darabot, de azt pillanatok alatt elkapkodták. A fiatal eladó
hozzátette: - Nem hiszem, hogy kapunk még. A könyvben olyan durva dolgok vannak, hogy szerintem
be fogják zúzatni. Nem így történt.
A könyvet harmadjára nyomják,
alkalmanként több tízezres példányszámban. Ennek ellenére, aki
szeretne hozzájutni, a legtöbb helyen könyv helyett csak széttárt
karokat kap és egy megjegyzést:
nem is volt.
A "telkien könyvesboltban az elI

1

A címlap
adók még nem is látták A Viktort,
de már nagyon szeretnék... A
passzázson, a Bálint Sándor könyvesboltban csak annyit mondott
az eladó: nincs. Hasonló a helyzet
a Centrum könyvesboltjában is.
„Egyetlen egyszer kaptunk, akkor
is csak tízet, azóta hiába rendelünk."
Az egész városban mindössze három boltot találtunk, ahol legalább
a remény felcsillant: „Elfogyott, de
már rendeltünk." Kedden a Gorá-•

ban azt mondták, hogy másnap
délután ott lesz A Viktor. És valóban volt. Néhány óráig.
A H s a i b a n a könyvosztály fiatal
eladója azt sem tudta biztosan megmondani, volt-e és adtak-e el már
ebből a könyvből. „Állítólag egyszer
már volt belőle néhány, de olyan
gyorsan elvittek, hogy én például
nem is láttam. Lehet, hogy lesz
meg, de nem tudok mondani semmi biztosat."
A Nagyáruházban ottjártunkkor

rekordnyeremény

Még egy lottóötös?

egyetlen példány volt már csak A
Viktorból. - Tegnap kaptuk mondja az eladó. - Összesen egyet?
- néztem rá értetlenül, mire cinkos
mosoly kíséretében azt válaszolta:
- Dehogyis! Csak a többit már előre eltetették. Százat rendeltünk, de
csak tízet kaptunk.
Két olyan könyvesboltra bukkantunk, ahol ugyan nincs most raktáron a Kende-könyv, de vesznek fel
előjegyzést. A Fókusz Könyváruházban már csak így lehet megvásárolni a könyvet.
- Most csak annak tudunk adni
A Viktorból, aki már a múlt héten
megrendelte - hallottuk az eladótól. - De az nem igaz, hogy címet
és telefonszámot írunk a rendelés
mellé. Csak nevet, azt is csak azért,
hogy tudjuk, ki kérte. Felőlem akármilyen nevet lehet mondani, csak
utána emlékezzen is rá a kedves vevő.
A Plazában, az Alexandra könyvesboltban is elő lehet jegyezni a
könyvet, bár ott nem tudják, mikor
kapnak belőle.
- Az eddig kapott száznyolcvan
darabot egyetlen nap alatt elvitték,
"természetesen rendeltünk még, de
nem tudom, mikor kapjuk meg mondta az üzlet pénztárosa.
A Sík Sándor Könyvesboltban
könyvet ugyan nem, értékes információt azonban adtak nézzük meg
a Kárász utcában. Jelenleg ugyanis a Móra Ferenc Könyvesbolt az
egyetlen hely, ahol esély van arra,
hogy előjegyzés nélkül vásárolhassunk A Viktort. Oda kedden érkezett több száz darab.
- Nagyon sok rá az előjegyzés.
Minden héten kapunk 200-300
kötetet, de ez eddig általában még
aznap elfogyott. Most már talán
egy kicsit enyhült a roham, bár
ma reggel is nyitás előtt álldogáltak páran a bolt előtt, mert tudták,
hogy megérkezett az újabb szállítmány.
T. K.

Egy idős szegedi hölgy azt állítja, övé volt a minden idők legnagyobb lottónyereményét, a több
mint 1 milliárd 100 millió forintot érő lottószelvény. A Szerenc s e j á t é k Rt. k o m m u n i k á c i ó s
igazgatója elmondta, hogy a nagy
nyereményeknél mindig előfordul, hogy páran megpróbálják
hamis szelvénnyel felvenni, és
gyakran keresik fel a céget vagy
a médiát „elveszett" szelvények
tulajdonosai is.
Egy idős szegedi hölgy, Sz. Imréné azt állítja, övé (és férjéé) volt
a több mint 1 milliárd 100 millió
forintot érő lottószelvény. Miután a tavaly november 24-i lottósorsoláson kihúzták a számait,
magánál hordta az igazolószelvényt, amit azonban valahol kirántott a zsebéből. Amikor meghallotta, hogy kifizették a nagy
nyereményt, úgy érezte, csúnyán
átverték őt is és mindenki mást is.
Mivel meggyőződése, hogy ő, és
csakis ő töltötte ki a nyertes szelvényt, úgy gondolja, a pénzt n e m
is fizették ki senkinek.
Sz. Imréné az ötöslottó bevezetése óta játszik. A 74 éves
asszonynak soha nem volt még
hármasnál nagyobb találata. Nincsenek állandó számai, minden alkalommal „házi sorsolással" dönti el, hogy mit jelöl be a szelvényen. Amikor „megütötte a főnyereményt", el sem akarta hinni. Most már csak azt bánja, hogy
annyi ideig várt a beváltásával.
Ha azonnal jelentkezik, talán
most multimilliomos lenne. De
az igazolószelvény elveszett. Az
egész lakást felforgatta, de nem találták meg.
Amikor megtudta, hogy valaki
felvette a pénzt, úgy érezte, igazságtalanság történt. A tévében azt
mondták, hogy a nyertes a fővárosban adta le tippjeit, Sz.-né vi-

szont tudta, hogy számait az Algyői úti totózóban küldte játékba.
Ezért gondolja úgy, hogy nem is fizettek senkinek.
- Szerintem A Szerencsejáték
Rt. kiosztotta ezt a pénzt a dolgozói között - m o n d t a az idős
asszony. - Sokan köszönhetik
most nekem, hogy gazdagabbak
lettek. "Htlajdonképpen n e m is
kellett volna nekem annyi pénz.
Vettem volna a két unokámnak
ruhákat, hogy ne a kinőttet kelljen hordaniuk, fizettem volna a taníttatásukat és talán kaptak volna egy-egy lakást. De nem a pénz
lenne a legfontosabb, hanem hogy
kiderüljön az igazság.
Somorai László, a Szerencsejáték Rt. kommunikációs igazgatója elmondta, a társaságnak nem
érdeke, hogy ne fizesse ki a nyereményeket, hiszen akkor elveszítené a játékosok bizalmát. Az
ilyen nagy nyereményeknél egyébként mindig előfordul, hogy páran
megpróbálják hamis szelvénnyel
felvenni, és gyakran keresik fel a
céget vagy a médiát elveszett szelvények tulajdonosai is. A Szerencsejáték Rt. azonban olyan számítógépes rendszerrel dolgozik, amivel minden ilyen blöff azonnal
kiszűrhető. A nyerteskereső program fél óra alatt kiadja, hogy a héten mennyi és mekkora nyereményt fizetnek, és azt is, hogy az
egyes szelvényeket melyik lottózóban adták fel. És mint azt az
ausztráliai esetből is láthattuk, a
világon mindenhol csak hiteles
igazolószelvény átadása ellenében fizetnek.
Somorai László még hozzátette:
minden ilyen próbálkozót igazság szerint fel kellene jelenteni
nagy értékű csalás kísérlete miatt.
De ezt természetesen nem teszik
meg, mert fontos számukra a játékosok bizalma.
TÍMÁR KRISZTA
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Egy szegedi nő azt állítja, övé a

6724 Szag*d, Kossuth L sgt. 45.
Telefon: 62-423-687.
www.rautacar.szeged.hu

A 47-ES FŐÚT MELLETT,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KISHOMOKON,
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az út szélesítését követően is fennmaradó,
kereskedelmi
üzemelésére
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vendéglátóegység
épület
eladó.
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H i r d e t é s é t már
postahivatalban is feladhatja!

Érdeklődni: 62/244-931 és a 06-20/910-7648-as
telefonon lehet, a Paletta Ingatlanközvetítő irodánál

Ugye nem
felejtette el
megvenni

1r.volk5wagen.hu

ékszer¡

y h

¡ y, -" r,

>í-..™¿ ;

» /

5

február
14-ig!

<4

hmm*- * ámmtfm * .-v f'éb!

Törhető medál

2490 Ft/db
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viiylFuFÁT
• A negyedik Polo g e n e r á c i ó m é g t ö b b e t n y ú j t . Megnövelt tér, ú j formavilág,
m a g a s alapfelszereltség:
• Vezető- és ntasoldali légzsák

• ISO FIX előkészítés a biztonsági g y e r m e k ü l é s h e z

• S z e r v o k o r m á n y (65 LE-töl)

• 4 h a n g s z ó r ó s ALFA r á d i ó

• Elektronikus indításgátló

• Zöld hővédő üvegezés

• 12 év á l r o z s d á s o d á s elleni g a r a n c i a
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Pótféklámpa

Telefon:
(66) 437-290

800 méterig új vízkútfúrás
teljes szolgáltatással
(tervezéstől kútfejkiképzésig).
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Törhető m e d á l
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1690 Ft/db
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Domború medál

O

1990 Ft/db

Nagy teljesítményű, kavicsszűrős öntözőkutak kivitelezése.

M á r 2 355 0 0 0 Ft-tól.

U j Polo

Homokos vagy csökkentett
teljesítményű ivóvízkutak \
javítása, búvárszivattyú
i
kimentése 1000 méterig.
Díjmentes szaktanácsadás
a helyszínen.

Az Ö n V o l k s w a g e n m á r k a k e r e s k e d ő j e : Porsche S z e g e d

Cégünk 1908 óta a megrendelők szolgálatában

6724 Szeged, Sárosi u. 11. Tel.: 62/549-400 Fax: 62/549-401 E-maíl: posta@porscheszeged.hu

Szlávik
János
artézi- és műkútfúró mester
5600 Békéscsaba, Orosházi út 118.

Domború medál
( 0 , 4 9)
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_
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1390 Ft/db
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Aranygyűrű

2690 Ft/db

Aranyékszerek

3700-4700 Ft/g áron

CSÜTÖRTÖK,
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 0620-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, Illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat.

DÉGÁZ
N. Ferencné szegedi olvasónk egyetért azzal az olvasónkkal, aki
e-mailjében a havi gázóra-leolvasás mellett szavazna. A negyed-

ÚSZÓHÁZ
K. K. olvasónk nagyon várja már
a Millenniumi Uszóház zenéstáncos programjait, csak azt nem
érti, ha már ekkora monstrumot
(hossza megegyezik a fogadalmi
temploméval) álmodnak a Tiszára, miért nem helyezik el keresztben a folyón? Megoldódna a harmadik híd problémája!

PANNON G S M

" » « Az élvonal.

KOS: A mai napon remek hangulat* ban van, az estét barátaival tölti,
akiket kissé elhanyagolt az elmúlt napokban.
Egy érdekes, új hobbi remek szórakozást nyújt.

>
MÉRLEG: Párjának szüksége lesz
^ ^ ' az ön támogatására, hát ne fukarkodjon a kedves szavakkal. Elmegy a kedve, amikor felbont egy levelet.

ÍM&

BIKA: Otthoni problémák, bosszú1
ságok tarkítják a mai napot. Amikor
azonban túl lesz ezeken, nem akar semmivel
foglalkozni, elnyúlik a fotelban és bambul.

V
I SKORPIÓ: Egyik rokona sokat se^ í grthet önnek, ha megbízhatónak találja. A nap hangulata is jobb lesz. ha a terheket megoszthatja valakivel.

§"*J

IKREK: Ne várjon a csodákra, inkább fogjon hozzá az élete rendbetételéhez. Ön tudja a legjobban eldönteni, hogy
mikor és hol és kivel.

J a , I NYILAS: Minden témát kerül, ami
• valamilyen nézeteltéréshez vezethet, hiszen délutánra teljes kikapcsolódás
szerepel a programjában.

^

RÁK: Egy új ismerős túlontúl éri deklődik ön iránt, s az önnel kapcsolatos ügyek iránt. Nem kedveli, amikor valaki tolakodóan viselkedik.

£
I BAK: Ha diétázni kezd. vegye komo^
I lyan, s ne adja fel pár nap után.
Könnyebben megszabadul a kilóitól és a
felesleges előítéleteitől is.

flü | OROSZLÁN: Közeli barátjának még
^ ^ ' mindig rosszul mennek a dolgai, de
ezen ön sem tud segíteni. Különös élményei
folytatódnak, bár már a varázslat szűnik.

j f c j VÍZÖNTŐ: Ma nem lesz ideje a piheI nésre, mert otthon felhalmozódott a
háztartással járó munka. Önként vállalja, hogy
elvégzi a holnapi kiruccanás reményében.

I SZŰZ: Szerelmi élete ma csodálato• san alakul, a fellegekben járnak. Ma
csak egymással foglalkozzanak, semmi más
dolog sem lehet ennél fontosabb.

J J J I HALAK: Ez a nap éppen alkalmas
»arra, hogy kis időre megfeledkezzen
munkáiról, és minél jobban kipihenje magát.
Legyen nyitottabb az új dolgokra.

MEGJÖTTÜNK
Február 8., 6 óra 15 perc, 3920 g. Sz.: Mitco
Angéla és Kovács Róbert (Pécka).

NEIS2 GERGŐ
Február 8., 12 óra 35 perc, 3340 g. Sz.: Csortó
Andrea és Neisz László (Csanádpalota).

BANFI LILI ORSOLYA
Február 9., 11 óra 30 perc, 2480 g Sz.: Daróczi
Annamária és Bánfl János (Kistelek).

KERKAI ZOLTÁN
Február 10., 5 óra 0 perc, 2820 g. Sz.: Nagy
Andrea és Kerkal Zoltán (Szeged).

PINTÉR ZALÁN FERENC

KŐSZEGI ZÉNÓ GÁBOR

Február 9., 5 óra 40 perc, 3000 g. Sz.: Szekeres

Február 8., 13 óra 45 perc, 3510 g. Sz.: Szelei
Ildikó és Kőszegi Gábor (Szeged).

GEDE JÚLIA

RAFFAI LÁSZLÓ OLIVÉR
Február 8.. 14 óra 0 perc, 4020 g. Sz.: Túri Ildikó
és Raffai László (Szeged).

KISS DIOMÉD ZOLTÁN
Február 8.. 15 óra 0 perc, 4000 g Sz.: Pálfai
Melinda és Kiss Zoltán (Szeged).

SÜLI PANNA DORKA
Február 8., 19 óra 10 perc, 3790 g. Sz.: Horváth
Gabriella és Süli Zsolt Tamás (Kiszombor). .

CSÁNYI NIKOLETTA LILI
Február 9., 2 óra 50 perc, 3060 g. Sz.: Murányi
Nikoletta és Csányi Vidor (Szeged).

MATUSZKA MÁRK
Február 9., 3 óra 5 perc, 3450 g Sz.: Ördögh
Emese és Matuszka László (Üllés).

Katalin és Pintér Ferenc (Dóc).

Február 9., 8 óra 35 perc, 4160 g. Sz.: Erdei
Andrea és Gede József (Hódmezővásárhely).

NAGY ZOMBOR ATTILA
Február 9„ 11 óra 5 perc, 3680 g Sz.: Koós
Vanda és Nagy Attila (Szeged).

KIRÁLY KRISZTINA
Február 8., 11 óra 11 perc, 3050 g Sz.: Varga
Katalin és Király Károly (Szeged).

RÓVÓ GÁBOR ZOLTÁN
Február 9., 11 óra 45 perc, 3190 g. Sz.: Prágai
Hajnalka és Róvó Gábor (Szatymaz).

PAPP BENCE
Február 9., 15 óra 45 perc, 3260 g. Sz.: Skrenye
Éva és Papp János Csaba (Szeged).

OTTLIK MÁTÉ

MAKÓ
SUHAJDA BOTOND ÁGOSTON

Február 9., 6 óra 45 perc, 3040 g. Sz.: Dudás
Mónika és Ottlik Sándor (Szeged).

Február 8., 19 óra 05 perc, 3500 g Sz.: Papp
Olga és Suhajda László (Királyhegyes).

PÉTER-SZABÓ ALEXANDRA KLAUDIA

BORBÉLY LEVENTE

Február 8., 11 óra 30 perc, 3830 g. Sz.: Péter-Szabó Szilvia és Korom Zsolt (Pusztaszer).

Február 9., 15 óra 10 perc, 3350 g Sz.: Varga
Marianna és Borbély László (Apátfalva)
Gratulálunk!

E-MAIL-UZENET
Leveleket a jövőben a következő e -mail címen is fogadunk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

LUSTA POSTÁS?
Nagy Zoltánná panaszolta: a Puskás utca 13. szám alá a postás
rendszeresen a negyedik emeletre nem hozza fel az ajánlott küldeményeket, csak az értesítőt dobja be. Már bementünk a postahivatalba is, ahol az esetről jegyzőkönyv készült. Két pici gyerekkel
(2 éves és egy fél éves) este kell el-

Nagyon várja már a tavaszt ?

éves leolvasáskor olyan magas volt
a gázszámlája, hogy majdnem elájult. Nem mindenki rendelkezik
olyan jövedelemmel, melyből
könnyedén ki lehet fizetni az
összegyűlt gázfogyasztás díját.

H0R0SZK0P

SZEGED
KOVÁCS BEATRIX ROBERTA
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MEGKERDEZTUK AZ0LVAS0T

CSOROG A PANNON GSM

ORVOSI IGAZOLAS
A jogosítványhoz szükséges orvosi igazolás érvényességi határidejét kifogásolta olvasónk. Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella, az szegedi okmányiroda helyettes vezetője
elmondta: a dokumentumot az
érvényes előírások értelmében egyrészt úgy kell kiadni, hogy annak
lejárati határideje az orvosi vizsgálat alkalmával meghatározott
időintervallumon belül legyen. A
másik feltétel, hogy a lejárat hónapja és napja megegyezzen az
ügyfél születési idejével.

K A P C S O L A T O K "

mennem hogy a levelet, csomagot,
amelyet lustaságból adódóan nem
hoznak fel, átvegyem és a síró
gyerekekkel a hosszú sort végig
várjam. Az a baj, hogy nem adok
„zsebpénzt"? N e m telik, és megkérdeztük - a munkájához
hozzátartozik, hogy kézbesítse (a
nyugdíjat mindig kézbesíti a
szomszéd néninek).

ZOMBORI GABRIELLA
tanuló:
- Persze hogy várjuk. Akkor már
sokkal kellemesebb az idő, és jókat lehet csavarogni a városban
mindenfelé a barátokkal, ismerősökkel. Ja, és ha itt tavasz,
akkor már nincs messze a nyár
sem. Nyáron pedig nem kell iskolába menni. Az is jó, hogy egyre
később sötétedik, ettől mindenkinek jobb lesz a kedve.

ORDOG D. KAROLYNE
munkanélküli:
- Már nagyon várom. Tavaly
ilyenkor még falun laktam, ez lesz
az első tavaszom a városban. Szerencsére egy gyönyörű városrészben lakom, zöld környezetben,
parkokkal. Tavasszal a természet
megtelik élettel, minden nagyon
szép lesz. Öröm kimenni az utcára, vagy akár csak kinézni az ablakon.

SULINE GERA ZSUZSANNA
pénzügyi
ügyintéző:
- Nagyon szép, talán a legszebb
évszak a tavasz. Kizöldül a természet, süt a nap és persze sokkal kellemesebb az idő is. Nincsen
sem túl hideg, sem túl meleg.
Mindenki boldogabb, ha süt a
nap. Később sötétedik, lehet sétálni. Igaz, hogy sokat dolgozunk,
de ennek ellenére hétvégén szakítunk rá időt.

• P0STAB0NTAS

ÜGYELETEK

Bugyi István-díj - az értékmentés tükrében
Kevés embernek adatik meg, ami Rudolf Matasnak,
minden amerikai sebész szellemi ősének, hogy 97 évet
élhetett. Már orvos volt, amikor a múlt század végén
Billroth Tivadar a híres bécsi sebész elvégezte az első
gyomoreltávolítást és megélhette az első szívműtétet is. Tizenhat évvel ugyan kevesebbet, de még így
is hosszú alkotóéletet élt Bugyi István professzor,
akinek 81 év adatott meg, nem volt ideje megöregedni sem. Néhány évvel a halála után, 1988-ban hozták létre a róla elnevezett kitüntetést. Az emlékérem
átadásáról minden évben a Szentesi Kórház Tudományos Tanácsa dönt. Először leghűségesebb orvosa és
tanítványa, dr. Zsoldos Ferencnek (leghűségesebb orvosa és tanítványa) ünnepi tudományos ülés keretében vette át a díjat.
A következő években: dr. Csípő László, dr. Tari Gábor, dr. Badó Zoltán, dr. Pataki Ilona, dr. Veszelovszky
Iván, dr. Petri István, dr. Kovalovszki Lajos, dr. Ternai Antal, dr. Vajdovich István, dr. Bod Péter, dr. Kis-

pál Mihály, dr. Müller Harold, dr. Gabnai Margit, dr.
Benkó Gábor vehették át a Tóth Valéria által készített bronzérmét és oklevelet. Ezeken az ünnepi tudományos üléseken mindig ott van a néhai Tari Gábor
által festett portré Bugyi Istvánról, aki szivarral a kezében mosolyog ránk - elhozva szellemiségét.
Nagy szükség van - illetve lenne - ezekre az „ünnep napokra", de sajnos egyre kevesebb jut belőle, főleg
az egészségügyben dolgozóknak - már akik itt maradnak. A „mézes madzagot" folyamatosan elhúzzák
az orruk előtt, s amint feleszmélnek, rájönnek, hogy
jobb esetben nincsen változás, de inkább romlik a helyzetük. Ezt egyre kevesebben érzékelhetik, mivel csökken az itt dolgozók száma. Tudomásul kell venni, hogy
ez egy olyan „szakma", amit nem lehet máról holnapra pótolni. Hosszú, fáradságos évek, évtizedek
kellenek megtanulásához - ne pazaroljuk el őket.
PIZO ERIK
SZENTES

A tápéi romakérdés: a mi testvéreink
Lerágott csonton is akad csámcsogni való, föltéve, ha
a verébfalatnyi szafatok is kínálják magukat. így van
ez a roma ügyekkel is. Ha abból az alapigazságból indulunk ki, hogy a romák nem kirekesztettek, hanem önmagukat kirekesztők, azt kell mondanunk,
hogy e gondolat legtöbb esetben igaz. Már hogy is ne
tudnánk, közöttük is vannak talpig becsületes családok, egyének, akik közül nem egy személyiség emelkedett ki. Ők bizonyára szégyellik azon etnikai társaikat, akik miatt már nem csak a kisebbségi csoportlukra, hanem hazánkra is sötét és rossz árnyékot
vetnek.
Tápé nincs egyedül azon helységek között, melyben nem volt és ma sincsen roma kérdés, s remélhetőleg soha nem is lesz. S ez nem a tápai magyar
lakosságon múlik elsősorban, hanem az itt élő „miéink"-en is. Tudatosan nem írok se romákat, sem cigányokat, mivel ők annyira a miéink lettek már,
hogy semmi szükség és értelmetlen is őket akár a kisebbség jelzővel is illetni.
Tápén két olyan család telepedett meg a 19. század első felében, akik szinte azonnal tápaiakká lettek. Akár a Petrovics, akár a Jankó család elsősorban
a hagyományos ágasos-csömpölyeges ház építésében, később a vályogvetésben jeleskedtek. Precíz és
szorgalmas munkájukra az egész falu igényt tartott.
Tavasszal és őszidőn a házak tapasztásával, nyáron
építkezéseken való munkákkal keresték családjuk
kenyerét, s a pénzt úgy osztották be, hogy téli meleg
ruhákra és asztalravalóra is maradjon belőle. Náluk
is természetes volt az évi (téli) disznóvágás, s a szomszédéknek ők is küldtek ebédkóstolót, minthogy ők

is kaptak egy-egy kis tállal. Magától értetődő természetességgel tisztelték egymást és ették egymáshoz vitt
sültjeit, főztjeit.
Ugyanők szolgáltak, ha valamely családban megbetegedett a ló, elakadt a tehén kérődzője, vagy száj- és
körömfájás és más betegséghez hívták őket. Ha baromfi hullott el, azokat a gazdák a trágyadombba, mások
az erdőben ásták mélyre. Ha meg nagylábas jószág veszett, ők intézték el a falutól távolabb lévő állattemetőben. Hazugság az, hogy az elhullott jószágok húsából ettek volna. Megvolt a szorgos munkával keresett kosztravalójuk, nem szorultak más életvitelre.
S ami Tápén is fontos volt a - mai nyelven fogalmazva - beilleszkedéshez, hívő katolikusok voltak. Munkákra oda való, az ünnepekre alkalomhoz illő ruhákat
vettek föl, s a gyerekeket is szépen és tisztán járatták.
A helyi mészárosoknak és henteseknek szinte nélkülözhetetlen segítségei voltak, s munkájukért tisztes
bért, sőt húst is kaptak. Jól emlékszem, mily ízletes pacalpörköltét főzött Mari néni és Kati néni a tápai vágóhíd uvarán rakott tűzhelyen, arait tányérból ettünk
lágy kenyérrel. És arra is emlékszem, hogy az egyik tápai óvó néni ikreit Zsubri felesége szoptatta és a nevelésükben segített. Olyan tiszta volt az az asszony, hogy
senki tápainak eszébe sem jutott megszólni az óvónőt.
Ha az ember azon az utcán megy végig, ahol ők laknak, csak véletlenszerűleg találja ki, melyik házban élnek. Szép és tágas házakban laknak, szép családi életet élnek maguk teremtette, boldog környezetben és
tiszteletre méltón, szerényen a mi testvéreink.
IFJ. LELE JÓZSEE
SZEGED

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630-218-11-1 l-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

KUTYAGAZDI KERESŐ
Nagyon jó a DM kutyagazdi kereső. Köszönet érte. Bízunk abban, hogy a mérgezők kézre kerülnek. (204585257)
SZEMÉT
Egy újabb vb-ig kell várni, hogy a
bajai út mentén csúfoskodó szemetet összeszedjék? (308553737)
NEMZETI PARK
M i n d e n tisztelet a Kiskunsági
Nemzeti Park természetvédelmi

SZURMA IMRE
egyetemi hallgató:
- Nagyszerű, örülnék neki, ha
végre itt lenne a tavasz. Szeretem
azt az évszakot. Akkor már lehet
kapni friss zöldségeket, így többet
is ehetek. És persze tavasszal rendezik meg a Volt elnevezésű
könnyűzenei fesztivált. Ott mindig nagyon jól érzem magam. Az
is jó, hogy később sötétedik. Jobb
az emberek hangulata.

őrszolgálatának, hogy végre van
egy olyan szervezet, akik valóban
a dolgukat végzik! (205211499)
UDVARIATLANSÁG
N e m ajánlom senkinek, hogy a
rókusi t e m p l o m m a l szembeni
élelmiszerboltban vásároljon, nem
szeretik az eladók, ha a vevők zavarják őket, ugyanis amikor a
pénztárnál várakoztam, hogy az
eladók közül valamelyik odafáradjon, az egyik fennhangon közölte, hogy ő bizony nem fog has-

ra esni, csak mert valaki áll a
pénztárnál. Én n e m is vártam el
tőle, de remélem ha olvassa, elgondolkozik, hogy máskor mit
mond! (20^4554578)
TEJ
A legjobb tej felvásárlási ára nyolcvan forint, a zacskós tej ára száznyolcvan forint. Piacgazdaság?
Tisztességes haszon ez? - kérdem. (70-2383735)

üJesíel
a

Kapcsolat

GYÓGYSZERTÁR
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 az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti! I) és urológiaifelvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns
rendelés: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17., (Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti
időszak alatt: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felől).
Elérhetőségi telefonszám: 474-374,
vagy 104.

AJANLO
AZ ALSOVAROSI
KULTÚRHÁZBAN
(Rákóczi u. 1.) 17 órakor a Szegedi Szent Lukács Ikonkör és a vásárhelyi ikonfestők társasága ikonjaiból kiállítás nyílik. A tárlatot
Jószai Sándor ikonfestő képzőművész nyitja meg. Megtekinthető: március 4-éig.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
a Royal Szállóban 18 órakor: „Beszéljük meg..." - Szeged idegenforgalma. Nacsa Józseffel, a Matur
megyei elnökével Kozma József
önkormányzati képviselő beszélget.
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN
18 órakor: Efézusbehekhez írt levél - a közösségi élet küzdelmei; a
lélek fegyverei, mint igazi fegyverek. Hegedűs Attila bibliaoktató
előadása.
A VASVÁRI KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
(Gutenberg u. 11.)
18 órakor: az érzékek és a figyelem
fejlesztése; Bothmer-gimnaszika,
sport. Karkus Ottó (Fészek Iskola,
Solymár) előadása.
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3 + 2: óriási siker Szegeden

Belami országot értékelt
Mielőtt az urak alámerülnének
a beszélgetés mélységes bugyrokra, mindenkit megkérek, kapcsolják be a biztonsági öveket,
mert ha nem vették volna észre, mi már repülünk - intézett
egy igen hosszú ás költői elemeket sem nélkülöző mondatot a
Zsibbadt brigádvezető törzsközönségéhez Smúz apu péntek
délután. Többen egyáltalán nem
értették, miféle repülésről szól a
vén kombinátor. Mások a bekötőzés ellen tiltakoztak, mert jól
emlékeztek még arra, hogy Link
Egont egy hosszabb ideig tartó,
s némi részegséget okozó italozás után ez a módszer sem védte meg a padlótánctól. Szerencsére Smúz úr észrevette az arcukra telepedő nagy tanácstalanságot, s egy kérdéssel lendített
a beszélgetés kerekén.
- Vagy maguk még csak nem
is látták tegnap este a magyar
miniszterelnök országot értékelő
beszédét? És így azt se tudják,
hogy népünk úgy repül a hatalmas jólét és fejlődés felé, mint
egy rakéta ? Mondhatom, szép
kis állampolgárok maguk.
Cink Enikő egy bágyautg mondattal - miszerint nem is sejtette, hogy a televízióban dél-brazil és kelet-mexikói szappanoperákon, no meg gyomornyitogatós kommandós filmeken kívül
mást is adnak - éppen megpróbálta mentegetni magát, amikor Minek Dönci
emelkedett
szólásra.
- Ha jól értékelem, Smúz úr,
maga mostan arra készül, hogy
gúnyt űzzön az országértékeló
beszédből. Na. persze mi mást is
várhatnék egy szellemileg igencsak korlátozott alaktól. Azt például még véletlenül sem hinném. hogy maga
észrevette,
mekkora nagy fejlődésen ment

Németh

át ez az ország az elmúlt esztendőkben.
- Említene néhány konkrét
példát is ? - gyűrte le hatalmas
ásftazását Snájdig Pepi. Majd mielőtt még Minek úr szólhatott
volna, egy igencsak üresnek látszó pénztárcát emelt ki a zsebéből, azzal bizonygatván: fél
liter kocsisborra sem maradt neki forintja, miután kifizette valamennyi számláját.
- Még ennyije se lenne - hevült Minek Dönci -, ha nem
emelik meg kétszer is derekasan
a minimálbért. Vagy gondolta
volna két esztendeje, hogy ebben
az országban ötvenezernél kevesebbet senki nem kereshet ?
- És mennyit visz haza, jóember?- ágaskodott az ellenkezés,
immár Ló Elekben. - Vagy maga szerint normáhs dolog, hogy
egy rakétaországban megadóz-

György rajza

tiltják a legkisebb jövedelmet is ?
- Jaj, majd éppen magától tanulnak a szakemberek pénzügyi
politikát - sziszegett Plüss Eta.
- Hiszen a hetedszer ismételt
érettségijén is annyi esélye volt,
mint taknyos csigának az úthenger alatt. - Igenis, szépül ez
az ország - közölte Etácska, és
sorakoztatott tengernyi példát.
Még véletlenül sem felejtette ki
a meglóduló lakásépítéseket, a
gátak megerősítését, az Esztergáimban átadott Duna-hidat. Minek Dönci pedig a diákhitelről
beszélt, a minimálisra csökkentett lakásépítési kamatokról, a
Széchenyi-tervről, no meg az
optimizmusról, ami mindinkább
kezd eluralkodni az országban.
- Na, erről jó lesz, ha mihamarabb értesíti azokat is, akik a
pesti metróban alszanak minden éjjel, vagy azokat, akik a

Másfél millió
„Csipkés kombiné"

maga szerint olyan tekintélyes
minimálbérből akarnak eltartani egy családot. Miközben azon
gondolkodnak: lesz-e holnap
munkahelyük, vagy jobb, ha készülnek a munkanélküli-szféra
báljára - szólt közbe Bika fenő.
- 2001 akkor is az áttörés éve
volt, megmondta maga a miniszterelnök - győzködte tovább
hallgatóságát Minek Dönci és
kért egy ásót fózsi csapostól.
Mert hogy észrevette: a Zsibiben lézengő optimisták és pesszimisták között megkezdődött a
lövészárkok kiépítése. A kicsiny
csapat már éppen azon vitázott,
honnan is rendeljen kaszát, kapát és gőzmozdonyt az érvek ütköztetéséhez, amikor Belami ugrott a terem közepére.
- Emberek! A miniszterelnök
elmondta nézeteit az ország
fejlődéséről, mi pedig meghallgattuk. Vitatkozni persze lehet,
sőt kötelező is, de talán mégsem kellene a másik bordáján átgyalogolni, csak azért, mert nem
egyezik a véleményük. Én például azt mondom: ezerszer fontosabb, hogy béke, meg nyugalom
legyen ebben az országban, mint
az, hány kilométer autópálya
épül. Éppen ezért megkérem
Snájdig és Minek urakat, ugyan,
szorítsák már meg békülékeny
szándókkal egymás kezét, mert
hát hová is lenne a világ, ha már
a Zsibibe is beköltöznének a
pártharcok.
Nos, a fent nevezett urak valóban el is kezdték a szorongatást. Hogy az kéz volt-e, netán
torok, nem igazán tudta Belami megfejteni. Mert hogy fejét a
nézelődésre leginkább alkalmas
pillanatban kellett elrejtenie egy
konyha felől száguldó felmosórongy elöl.
BÁTYI ZOLTÁN

A délvidéki Ttmerinből indult világhódító útjára a 3 + 2 lakodalmaszenekar, s eljutott Ausztráliáig, Kanadáig, az Egyesült Államokig. A távoli 1986-ban még
teljesen újnak, esetenként meghökkentőnek tűnő műfaj gyorsan
meghódította a Délvidéket. Az
emberek nem a zenekar által
előadott dalok művészi igényességével foglalkoztak, hanem azzal,
hogy magyarul énekelt a három
Bugyi gyerek: Zoltán, Gyula és
János.
A délvidéki magyaroknak, akik
addig csak a magyarországi lemezeket, kazettákat hallgathatták,
sajátjuknak érezték a 3 + 2 által
előadottakat, s büszkék voltak arra, hogy az „ő fiaik" ilyen sikeres
zenészek lettek.
Szombat este a szegedi vásár U
pavilonjában a délvidékiek farsangi mulatságán lépett fel az
együttes, mintegy 300 ember előtt.
Nem egy vendégtől hallottam,
hogy „most is lúdbőrős a hátam a
gyönyörűségtől, amikor hallom az
áttelepülésem előtti korszak, a békeidők lágy dallamait..."
A fergeteges sikerrel zárult farsangi vigasságon váltottunk szót
a zenekar vezetőjével, Bugyi Zoltánnal, aki szintén nosztalgiával
gondol a délszláv apokalipszist
megelőző időkre. Azt mondta,

megható számukra ez az est, mert
ugyan az anyaországban játszanak, de zömmel délvidéki származású emberek előtt. - Ezt hozta az élet. Ki gondolta volna 1986ban, amikor elkészítettük az első kazettánkat, hogy azok a magyarok, akiknek dalaink szólnak, menekülésre kényszerülnek
a szülőföldjükről - mondja rezignáltán.
Zoltán szerint a Csipkés kombiné volt a legnagyobb slágerük,
erről ismerik őket a legtöbben.
De a Sárgul már a kukoricaszár és
a Halvány őszi rózsa sem maradt
el sokkal a „kombiné" mögött.
Ezek a nóták voltak az első kazettájukon, amelyből több mint másfél millió példányt adtak el! Otthon, Magyarországon, valamint a
nagyvilágban mindenütt, ahol
magyarok élnek. Sajátos rekord
volt ez annak idején, talán azóta
sem szárnyalta túl senki sem ezt
a teljesítményt.
A vasárnap hajnalig tartó farsangi bálon sokszor játszották el
a fenti slágereket. A közönség pedig velük együtt énekelt. Csak
ezúttal nem otthon: Szabadkán,
Topolyán, Kanizsán, Zentán
vagy Omoravicán, hanem Szegeden. Mert nekik már itt van otthon...
KISIMRE FERENC

Olimpiai bélyeg
A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeget adott ki a XIX. téli olimpiai játékok tiszteletére. A kép nem a
hagyományos leíró ábrázolásmódban, hanem a művész szubjektív
megfogalmazásában készült. A

Pálfi György által tervezett bélyegen egy jégkorongozó, a borítékon pedig egy gyorskorcsolyázó
látható.
Az alkalmi bélyegzőre egy korcsolyacipő piktogramja került.
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Zöldségek"
helyett
Rég volt ilyen könnyű megújulni!
Most elönyósebb feltételekkel vásárolhat Fiat haszongépjármüveket,
hiszen rendkívül kedvező lehetőségek várják.

0% kamat,'
vagy akár 2S0 OOO Ft értékű
használtautó-beszámítási támogatás.*

Van más választás!
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dr. Kupa Mihály, a párt elnöke
Centrum Párt
Információ, kopogtatócédulák gyűjtése: 6600 Szentes, Honvéd u. 26/6. Tef-Zfax: (63) 313 014, www.centnjmpart.hu
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Albérletet kínál
Autó

H

Apróbörze

• AUTÓKÖLCSÖNZŐ. Személy- és teherautó bérbeadása. 06/30-978-83-82. (Szeged)
• GÉPJÁRMŰ átírása, biztosításkötés, súlyadó-bejelentés. Szeged, Dr. Boross József
u. 21., H.-P: 7-16-ig.
• PEUGEOT 205 1.9 GTI
(1992-es, fekete, extrákkal),
műszakival 740.000 Ft-ért eladó. Szeged, 06-20/9285-660.
MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
• Knrnyc/clvcdclmi vizsgálat
{zöldkánya)
• Eredet vizsgálat rövid határidővel.

Szeged. Napos út 1.
Tel.: 62/488-782

Állást kínál

.

• A HOTEL Orchidea felvesz
szakképzett szakácsot és lehetőleg balástyai vagy kisteleki
kézilányt azonnali kezdéssel, jó
kereseti lehetőséggel. Érd.: Balástya, 62/278-272.
• A MÁRVÁNY Kft. ablakpárkányok, padlólapok és lépcsők
beépítéséhez burkolókat keres.
Érdeklődni: 06-30-967-62-15.
(Szeged)
• ALKALMI munkára agilis
segítőket felveszünk. Kötetlen
munkaidő. Jelentkezni: személyesen Szeged, Victor Hugó u.
3., hétköznap 12-13 óráig.
• BURKOLÓT felveszünk állandó munkára. Szeged, 0620/9669-592.
• EGÉSZ évben üzemelő kertészet női, férfi dolgozókat felvesz. Érd.: 06-30-9681-250,
Szeged.

• AZ M.A. Mediator Kft. megnövekedett piaci Igények miatt
keres három, valóban agilis,
nyitott, kitartó, kiemelkedő keresetet igénylő munkatársat.
Diploma előnyt jelent. Időpontegyeztetés telefonon, ma 8-16ig. 06-30/9682-404. Szeged.
• IPARI gépek értékesítésére kereskedelmi képviselőt keresünk Délmagyarországról.
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. Tel./fax: 06-1/425-13-19.
• IPARI szövetkezet felvételre keres lakatos, hegesztő és
forgácsoló szakmunkásokat.
Bérezés megegyezés szerint.
Érd.: SZEVAFÉM 426-422
munkaügy.
• JÁTÉKTEREMBE beirópultos keresek. Szeged, 0630/9786-384.

• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam Indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel, részletre. 62472-028.

POSTAAUTÓ TISZA RT.
néven váija régi és új megrendelőit.
SZEMÉLY- ÉS HASZONGÉPJÁRMŰVEK JAVÍTÁSA.
DIAGNOSZTIKA. FUTÓMŰÁLLÍTÁS. KAROSSZÉRIAMUNKÁK.
Eredetiségvizsgálat, zöldkártya,
hatósági vizsgára felkészítés.
Mercedes. VW. Skoda, SEAT. Lada gépkocsik
nem hivatalos márkaszervize.

• MINDENNEL felszerelt, bútorozott, kétszobás lakás Makkosháza városrészben, hosszú
távra kiadó. 06/30-929-94-15,
Szeged.

Szeged, Kollégiumi út 6.
Tel.: 62/464-014.
Békéscsaba. Kétegyházi út 6.
Kecskemét, Kandó K. u. 26.
Kiskunhalas, Szabadkai u. 27.

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F i u. 103.

Tel.: 6 6 / 4 4 1 -241.
Tel.: 76/415-011.
Tel.: 77/422-405.

• HEAVYTEX Rt. német-angol nyelvtudással rendelkező
külkereskedelmi levelező-bonyolítót keres azonnali belépéssel. Jelentkezés személyesen az rt. humánpolitikai vezetőjénél, Szeged, Alsó kikötő sor 11 .Telefonos bejelentkezés: (62) 434-134/147.
• MEGKEZDTÜK az amerikai
munkavállalási vízumkvóták értékesítését, 06-30/957-68-07,
www.heraholdlng.hu
• NÉMETORSZÁGBA keresünk húsfeldolgozó szakmunkásokat magas kereseti lehetőséggel.Tel.: 06-1/275-40-65.
• NÖVÉNYVÉDELMI, kertész- vagy agrármérnököt keres balástyai munkahelyre az
Onozo Agro Ker.-i és Szolg.
Kft. Tel.: 62/578-116, Jakusné,
7.30-16 óráig, vagy 06-303979-111.
• OTTHON végezhető, céginformációs telefon-marketing munkára munkatársakat
keresünk. Szükséges: telefon,
telefax, híváslista a költségelszámoláshoz. Magas jövedelem teljesítmény alapján. Megbízási jogviszony vagy vállalkozói alapon. Telefon: 06-30320-26-46, Szeged.

C
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• SZEGEDI oktatásszervező cég keres jó kommunikációs készséggel rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas
munkatársat. Erd.: 62/421 -260.
• SZEGEDI gazdasági társaság ügyintézői munkakörbe,
önálló munkavégzésre keres
közgazdasági (számviteli) végzettséggel és gyakorlattal, felhasználói szintű számítógépkezelői ismeretekkel igényes,
megbízható munkatársat. Jelentkezést fényképes önéletrajzzal, fizetési Igény megjelölése mellett „Ügyfélkapcsolati
referens 011976389" jeligére
a Sajtóházba.
• TAKARMÁNYOZÁSBAN
jártas, felsőfokú végzettségű,
gépkocsival rendelkező munkatársat keresünk termékmenedzser munkakörbe. Szakmai önéletrajzot a 62/439-246
faxszámra kérjük megküldeni.
(Szeged)
• VAGYONŐRT keresünk
csongrádi élelmiszer-áruházba. vállalkozói igazolvánnyal.
Tel.: 06-30/246-98-45, Szeged.
• VARRÓNŐKET és levasalókat felveszünk, vidékieket is.
Érd.: 62/466-510, Szeged.
• VERSENYKÉPES termékcsalád bevezetéséhez agilis
területi képviselőt keres.
Gyógyszertári, gyógynövénybolti kapcsolat előny. Jó kereseti lehetőség. Pályázatokat a
„2002" jeligére kérem 4002
Debrecen, Pf. 328. sz.-ra.

Állást kínál

| Munkatársakat keresünk")
a pénzügyi tanácsadói
a telefonos ügyintézői
amenedzserasszisztensi
állások betöltésére.
Jelentkezni lehet: 06-30/370-2248

• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. Érd.: 62484-133.62/467-724, munkanapokon, Szeged.

Bérlemény

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
RÉRELHETŐK

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

A Postaautó Szeged Kft. a jövőben

Albérletet kínál

is)

• ÉPÍTŐIPARI kft. téliesített
munkahelyre kőműves szakmunkásokat és segédmunkásokat alkalmaz. Jelentkezés:
személyesen, munkanapokon
8 - 1 6 óra között. Bejelentkezés: 06-30/9-537-287, Szeged.
Szegeden,
a Bakay Nándor u.végén
800nm-es

raktáráruház
1980 nm-es telken

eladó.
Érd : 62/556-060,

|

30/9387-555

?

STRABAG ÉPÍTŐ KFT.
Szeged 2 Mélyépítési
Főép ítésvezetősége
mélyépítésben jártas, minimum középfokú í?
végzettséggel
g
és lehetőleg szegedi
lakhellyel rendelkező

művezetőt keres
Csongrád megyei
munkahelyekre.
Jelentkezés kizárólag kézzel
írt önéletrajzzal,
2002. f e b r u á r 1 5 - i g
Cím: 6728 Szeged,
Fonógyári út 16.

Egészségügy
" Szegedi«! 30 km-re "
1800 karira-.

VEGYES
HÁZIORVOSI PRAXIS
KP.-I ÜGYELETTEL
ELADÓ.
Érdeklődni:
S

^ 00/30-269-02-12j

a

• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged. Londont 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.

SZECOLOR |
DEPÓ,
6 7 2 4 Szegeti,
BakayN. u. 52.
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 6 4 7
•

Gépjármüvez.-k.

Bútor
•1 H a s z o n á l l a t

• BÚTOROK, régiségek, teljes hagyaték vétele! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.

TOLLFELVASARLAS
TESCÓVAL SZEMBEN.
SZEGED, RÓKUSI 25.
TEL.: 06-62/489-603.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064,
Szeged.

m

• CSŐDÖR SZAMÁR gumiskocsival eladó. Sertést is
beszámítok. 63/366-532. Fábiánsebestyén.

NAPOSCSIBEAKCIÓ!
Előnevelők és naposcsibeforgalmazók részére rendkívüli

bevezető áron kínáljuk
a közkedvelt MASTER
vegyes hasznosítású
színes naposcsibéinket!

Építőanyag

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

Érdeklődni az alábbi
telefonszámokon:

42/353-064,42/352-167,
30/2060-930
"ll'íJlílfl

Elektronika

ENTER Irodatechnika
Szeged, Kálvária sgt. 2 0 .
Eredeti és utángyártott lézerkazetták, Untapatronok,
festékszalagok forgalmazása.
HEWLETT PACKARD, Canon, Epson
Használt számítógépek, monitorok, lézernyomtatók
árusítása garanciával.
COMPAQ, IBM, LEXMARK, HEWLETT PACKARD, EIZO,
BROTHER, SIEMENS

„

PRINT S T A R tintapatronok H P nyomtatókhoz
s z e n z á c i ó s áron!
HP DeskJet 500-as széria (51626a)
HP DeskJet 600-as széria (51629a)
HP DeskJet 700-800-as széria (51645a)

2990
2990
2990

Feltüntetett áraink az áfát nem tartalmazzák!
H.-P: 9-12, 13-15.30. Szo.: 9 - 1 2 . T./f.: 62/422-834
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eltételek a márkakereskedőknél.
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Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely,TAKÁCSSÁNDORSzántóKovácsJánosu. 108.Tel.:62-246-199-Szeged,PÉCSKAIAUTÓHÁZKFT.Sárosiu. 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, BUD AFER KFT. Vásárhelyi u. 116.Tel.: 63-311-211

•

10
Folytatás

3

a 9. oldalról!
I Hagyaték
• HAGYATÉKOT (elszámolok,
mindenféle régi bútorokat, régiséget vásárolok, azonnali készpénzfizetéssel! 06-62/216-324.
06-30/383-7116. Szeged.
Háztartási gép
• „HÉLIA" Bizományi kínálatából; hűtőgépek, fagyasztók
(60-310 l-ig), mosóautomaták, villanyvarrógépek, grillsütök. mikrosütők. televíziók (1272 cm-ig), rádiók, erősítők, lemezjátszók, szivattyúk, permetezőgépek, bojlerek, gázkészülékek. konyhai kisgépek
Szeged. Rókusi krt. 9. „Hélia"
(62/481-646, 468-633, 20460-7132, 30/391-2949).
Hirdetmény
• DEMASZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002.02.13-tól
2002. 02. 14-ig, 8.00-15.00
óráig részleges áramszünetet
tart közvilágítás-korszerűsítés
miatt Szegvár, Móra F., Petőfi,
Klapka, Rozmaring, Templom,
Batthyány, Galamb, Állomás,
Ady E. utcai transzformátorkörzetek ós környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.

RIILEIT
ÉS NYERŐGÉPEK
Budapesti krt. és
József A. sgt. sarok
(az ABC mellett)

J

i

Könyv

• KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium. Szeged. Vitéz u. 1315. Tel : 62/423-325.
Közlemény

A Démász Rl. Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy káreset miatt áram*
szünet lesz 2002. február 15en. 10.00-tűl Ki.lHt-ig Hód
mezővásárhely. Szabadság lér
45. sz.-lól 64. sz-ig. Kulasi út
2. sz.-lól 4. sz.-ig. A piactér
felső részén lévő Üzletekben.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

I - R I J J ] ; !
T
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I

Debrecenből!
2002.

február

1 3 - 1 4 .

szerda-csütörtök
8 órától 17 óráig 3
JATE-klub
í
Lakásfelszerelés

AKCIÓ
• l-es spotlámpa 8 5 0 Ft
• 3-as spotlámpa 2 6 9 0 Ft
• halogén állólámpák
nagy árengedménnyel

Otthon-Lux
Dózsa u. 4.

• ALSÓVÁROSON 30 nm-es,
gázfűtéses házrész 3.200 000.Szeged, 62/485-208.
B KISKUNDOROZSMÁN kot
családnak is alkalmas. 1600
nm-es telken magánház eladó.
Érd.: 62/460-517.
• SZEGEDEN keresünk házakat ügyfeleinknek. 62/485-208.
U j

Rendezvény

Magánház

Mezögazd. gép

• MTZ-5S2 FRISS műszakival. 1996-os, újszerű állapotban 1.600 000 Ft-ért eladó.
06-30/9953-699.

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

J

Szövetek, selymek,
|
zsorzsettek, muszlinok S
vásznak, flanelok

Növény
• LUCERNAMAG kis és
nagy tételben, folyamatosan
kapható. Deszk, 62/271-440.
• OSZLOPOS tuják akciós
áron, gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választékban. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.18. 62427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.
• PROFILO paradicsompalánta és két fóliaház eladó 0620/350-87-86, Csengele.
Panellakás
• SZEGED, Gyöngyvirág utcai, 64 nm-es, 3 szobás, erkélyes, igényesen felújított, új
konyhabútor, szőnyeg, lambéria, új türdőszoba, 2 vízórás
lakás családi okok miatt sürgősen eladó. Irányár: 5.400.000
Ft. Telefon: 62/438-567. 3027-97-465.
• SZEGED, Retek utcai, III.
emeleti, 35 nm-es. 1.5 szobás,
megkímélt, parkettás lakás kis
rezsivel eladó 3,8 M Ft-ért.Tel.:
62/471-488. 06-20-436-2118
• SZEGED, KOSSUTH L
sgt.-i (71 m'), 2+1 szobás panellakás eladó. Irányár: 5.4 M
Ft. 20/958-0291.
• SZEGED, PENTELEI soron 1,5 szobás, jó állapotú lakás 3.550.000,-. 62/485-208.
j

Pénz, értékpapír

• BANKI hitellehetőség kedvező feltételekkel, 1 millió Fttól. Terhelt ingatlan, minimálbér
sem kizáró ok. Őstermelőknek, vállalkozóknak is. 70314-7965, Szeged.

CREDIT
CENTER

S3 2000

Banki kamat nélküli
részletfizetési lehetőség
200 000-700 000 Ft-ig
4 éves részletre.
800 000-1 000 000 Ft-ig
10 éves részletre
Ingatlanra, gépre,
lakásfelújításra, házra,
telekre, vállalkozásra stb.
Gép- és ingatlanlízingkonstrukciók.
í
Szeged Tisza Hotel 5
Wesselényi u. 6. 1/222. =
Tel : 62/478-278/222 m

K I

Régiségek

• GYERTYAS 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. Tel.: 62-323-149
• 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, tollneműt, teljes hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan kiszállás.
06-62/216-324, 30/383-7116.
Szeged.
QUINT GALÉRIA
FOLYAMATOSAN
VÁSÁROL T E L J E S

HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET,
MŰTÁRGYAKAT,
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
KÖNYVEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET.
6720 SZEGED,
KÖLCSEY U. 4.
62/422-726,
06-30-309-431-411.

Gép, szerszám

C S A V A R - K Ö T Ő E L E M
R Ö G Z Í T É S T E C H N I K A
Szeged, Zápor út 3.
(a Metró Áruház mellett)
Tel.: 62/463-030, 463-031
Nyitva: H.-P.: 8-16.30-ig. Szo.: 8-12-ig."

Ruházat

] PASSAGE MÉTERÁRU
I Szeged. Jökai u. 4.
[ e j Teleion:62/481-526

HölgyemI
Ha az ön alkata az átlagtál eltér,
dc megjelenésére igényes, nézzen
be hozzánk!
Az alkalmi kollekció mellett
kínálunk mindent,
amire extra méretben szüksége
lehet 142-MII.
lady Moletti. az l-gyel nagyobb
ruhák üzlete
LADY MOLETTI
Újszeged. Bal fasor 4.
Tel.: 62/432-881
Ny : H.-P.: 10-18. Szo: 10-13-ig

H I R DÉ T É S -

• REDŐNYT, reluxát, szalagfüggönyt 30%-os árengedménnyel Macrostartól. 62288-619, 30/9384-330.

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ
ÉGETŐNÉL
ÁRENGEDMÉNNYEL.
489-603, 498-130,
06-60/381-147.
REDŐNY-, RELUXA-,
SZŰNYOGHÁLÓ-AKCIÓ!
30-40%, 401-318, 0630/9457-201, SZEGED.
• ÉPÜLETEK felújítását, átalakítását, falszigetelést, kerítés-, csarnoképítést, betonozást stb. vállalunk. Szeged,
06/20-541-11-36.
• ÓRAJAVÍTÁS garanciával.
Elem-, szíjcsere. Használt, mechanikus órákat vásárolunk.
Kreiner órás. Szeged, Attila 8.
62/310-230.

WOMA KFT.
- Szippantás
- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás
- Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED: 62/499-994,
60/450-430
Hmv.-hely: 62/241-687,
06-20/9-732-724

Szakképzés
B INGATLANKÖZVETÍTŐ/
FORGALMI ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés indul épületbejárási gyakorlattal Szegeden.
Vizsgáztatás ugyanitt; részletfizetés. Tel.: 06-30/358-6664,
62/544-179, Kovácsné.
• ÓVÓNŐK, tanítók, pedagógiai előképzettséggel rendelkezőknek március 23-án
hétvégi gyógypedagógiai aszszisztens szakképzés indul
Hódmezővásárhelyen. Jelentkezés Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1. Tel.: 06-1321-35-19.

J

Szolgáltatás

• JÓGA hétfőnként. 18 órától
Március 1-jétől
(Reforméletmód Óvoda, KisTALPREFLEXOLÓGIA
Tisza u. 5.). Jóga a Mindennamárcius 8-ától
pi Életben Egyesület, 62TESTMASSZÁZS
tanfolyamot (oklevéllel)
422-368; 20/398-36-77.
tart az Elemental Bt.
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
A„Fagyöngy"
felülvizsgáló és tanúsító, OKJ
bio-könyvesboltban =
tanfolyam indul. Kezdés: febru(Bartók Béla tér 9.) ?
árban. Novit Bt. (06-0006-01)
06-70/247-20-31
í
62/315-461. (Szeged)
06-1/323-01-29
S
• SZAKKÉPESÍTÉST adó,
év elején induló tanfolyamokra: kereskedő-boltvezető, vendéglátó, üzletvezető, ABC-eltens
adó, gyorsétkeztetési eladó,
iovAiixípiö bit
_
drogériakereskedő, tüzelő- és
cson.iád «10x11 képviiiuti
építőanyag-kereskedő, hullaTanúsítványszám:
01-0051
-97
dékgyűjtő. Jelentkezni lehet:
A KIT tavaszi tanfolyamai:
KISOSZ Szeged, Debreceni
» kereskedő-boltvezető
u. 24/B. 62/485-610. A vállalko» kereskedelmi
zás beindításához segítséget
nyújtunk.
menedzser
• SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI
»• ABC-eladó
OKJ-s tanfolyamokat indít a
»• ruházati eladó
Merlin Stúdió. Érdeklődni:
»• pénztárgépkezelő
62/424-314, 06-30/907-36-54,
vendéglátó
13 órától 18 óráig.
üzletvezető.
• SZEMÉLY- és vagyonőri
MUNKANÉLKÜLIEK
tanfolyam indul Szegeden, a
TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK.
Deák F. u. 22. szám alatt, február 25-én, 8 órakor. RegisztSzeged, Deák E u. 22.
rált munkanélküliek képzési
Tel.: 62/425-805
támogatást és 90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek
a helyi kirendeltségeken. A
szakképesítő vizsga várható
A N G O L - , NÉMETidőpontja: május 5-ig. Informányelvtanfolyamoltat indítunk
ció: 420-898., 325-294. 06-20február 18-tól, 25-től
9-721-847 telefonokon. Latenkezdőtől középfokig, 8 szinten!
cia Bt. Nyt. 06-0005-97.

EURÓPA NYELVISKOLA

BÁBEL Nyelvstúdió
ANGOL. NÉMET nyelvtanfolyamok
Diákig.: 10K kedvezmény *
Szeged, Szentháremság u. 4.
Tel.: 4.17-522, Mobil:20«t44-84.1.
H

Szeged, Kossuth L sgt. 43.1/6.
62/486 453,70/24173 59
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103

,*iöv • „ / - , , ,
» © ő M I O K

Február és március hónapban
induló tanfolyamaink:

kereskedőboltvezető' Ml.
m *

sonrnmm

ISO
' 2

m mm

viragkoto
,

f

c

frissítő' masszőr
dajka
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
Magyar Iparszövetség
OktatÁsI Központ
6724 Szeged. Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-587, 425-596
e-meil: miok szegedítdeltav hu

• FECSKE utcában II. emeleti, 36 nm-es lakás eladó. 62479-564, 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, 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, JÓZSEF A sgt
50. és Tó utca 11/b, társasházi lakások leköthetők! 06-20980-5441. 62/461-954, este.
• SZEGEDEN keresünk lakásokat készpénzes vevőinknek.
62/485-208.
• TERÉZ utcában 1,5 szobás lakás eladó. 62/322-208,
Szeged.

Munkaügyi központ
támogatásával:
- Minőségbiztosítási
felülvizsgáló
és tanúsító
- Személyügyi
ügyintéző
- Pénzügyi és
számviteli ügyintéző
- Intenzív
mérlegképes
könyvelő

Tanfolyam

Alles

Szeged,
Jósika u. I.
BT. Bartók térnél
Alapítva: 1990-ben.
Dr. Tatár Rózsa irodája
Telefon: 62/3 1 3 - 1 1 7
TELJES KÖRŰ
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS.
H.,Sz.,R:9-l3. K.,Cs.: 13-17.

(mm

(előképzettséggel)

m

• OKJ-S tanfolyamok indulnak márciusban az UNICORNIS Stúdiónál: ABC-ELADÓ
(+ PÉNZTÁRGÉPKEZELŐI,
KERESKEDŐ-BOLTVEZETŐ, PINCÉR, PULTOS,
VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETŐ és SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ szakmákban. A
munkaügyi központ támogatása kérhető! Érdeklődni: Szeged, Gogol 22.. (62)481-928.
Engedélyszám: 06-0006-97.

Alapfokú számítógép-kezdő
szakképesítés modulrendszerben /
ZüflQJB
A morkiok liéőri is rhryczhctét,
J Szövegszerkesztés ta.OOOFt
J Táblázatkezelés
18.000 Ft
7.200 FI
j Ptezettlátió
J Internet
4 .200 FI
J Felkészítés I.
14.400 FI

/
J
J
J
J

Középfokú szoftverüzemeltető
szakképesítés modulrendszerben
84.000 Ft
Az oktpfoiú mudtAéjo rfühtci!
táblázatkezelés Ii
I 6.000 Ft
Adatbázis kezelés 20.000 Ft
Üzemeltetés
16.000 Ft
Feftészíés II
20.000 Ft

(megszerezhető
előképzettséggel I

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

i 1
, 1111
Szeged Batthyány L. u. 4.
6 fős oktatótérnek. gyakorlási lehetőség.
Az ár tartalmazza az OKI vtsga és a jegyzet költségét.
Tel (62) 451-697
A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA
SZEGEDI
KONZULTÁCIÓS KÖZPONT
g a z d a s á g i

i n f o r m a t i k u s o k a t

és m ű s z a k i

i n f o r m a t i k u s o k a t
képez.

FELVÉTELI VIZSGA N I N C S I
Munka mellett végezhető,
péntek délutáni és szombati oktatással.
(Távoktatás, átjárható félévek,
hallgatócentrikus oktatás, vizsgáztatás.)
Érd.: munkanapokon 8-14 óráig a 62/424-154-es, .
¡11. a 20/9-245-756-os telefonszámokon.
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu =
web: www.gdfszeged.ini.hu
Internetpartnerünk a

1*1 t Í K K H I I f l

MÉRNÖKÖK ÜZEMMÉRNÖKÖK, FIGYELEM!
A BGF Pénzügyi és Számviteli

Főiskolai

K a r a az a l á b b i m á s o d d i p l o m á s képzést
indítja S z e g e d e n :

Közgazdász

szakmérnök

Részvéfe/f di/: h a v i
Nyelvvizsga
nem

1 8 OOO Ftl
szükséges!

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől:
8000 Székesfehérvár, Móri út !6.
Wt. Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig
Farkas Zsuzsa
Tel.: 2 0 / 9 7 7 0 - 2 3 7 , 6 2 / 2 4 9 - 2 7 1
www.minerva90.hu * E-mail: minervo90@oxelero.hu

Bt.

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

- Mérlegképes
könyvelő 2 év

• ANGOL-, német- és/vagy
számítógép-kezelő tanfolyaDUGULASELHÁRÍTÁS
mok indulnak a Stargate-nél, a
1000 FT-TÓL,
munkaügyi központ támoga1 ÉV GARANCIÁVAL!
tásával, március 12-től. Szeged, Püspök u. 11/A, 62SZEGED: 62/485-774.
421-515.
• ANGOLTANFOLYAMOK a
DUGULASELHARITAS
Sterling House-nál! Most inGARANCIÁVAL
duló kurzusokra iratkozhat be
ma 15 és 17 óra között Szege(SZEGED ÉS CSONGden, az egyetem Ságvári GimRÁD MEGYE).
náziumában. Részletfizetés le06-30/9457-577,
hetséges. Tel.: 62/424-766,
15-17 óráig.
06-62/533-999.
• BIZTONSÁGSZERVEZÖ
SZÁSZ PÉTER.
felsőfokú OKJ tanfolyam indul.
• TÜKRÖK RENDKÍVÜL Kezdés: februárban. Novit Bt.
KEDVEZŐ ÁRON! S Z I - (06-0006-01) 62/315-461, 20LÁNK* Szeged, Teréz u. 42., 9-66-42-79. (Szeged)
Tel.: 425-555.
• HAMMER Security Bizton• REDŐNY, RELUXA, har- sági Szolgálat febr. 25-i indumonikaajtó, szalagfúggöny, lással, délutáni órakezdésekszúnyogháló készítése, fare- kel személy- és vagyonőrtandőny javítása, ablakfordí- folyamot indít fegyvervizsgátás. tel 6 2 / 4 5 7 - 5 6 2 , 30- val egybekötve, a munkaügyi
9 4 - 3 6 - 4 1 1 , TÖRÖK T I - központ támogatása igényelBOR. (Szeged)
hető, 90%-os útiköltség-térí• BŐRRUHÁZATOK festése, téssel együtt. A legjobb vizsgábéléscsere, húzózárcsere. Ja- zóknak későbbi munkaiehetővítás. Szeged, Tisza L. krt. 37. séget biztosítunk. Jelnetkezni: személyesen a Szeged, PaSaru Cipőboltban.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervi- csirta u. 1. sz. alatt, vagy a 06zúgyelete folyamatosan! Hiba- 30/9589-663 és a 62/489-800,
bejelentés: 06-20/33-56-114, 62/489-690 telefonon.
Szeged.
• INGYENES is lehet! Angol,
• HOMOKSZÓRÁS korró- számítógép-kezelő, gépírászióvédelemmel, festéssel. 06- képzés gyeseseknek, munka62/267-554, 06-30/9550-537. nélkülieknek a munkaügyi köz• KÖLTÖZTETÉS, áruszál- pont támogatásával! HUNITlítás, belső pakolás. 06-30- Magyarország (62) 424 484.
9436-256, 62/457-864 (Sze- • KIS TELJESÍTMÉNYŰ kaged)
zánfűtő (február 14-én), kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő, könnyűgép-, neHIRDETÉSFELVÉTEL
hézgépkezelő tanfolyamot indít február hónapban a CÉLÁSOTTHALOM:
OKT BT. Jelentkezés szeméPavilonsor
lyesen: Szeged, Dr. Boross JóTaltácsné Miklós
zsef u. 4/b. Bővebb felvilágosíZsuzsanna
tás telefonon: 62/480-000,
M«K-ca<H«rtSk 16-18-ig
vagy 30/911-7955-ös telefo62/291-703.
non.

J
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IPARI ES
KERESKEDELMI
OKTATÁSI
KÖZPONT
2002.1. negyedévi
tanfolyamai
• ABC ELADÓ

(+ ptnztírgépkezelő)
• DAJKA
• CY06YMASSZ0R
• KERESKEDŐ
BOLTVEZETŐ
• FRISSÍTŐ MASSZÁZS
• KÉZ- ÉS LABAPOLO,
NÜKORONÉPITO
• SZÁMITÓGEP-KEZELO
(HASZNÁLÓ)
• SZAMÍTOGEP-KEZELO
+ ANGOL
• REKLÁMGRAFIKAI
SZAMÍTOGEPES
ASSZISZTENS
S
Kulimul! környezetben
várjuk Önt:
Erdei János és munkatársai
6722 Szeged, Tisza L. krl.
83. III. em.
T.: 62/555-595,30/2-697-692

• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.
132 q
• VETŐBURGONYA, fémzárolt Cleopátra, Kondor, Desiree kapható! Domaszék,
62/284-046.

• BELVÁROSBAN, FORGALMAS helyen nagyméretű
kirakat kiadó. Szeged, 309456-775.
• KÍGYÓ utcán. Klauzál téren
üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni Szeged: 06-20-961-3713.
• NAGYÁRUHÁZ passzázssorán 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó, 06-30/9456-775. (Szeged)
• PETŐFI S. sgt.-on 200 nmes üzlethelyiség eladó. 62479-564, Szeged.
• SZEGED, CSONGRÁDI
sgt.-i üzletházban 100 nm-es,
gyönyörű üzlethelyiség tulajdonjoga eladó. Tel.: 06-70210-9363.
•
SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 175 nm-es üzlethelyiség bérleti joga rendkívül kedvező áron eladó.Tel.:
06-70-210-93-63.

Támogatás igényelhető:
munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok számára
Tanúsítvány száma:
06-0002-00

Forgalmas helyen lévő,
belvárosi, 228 nm-es
ETTEREM-SOROZO
bérleti joga eladó.
Tel.: 62/445-425, 06-30/9-283-178

Mi segítünk Önnek eljuttatni címzettjéhez j
Valentin-napi

üzenetét!

Maximum 15 szóból álló üzenetét az itt látható kuponba írhatja be.
A kuponnak

és a hirdetési

összegről

szóló

postautalványnak

FEBRUÁR 12-én, kedden, 18 óráig kell beérkeznie, megjelenés FEBRUÁR 14-ÉN,

CSÜTÖRTÖKÖN.

Az üzenetek közzétételének díja 10 szó esetén 650 Ft, 15 szó esetén 900 Ft.

Ruházat

UJABB VASAR MOST
egyes öltönyök, zakók, nyakkendők,
nadrágok, sapkák, kalapok

30-40-50%

-OS

Kérjük, hogy a megrendelőlapot olvashatóan, nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni, minden négyzetbe egy szó kerülhet.
A kupont - a hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együtt - címünkre küldje be. vagy személyesen ügyfélszolgálaü irodánkba hozza be.

Címünk: Sajtóház, 6740 Szeged, Stefánia 10.

Kérjük, szíveskedjen kitölteni az alábbi részt is, ha egyeztetés szempontjából szeretnénk Önnel kapcsolatba lépni.

e n g e d m é n n y e l február 12-től, k e d d t ő l .

CLASSIC FÉRFIDIVAT
S z e g e d , Somogyi u. 17/B.

Feladó neve:
Címe:

Telefonszáma:

A Dél sportja
DÉLMAGYARORSZÁG

ÉS

A DÉLVILÁG

SPORTMELLÉKLETE

•

SZERKESZTI:

SÜLI

Tűzijátékkal kezdődött a XIX. téli olimpia

Turmix
Vitray Tamás és Gyulai István. Legendák. Miközben
egyikük
mérvadó közéleti személyiséggé vált, másikuk a legnagyobb súlyú
egyéni sportág, az atlétika második emberévé nőtte ki magát, igazából számunkra megmaradtak sportriportereknek. Alig telt el két
nap a máris káprázatos téli olimpiából, Vitray és Gyulai bebizonyította: rajtuk nem jog az idő vasfoga. Továbbra is hihetetlenül felkészültek, nagy tudásúak, egyszóval fantasztikusak. Több évtized után
újra kiderült: Vitraynál beszédesebben senki sem tud hallgatni,
Gyulainál pontosabban senki sem tudja meghatározni a kűrruhák
lilaságának különböző árnyalatát. Az olimpiát élvezet nézni, kettejüket élvezet hallgatni. És Vitray és Gyulai mellett még Knézyis sokkal elviselhetőbb.

Belmondo aranyalakítása
ERMEK
ÉS GÓLOK
Szabadstílusú sífutás, 15 km, nők:
1. Stefania Belmondo ( o l a s z )
39:54.4 perc, 2. Lazutyina (orosz)
3 9 : 5 6 . 2 , 3. Neumannova (cseh)
40:01.3; 30 km, férfiak: 1. Johann
Mühlegg (spanyol) 1:09:28.9 óra, 2.
Hoffmann 1:11:31.0, 3. Botvinov
(utóbbi kettő osztrák) 1:11:32.3,
...68. Tagscherer Zoltán 1:30:50.1.
Síakrobatika, mogul, nők: 1. Kari
Traa (norvég), 25,94 pont, 2. Bahrke (amerikai) 25,06, Tae (japán)
24,85.

•

Tanulságos vereséget szenvedett péntek este Dunaújvárosban a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Igen, tanulságosat. Több okból
használom ezt a kifejezést. Először is azért, mert az egygólos kudarcot a bajnoki rájátszás során lesz lehetőség feledtetni. Másrészt:
negyvennyolc órával a történtek után sokkal könnyebb higgadtan
visszapillantani a látottakra. A látványosan lejtő hazai pálya egyfelől tökéletes magyarázatként szolgálhat Djukicsék vereségére. Azonban engedtessék megjegyeznem: a hazai pályák általában lejtenek,
és ezt a kézihbdások pontosan tudják. Viszont az a Pick, amely az
előző bajnokságban még simán kikapott két legnagyobb riválisa
otthonában, addig most alaposan megszorongatta őket. Ami több
mint biztató. És ha még reálisabbak vagyunk, azt is hozzátehetjük:
amennyiben a második félidő talán legjobbja, a rendkívül tehetséges Laluska nem egész két perccel a befejezés előtt bedobja az ajtóablak ziccert, akkor fújhatnak akárhogy a veszprémi sípmesterek,
más eredmény születik. Úgyhogy maradjunk annyiban, a Pick jó úton
halad a még fényesebb jövő felé, pénteken pedig tanulságos vereséget szenvedett.

Gyorskorcsolya, 5 0 0 0 m, férfiak:
1. Jochenn Uytdehaage (holland)
6:14.66 perc (világcsúcs), 2. Parre ( a m e r i k a i ) 6 : 1 7 . 9 8 , 3. Boden
(német) 6:21.73.
Északi összetett: 1. Samppa Lajunen 39:11.7 perc, 2. Tallus ( m i n d kettő finn) 24.7 másodperc hátrány, 3. Gottwald (osztrák) 54.8
mp h.

•

A vasárnap pazar szórakozást nyújtott a sportrajongó tévénézők
számára. Ha valaki úgy gondolta, akár éjféltől éjfélig élvezhette a kínálatot. Kezdődött a téli olimpiával. Nem sokkal 0 óra után láthattuk, hogy a vüágcsúcs is kevés volt az amerikai kedvencnek a gyorskorcsolya aranyérméhez. (Mellesleg az ezüstérmes Parra 15 másodpercet javított egyéni legjobbján!) Aztán az első meglepetés, hokiban Németország-Szlovákia 3-0 (az egyik német védő fejjel vetődött bele a száguldó korongba, több foga, és jó néhány deci vére bánta, de nyertek!). Korcsolyában a párosok kezdtek, no meg mint már
említettem, Gyulai. Délelőtt egy pazar vízilabda-rangadó (BVSC-Honvéd 12-12, az előző nap megint kiállított Gerendás büszke lehet és
büszke is fiatal tanítványaira), és az olimpiai összefoglalók. A délután magyar sikerrel indult, női kézilabda BL-meccsen FTC-Viborg
29-23 (a magyar hölgyek mestere ismét igazolta: manapság emberszámba veszik az edzők a tanítványaikat...), aztán beszállt a Sportl,
és jött az olasz foci. Estére pedig csúcsosodott a program: akadt idő,
hogy egyszerre kapcsolgathattuk a Roma-füventus csúcsderbit, az
ötkarikás szuperszámot, a férfi lesiklást, no meg a városi kosárcsatát, a Szedeák-Kaposvár rangadót.
Röviden: nagyszerű kikapcsolódást jelentett a sportvasámap. Igaz,
erről még a feleségemmel nem egyeztettem...
SZETEY ANDRÁS

Remeidő juniorok
GYORSKORCSOLYA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombaton és vasárnap Szegeden,
a műjégpályán vendégeskedtek a
vidék legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázói. A Budapesten kívüli
területek bajnokságán a Szegedi KEból tizenöten álltak rajthoz, nagyszerű eredményeket produkálva.
Egyéniben a junior F korcsoportú lányoknál Sasvári Annabella az első
helyen végzett, míg további három
szegedi ezüst- és három bronzérmet szerzett. A váltókban újabb
medálokkal gyarapodott a szegedi
kollekció, hiszen a hú vegyes csapat
elsó, a D-E-F korosztályú lány- és

JÓZSEF

az A-B-C korcsoportú húegyüttes
egyaránt második lett.
A Tisza-partiak eredményei, juniorok, F
korcsoport, lányok: 1. Sasvári Annabella, 2.
Csala Nikolett, ...4. Sasvári Tamara. E kcs.,
lányok: ...3. Gonda Lujza. Fiúk: ...2. Dobay
Péter Gábor, 3. Oláh Bence, 4. Bozóki Benjámin, ...7. Tranger Milán, 8 Fehér Zoltán.
Dkcs., lányok: ...2. Szalóky Dzsenlfer, ...6.
Kalapács Anett. C kcs., fiúk: ...6. Tranger
Zsolt. B kcs., lányok: ...8. Nemes Katalin.
Fiúk: ...3. Molnár Eiserie Gábor, ...9. Tutrai

Tamás. Váltó, junior D-E-F kcs., lányok:
...2. Szeged I. (Szalóky, Kalapács, Gonda),
...4. Szeged II. (Sasvári A., Csala, Sasvári T.).
Fiúk, vegyes: 1. Szeged I. (Tranger, Knoch
Viktor, Szendi Gábor), ...4. Szeged II. (Dobay,
Oláh, Bozóki). Junior A-B-C kcs., fiúk: ...2.
Darázs, Kovács, Molnár E., Moravcsik).
Edző: Báboslk Ottílla.

Sokan indultak a 30 km-es szabadstílusú sífutóversenyben.
Salt Laké Cityben magyar idő szerint szombaton hajnalban elkezdődött a XIX. téli olimpia - adta
hírül az MTI. A tizenhat napig
tartó versenyeket George W. Bush,
az Egyesült Államok elnöke nyitotta meg és az ünnepség tűzijátékkal kezdődött. A lángot, ez is
szokatlan volt, az 1980-as Laké
Placid-i játékokon győztes amerikai jégkorong-válogatott tagjai
gyújtották meg.
Az első bajnok az olasz Stefania
Belmondo lett, aki 10 év után
nyert ismét; 1992-ben, Albert ville-ben 30 km-en volt győztes.
A 15 km-es, tömegrajtos szabadstílusú sífutásban a szám 1999es világbajnoka mögött az orosz
Larissza Lazutyina végzett a második helyen, a bronzérmes a cseh
Katerina Neumannova lett.
- Nagyon boldog vagyok! - lelkendezett Belmondo. - Szinte hihetetlen, hogy tíz év után ismét sikerült nyernem. Amikor a tizenegyedik kilométernél eltört az
egyik botom, üvöltöttem dühömben, azt hittem, számomra befejeződött a verseny. Aztán kaptam
egyet, de az nem volt megfelelő
méretű, így hétszáz méteren keresztül kézzel löktem magam előre. Ekkor az edzőm végre adott
egy jót, amivel rendesen tudtam
haladni. Egyszer csak éreztem,
hogy Lazutyina gyorsít, és amikor
hátranéztem, tudtam, hogy kettőnk között dől el az elsőség. Nem
akartam második lenni...
A férfiak 30 km-es tömegrajtos

Kahana

helyen végzett. A közönség nagy
tapssal jutalmazta teljesítményét.
- Nem ez a fő távom, de mindenképpen el akartam indulni,
hogy élesben tapasztaljam meg,
milyenek a körülmények - mondta a magyar sífutó. - A sprintversenyt tíz nap múlva rendezik, addig szeretném magam minél jobban kipihenni.
A női síakrobaták mogul számát
a norvég Kari Traa nyerte az amerikai Shannon Bahrke és a Naganóban győztes japán Szatoja Tae
előtt. Traa, aki négy évvel ezelőtt
ugyanebben a számban harmadik volt, már a selejtezőben remekelt, nagy előnyt szerzett, s mivel
a riválisai a döntőben is hibáztak, könnyedén szerezte meg az
aranyat.
Az első napon még a férh gyors-

BÍRÁLTÁK BUSHT
Walther Tróger, a Német Olimpiai Bizottság elnöke szerint George
W. Bush vétett az olimpiai charta ellen, amikor nem a hagyományos módon nyitotta meg a játékokat. Az amerikai elnök köszöntőjében azt mondta: „Egy büszke és hálás nép nevében a Salt Laké
City-i téli játékokat megnyitom."
- A köszöntő szövege adott, attól eltérni nem lehet. Bush az első politikus, aki nem tartotta magát az előírásokhoz. Úgy látszik,
elfelejtette, hogy meghívott vendégként vett részt az eseményen, ezért
kötelessége lett volna betartani a szabályokat.
Thomas Bach, a NOB alelnöke visszafogottabban bírálta az amerikai politikust: - Nem történt tragédia, csodálatos ünnepség volt.
A jövőben azonban nem lenne szerencsés, ha eltérnénk a jól bevált
gyakorlattól. Bush a NOB-tól nem kért engedélyt arra, hogy egy fél
mondattal kiegészítse az ilyenkor szokásos beszédet.

Jégkorong, A csoport: N é m e t o r szág-Szlovákia 3 - 0 ( 0 - 0 , 2 - 0 ,
1 - 0 ) , Lettország-Ausztria 4 - 2
( 2 - 1 , 2 - 1 , 0 - 0 ) ; B csoport:
Svájc-Franciaország 3 - 3 ( l - l ,
0 - 1 , 2 - 1 ) , Fehéroroszország-Ukrajna 1 - 0 ( 0 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 ) .

korcsolyázók 5000 méteres számában avattak győztest, a holland Jochenn Uytdehaage világrekorddal (6:14.66) diadalmaskodott. De az első világcsúcsot az
amerikai Derek Parra érte el, a
gyorskorcsolyázók férfi 5000
méteres versenyében 6:17.98
perccel a holland Gianni Romme
kétéves rekordját (6:18.72) döntötte meg. Mint már szóltunk róla,
ez is kevés volt az olimpiai aranyhoz.
- Megpróbáltam minden külső
körülményt kikapcsolni. Egyetlen célom volt, hogy 6:15 perc
körüli időt menjek, mert tudtam,
akkor biztos a dobogós helyezés.
Szerencsére a Salt Láke City-i pálya rendkívül gyors, így még az
álomhatárt is sikerült áttörnöm mondta Uytdehaage.
Parra sem szomorkodott azért,
hogy lemaradt az első helyről: Majdnem 15 másodpercet javítottam eddigi legjobb eredményemen. Az aranyérmet nem érdemeltem meg, még nem vagyok
olyan jó, mint a holland sztár nyilatkozta szerényen és sportszerűen az amerikai.
A férh jégkorongtorna selejtezőjében Németország nagy meglepetésre 3-0-ra verte az NHL-sztárokkal felálló Szlovákiát.

Zalaegerszegen a ferßvälogatott

GLB SE-kudarc Fehérváron
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A vidék legjobbjai vendégeskedtek Szegeden.

szabadstílusú sífutásában fölényes, rajt-cél győzelmet aratott a
német származású, de már spanyol színekben induló fohann
Mühlegg. Az olimpia első férfi
bajnokának sikere egy percig sem
forgott veszélyben. Az ezüstérmet
nagy csatában az osztrák Christian Hoffmann szerezte meg, „honfitársa", Mihail Botvinov előtt.
- Nem vitás, ez az én napom
volt! - nyilatkozta boldogan 32
éves Mühlegg. - Minden, amit
elterveztem, maradéktalanul bejött: gyorsan elhúztam a riválisaimtól, és jól bírtam a hajrát. Tudtam, hogy ez öngyilkos taktika,
ám szerencsére nem fáradtam el
és nem omlottam össze. A pálya
és az időjárás is ideális volt.
A magyarok első ötkarikás indulója, Tagscherer Zoltán a 68.

Fotó: MTPEPA/AFPMenahem

A teke szuperligában csak a nők
léptek pályára, a férfiaknál a válogatott zalaegerszegi edzőtábora miatt elmaradt a forduló. A GLB SE
Szeged női csapata Székesfehérváron kikapott, míg a férh NB I-ben
a HTE a második helyre került a
győzelmével.
Fotó: Schmidt Andrea
Eredmények, nők szuperliga: Ke-

fém SC Székesfehérvár-GLB SE
Szeged 7:1 (2771-2592)
A szegedi pontot Zahorán 445
fával szerezte.
A tabella második helyezettjének
az otthonában igazolódott a papírforma. A szegediek közül Csajkásné munkahelyi elfoglaltság miatt
nem utazott el Székesfehérvárra,
míg Mracskó sérülten vállalta a játékot. Kiemelkedett a Tisza-partiak
közül az ihkorú Zahorán, aki a 445
fás eredményével a legjobb vendég
tekés lett.
Ifjúságiak: Köfém SC-GLB SE

3:1, a szegedi pontot Tót 413 fával
szerezte.
Férfiak, NB I: Hódmezővásárhelyi
TE-Dunaújváros
5:3
(4118-4088)
A vásárhelyi pontszerzők Kecskés
725, Berényi 714, Csiszér 684 fával.
Igazi rangadót játszott a két csapat, amelyen a közepes teljesítmények mellett inkább a küzdelem
dominált. A sikerrel a vásárhelyiek
megelőzték a Dunaújvárost, és a
második helyre kerültek. Kedden
újabb mérkőzést rendez a HTE,
amelyen a szegedi Belvárosi Teke-

klubban, 15 órától a székesfehérvári Alba Regiát fogadja.
Ifjúságiak: HTE-Dunaújváros
3:1 (1289-1263)
A vásárhelyi pontszerző Tót Szabolcs volt 670 fával.

•

Ma és holnap Zalaegerszegen
edzőtáborozik a magyar férh tekeválogatott. Karsai Ferenc szövetségi kapitány, a MÉH-Szeged elnöke
továbbra is számít a négy Tiszaparti jelöltre. így a zalai városban készül majd Kiss Norbert,
Fehér
László, Karsai László és Bódi Tibor.

II.

• A

D É L

S P O R T J A -

HÉTFŐ, 2002. FEBRUÁR 11.

Szenzációs megyei rangadóval avatták fel a felújított sportuszodát

Ismét nem bírtak egymással

ASZTALITENISZ

VÍZILABDA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A hct vcgcn duplafordulót rendeztek a férfi vízilabda OB I felsőházi rájátszásában. A Csongrád
megyei rangadón néni bírt egymással a Szeged és a Szentes, a
vasárnap viszont a Tisza-partiaknak sikerült jobban. A Tabán Thifik idegenben verte az Újpestet,
a Kontavill viszont otthon szenvedett kiütéses vereséget a Vasastól.

FL0RAT0M SZEGEDIT SZONDI SE 10:8
NB I B-s férfi asztalitenisz-mérkőzés, Szeged, 50 néző. Vezette:
Vikor Sebestyén és Vikor Sebestyénné.
A szegedi győzelmeket szerezték: Lukács Levente és Göndös
Gábor 3-3, Sípos Attila 2 és Göndös-Lukács, dr. Pótári-Szollár párosok.
Fantasztikus rajtot vett az újonc
szegedi együttes, hiszen simán
nyerte a párosok küzdelmét, majd
Lukács Levente és Göndös Gábor
is hozta az első egyeseket, így a
Floratom 4:0-ra elhúzott. Összeszedte magát a székesfehérvári együttes, amely fokozatosan dolgozta
le a hátrányát, s megközelítette a
hazaiakat. A vendégeknél főként,
ifjabb Klampár Tibor remekelt az egykori világbajnok pingpongos

TABAN TRAFIK S2EGEDKONTAVILL-SZENTESIVK
11-11 ( 3 - 3 , 1 - 2 , 2 - 2 ,
5-4)
Újszegedi sportuszoda, 500 néző. Vezette:
Marjai, Bors.
Szeged: T Ó T H I . - Varga R, MÓD 2, Várhegyi, Weszelovszky 1, MOLNÁR R 3, NITSOVITS 3. Csere: Zsarkó 1, Ridzyk, dr. Tö-

rök 1, Balla. Éles. Megbízott edző: dr.
Szabó Zoltán.
Szentes: HORVÁTH T. - Pellei 1, Csörgő
2. KIS 1.2, SZABÓ N. 2, Kameneckij, SZÉNÁSZKI4. Csere: Somogyi, Biltsik, Berki,
Juhász E., Dallos, Hyc. Edző: Kádár József.

Gól - emberelőnyből: 167, ill. 128.
Négyméteresből: 1/1, ill. 1/1.
Tíz hónappal ezelőtt, 2001. április 12-én rendeztek legutóbb OB
l-es férfi vizilabda-mérkőzést az
újszegedi sportuszodában. Akkor a
Tabán Tfahk Szeged 7-6-ra legyőzte a Ferencvárost. A megyei rangadóra szép számmal gyülekező hazai drukkerek ezúttal is kiegyeztek
volna hasonló eredményben.
Ami azt illeti, a felújított uszoda tényleg szép lett. A kivitelezők
sok mindent kicseréltek, de egyértelműen az új, hófehér sátorra lehetnek a legbüszkébbek. Jó volt
rápillantani a medence „sapkájára".
A szomszédvár elleni ütközetre
a szegediek eltiltott vezetőedzőjét,
Horváth Viktort dr. Szabó Zoltán
helyettesítette a kispadon. Az elmúlt évad után visszavonult egykori kiváló irányítót találtuk már
nyugodtabb állapotában is.
- Mit tagadjam, kicsit ideges vagyok, most debütálok edzőként.
Alakuljon bárhogy is a találkozó,
egyet már most leszögezek: nem
török Viktor babérjaira.
A másik oldalon Kádár Józsefről
megmintázhatták volna a nyugodtság szobrát.
- Minek idegeskedjek, azzal sem
nekem, sem pedig a csapatnak
nem lesz jobb. Azért jöttünk, hogy
egy jó meccset játszunk, bebizonyítsuk, az utóbbi hetek jó teljesítménye, a BVSC legyőzése nem a
véletlennek köszönhető. Gyönyörű a felújított uszoda, bravúrnak
tartanám, ha ponttal vagy pontokkal távozhatnánk.
A meccs első néhány perce kizárólag Molnár Péterről szólt. A szegedi 9-es előbb elhozta a labdát a
ráúszásnál, aztán fölé lőtt, majd kiállították, végül előnyből megszerezte a vezetést. Megyei rangadóhoz illően, jó volt a meccs, parázs
volt a hangulat. Kis István egyenlítését követően Nitsovits újra a
vendéglátókat juttatta előnyhöz.
Kevesen sejtették, természetesen a
szentesi drukkereket leszámítva,
hogy a meccs utolsó percéig több
ilyen élményben nem lesz részük.
Márpedig pontosan ez történt,
mindig a szentesiek vezettek, a
szegediek pedig egyenlítgettek.
A fordulást követően Molnár P.
kissé kisodródott helyzetből is betalált. Örömében „nulláról" heccelte Horváth kapust, ami ugyebár
nem megengedett. Szemet hunytak a bírók, de Zsarkóval már nem
voltak ilyen elnézőek. Érdekes módon, neki is egy gólra (6-6) volt
szüksége ahhoz, hogy elinduljon a
nyelve. A célpont ismét a Konta-

Floratom Szeged:
bravúr a javából

A szentesi Szabó Nándor (9) kétszer vette be Tóth Iván kapuját.
vili hálóőre volt. Miután ezt kiszúrták a fehér ruhások, „Zsarit"
cserével végleg kiálh'tották. A büntetésnek ez a fajtája lavinát úidított
el, hasonlóképpen járt a szegediek
közül Ridzyk, míg a másik oldalon
Berki. Szinte minden támadáskor
harsant a bírói síp, alig volt olyan
akció, amikor ne került volna az
egyik csapat előnybe. Ebből a szentesiek jöttek ki rosszabbul, Biltsik
után Pellei, majd Kis István is kipontozódott. Kisebbfajta háború
folyt a medencében, de szerencsére a keménykedés mellett remek
pólójelenetekben sem szenvedett
hiányt a mérkőzést megtekintő félezer szurkoló. A szegedieknek két
gól különösen emlékezetes marad:
az egyik Nitsovits átlövése, a másik pedig dr. Török húzása. Az
utóbbinak azért örültek különösen, mert egyrészt ezzel a Tiszapartiak újra visszavették a vezetést (11-10), másrészt pedig már
csak 50 másodperc volt hátra a
derbiből. „Kutya legyek, ha most
n e m kap a Szentes kiállítást" harsogta az egyik hazai néző. Huszonöt másodperc elteltével
ugyanő: „Na, ugye, megmondtam". Tizenhárom secundum múlva Szénászki felemelte jobb kezével a labdát, lóbált néhányat, majd
irgalmatlan erővel a jobb sarokba
zúdított, 11-11. Remek gól volt, de
a szegediek óriásit hibáztak, hogy
őt hagyták lőni. A villámkezű szigorú bekk már a negyedik találatát jegyezte kísértetiesen hasonló
helyzetből... A legvégén még Varga Péter próbálkozott amolyan
minden mindegy alapon, de Horváth Tamást nem lepte meg a lövés.
Akárcsak az alapszakaszban
(9-9), ezúttal sem bírt egymással
a két ősi rivális. Októberhez hasonlóan most is kitettek magukért a
csapatok, megmutatták a Csongrád megyei póló erősségét.
Horváth Viktor: - Gratulálok a

fiúknak, remekül

harcoltak.

Dr. Szabó Zoltán: - Ha jobban
védekezünk
emberhátrányban,
nyerhettünk volna.
Kádár József: - Vérbeli csongrádi rangadón igazságos eredmény
született.

KONTAVILL-SZENTESI
VK-VASAS 2 - 1 1 ( 0 - 4 ,
0-0,2-2,0-5)
Szentes, ligeti uszoda, 4 0 0 néző. Vezette:
Vojvoda, dr. Fekete.
Szentes: HORVÁTH - Pellei, Csörgő, Kis,
Szabó 1, Kameneckij, SZÉNÁSZKI. Csere:
Somogyi. Biltsik, Juhász, Dallos 1, Hyc.
Edző: Kádár József.
Vasas: NÉMETH - SZÉKELY 4, Madaras,

Windisch 1, Hesz, VARI 3, STEINMETZ 2.
Csere: Mátyás 1, Varga D., Varga Zs.
Edző: Somossy József.

Gól - emberelőnyből: KM), Hl. VI.
Négyméteresből: 1/1, ill. IX).
A hazaiak számára nagyon
rosszul kezdődött a találkozó: sorra kapták és kihagyták emberelőnyöket, a gólokat azonban a piros-kékek szerezték. Tompán játszottak ekkor a Kurca-partiak, de
a második és harmadik negyedben már egyenrangú ellenfelekké
váltak Kádár edző tanítványai. Ekkor nem nőtt, igaz, nem is csökkent a két együttes közötti különbség. Következett azonban az utolsó hét perc, amelyben a fáradt szentesiek hálóját újabb öt találattal
terhelték meg Váriék. A különbség
a játék képe alapján túlzott, ha a
házigazdák a tíz emberelőnyös
helyzetből értékesítenek egy párat
- mondjuk szombati formájukat
idézve - , akkor lényegesen szorosabb lehetett volna a találkozó végeredménye.
Kádár József: - Amatőr csapatunk nem tudta felvenni a versenyt az olimpiai bajnokokkal felálló Vasassal.
Somossy József: - A BVSC ellen
kellett volna ilyen eredményesen
pólózni...

ÚJPESTTABÁN TRAFIK SZEGED
5 - 6 (3-2, l - l , 1 - 2 , 0 - 1 )
Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: Császár, Martinovics.
Újpest: Áts - Kovács R„ DÁVID 3, Benczúr, Dala 1, Suti, Zentai. Csere: Ábrahám, Kéri 1, Vargyas, Létay. Edző: dr.
Csapó Gábor.
Szeged: TÓTH I. - Mód, Várhegyi, Weszelovszky 1, Molnár P, NITSOVITS 2, Éles 1.
Csere: Ridzyk 1, Varga P, dr. Török, BAL-

L A l Edző: Horváth Viktor.
Gól-emberelőnyből: 11/2, ill. 8 8
Négyméteresből: -

Az alapszakaszban az Újpesttel
szemben nyújtotta a leggyengébb
hazai teljesítményét a Szeged. A
SZUE-ban elszenvedett 9-6-os vereség még most is élénken foglalkoztatta a Tisza-partiakat.
- Még egyszer nem játszhatunk
olyan rosszul, persze, kérdés,
mennyit vett ki a csapatból a Szentes elleni ütközet - magyarázta
Horváth Viktor edző. - Ösztönzőleg azt mondtam a fiúknak, ha
nem kapnak ki, elmarad a hétfői
tréning.
A szombati kezdőegyütteshez
képest annyi változás történt a
vendégeknél, hogy a könyökét fájlaló Varga Péter helyett Éles Vil-

fia azért nem olyan képességekkel
van megáldva, mint az édesapja
- , az ő győzelmeinek köszönhetően 6:6 lett az állás. Sípos Attila
megnyerte az első egyesét, majd
Göndös és Lukács is nagy csatában
diadalmaskodott, igaz, közben a
Fehérvár is nyert meccset. Már
csak két találkozó volt hátra, ekkor
9:7 állt az eredményjelzőn. Dr. Pótári Mihály és Sípos Attila játszotta az utolsó két találkozót. A rutinos dr. Pótári küzdött, hajtott, 2:2nél meccslabdája is volt, azonban
ekkor hibázott, s ellenfele megnyerte az összecsapást, 9:8. Sípos
simán, nagyszerű játékot produkálva nyerte az első két szettet, azonban Éliás szépített. Hatalmas biztatásba kezdtek a szurkolók, szenzációs hangulatot teremtettek a
Móricz általános iskola tornacsarnokába. Ez kiváló hatással volt Sípos Attilára, aki extázisban játszott, s magabiztosan nyerte a a negyedik játszmát, ezzel pedig az
összecsapást. A Floratom Szeged
létfontosságú győzelmet aratott a
H. Szondi SE ellen, s ezzel a diadallal megléptek a veszélyes régióból és jelenleg a középmezőnyben
találhatóak.

Fotó: Karnok Csaba

mos lett a center. Az ötödik helyért
hajtó gárdák összecsapását az ÚjT
pest kezdte jobban: Dávid akcióból
már a 42. másodpercben gólt szerzett. Ettől azonban nem jött zavarba a Szeged, előnyből Weszelovszky, majd Éles lövésével gyorsan sikerült fordítani. így tettek a
lilák is, jobban mondva csak Dávid, aki a negyed hajrájában a
szimplája után duplázott, 3-2. A
második hét percben rengeteget
hibáztak a játékosok, pontatlanok
voltak, pedig az iram nem verdeste az eget. Valószínűleg mindkét
csapatból elég rendesen kivett a
szombati összecsapás. Csapkodó
volt a játék, ezt bizonyítandó, a
UTE azért növelhette előnyét, mert
Tóth Iván rossz kidobását a fővárosiak elcsípték, majd büntettek.
Még szerencse, hogy az időtlen
idők óta gólképtelen Ridzyk végre
villant, 4-3.
A fordulás után úgy folytatta a
Szeged, ahol néhány perccel korábban abbahagyta, góllal: Baliának
akcióból sikerült egyenlítenie 4-4.
Lendületben maradtak a Tiszapartiak, de talán még maga Nitsovits sem hitte el, hogy 10 méteres
lövése utat talál a kapuba. Pedig
utat talált, akárcsak Balla bombája, 5-5. Az exújpesti balkezes a
zárónegyed elején is betalált, csak
éppen most nem akcióból, hanem
fórból, 5-6. Csapó edző olyan ideges lett, hogy majdnem leszedte az
időmérő fejét. Innentől kezdve aztán szinte végig emberhátrányban
játszottak a szegediek. Becsületükre váljék, parádésan állták a sarat,
sorozatban öt hátrányt kivédekezve, fantasztikus győzelmet arattak.
Dr. Csapó Gábor: - Kapkodva,
rosszul játszottunk. Ettől függetlenül valószínűleg megóvjuk a
mérkőzést, az időmérés hercehurcája miatt.
Horváth Viktor: -Azért számított valamit, hogy visszaülhettem
a kispadra... Gratulálok a fiúknak,
nagy bravúrt hajtottak végre.

Megint világcsúcs!
GENT (MTI)

Szvetlana
Feofanova újabb egy
centiméterrel megjavítva a saját
világcsúcsát, 4,73 méteres eredménnyel nyerte a női rúdugrást a
genti fedett pályás atlétikai verse-

nyen. A mostani a 21 éves orosz
versenyző idei harmadik világrekordja: Stuttgartban 4,71, szerdán
Stockholmban 4,72 méterig jutott. Magyar győztese is volt a versenynek Győrffy Dóra 1,92 méterrel nyerte a magasugrást.

Sportbál az IH-ban
MUNKATÁRSUNKTÓL

A sportolók, a vezetők és a szurkolók körében is hatalmas népszerűségnek örvend a sportbál. Az idén
február 16-án (szombaton), 19 órától a Városi Sportigazgatóság szervezésében a Szegedi Ifjúsági Házban rendezik meg a hagyományos
bált. A rendezvény a farsangi szezon egyik legrangosabb eseménye,
amelyen évek óta a Tisza-parti vá-

ros sportéletének kiemelkedő személyiségei is részt vesznek. Az est
folyamán fellépnek a Szegedi Nemzeti Színház művészei, de a jó hangulatról gondoskodik majd, Dolák
Saly Róbert és Pető György, a "^ükszínház humoristái, valamint Páyer András táncdalénekes.
A belépőjegyeket a Városi Sportigazgatóság pénztárában (Temesvári krt., 33.) és az Ifjúsági Házban
lehet elővételben megvásárolni.

Gémes különdíja
ÖKÖLVÍVÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Második alkalommal rendezték
meg Hódmezővásárhelyen, a Hódtói sportcsarnokban a Kérdő Lajos
ökölvívó-emlékversenyt, amelyeken páros meccseket láthatott a
különböző súlycsoportokban a szép
számú közönség. A viadalon hét
egyesület sportolói vettek részt, és
a házigazda Hódgép SE bokszolói
közül többen is nagyszerűen szerepeltek. A gyermek korcsoportban Dobos Attila és Halál Arnold

is döntetlent ért el. A kadetteknél
Börcsök Szabolcs, Gémes Norbert
és Földesi Imre is egyhangú pontozással nyert, míg Dienes Béla
2:1 -es pontozással vereséget szenvedett. A junioroknál Halál Ákos
döntő fölénnyel verte a riváhsát,
míg a felnőtteknél Bártfai fános és
Kálmán Tamás pontozással győzött. A legidősebbeknél Sipos Attila ellenfele a harmadik menetben
feladta a küzdelmet. A felnőtteknél Kálmán szerepelt a legjobban,
az egész esemény legkeményebb és
legtechnikásabb öklözőjének pedig Gémes Norbertet választották.
A hódmezővásárhelyieket Szálkái
László készítette fel.

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

D0MIN0-BH SE-FTC12-10
0SC-ÚJPEST 7 - 8
Vasas-BVSC 3 - 6
BVSC-Domino-BHSE 12-12
FTC-OSC 17-9.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Honvéd
2. Vasas
3. BVSC
4. FTC
5. Szeged
6. Újpest
7. Szentes
8.0SC

18
17
18
17
18
18
18
18

17
15
14
11
8
8
6
6

1
1
1
2
1
3
1

2
3
5
8
9
9
11

269-115
196-85
183-116
158-113
132-141
149-136
144-172
136-174

35
30
29
23
18
17
15
13

Gémes Norbert két különdíjat is kapott.

Fotó: Tésik Attila

•
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Kamerun büntetett
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kamerun címvédőként várta az
Afrikai Nemzetek Kupája labdarúgótorna döntőjét, míg az ellenfél, Szenegál a sorozatban az eddigi legnagyobb sikerét érte el a fináléba kerüléssel. A német tréner, Winfried Schäfer együttese
ráadásul úgy masírozott a végső
csatába, hogy az addigi öt meccsen
gólt sem kapott. Ez a jó széria a
döntőben sem szakadt meg, igaz
Songék is képtelenek voltak Sylva
kapujába találni. A rendes játé-

kidőben, majd a kétszer 15 perces
hosszabbításban sem esett találat,
így jöhettek a sokszor elátkozott
11 -esek. Rögtön ez elsőt kihagyta Kamerun, eztán azonban Szenegál háromszor hibázott, így Kamerun, ha nagy nehézségek árán
is, de megvédte a címét.
A bronzmeccsen Aiyegbem góljával Nigéria vigasztalódott az
elődöntő kudarcáért, és az előző
ANK-ezüstérem után ismét medállal zárta a tornát, mivel 1-O-ra
legyőzte a rendező Mali csapatát.

TOTÓ
BUDAPEST (MTI)

A t o t ó 6. h e t i szelvényén
szereplő mérkőzések eredményei:
1. BayernDortmund
2. H e r t h a Stuttgart
3. RostockFreiburg
4. BremenK'lautern
5. LeverkusenM'gladbach
6. Nürnberg1860 München
7. HamburgKöln
8. ChievoUdinese
9 . AtalantaBrescia
10. BolognaInter
11. LecccVerona
12. M i l a n Perugia
13. P a r m a Lazio

26-20.

-

2
2
2
2
-

1
3
-

-

2
2
7
6
7
8
9
10
11
9
13

495-304
471-343
426-320
347-358
368-398
354-383
349-363
370-413
375-431
378-458
327-407
323-403

~
32
26
26
16
16
14
12
10
10
9
7
4

A női Bajnok Ligájában a negyedik fordulót játszotta két magyar
együttes. A Dunaferr a jugoszláv
Buducsnoszt Podgorica otthonában 14-9-es félidő után 33-25-re
vereséget szenvedett. A Herz-FTC
a dán Viborgot fogadta és a 16 gólt
szerző Farkas vezérletével 15-12es félidő után 29-23-ra diadalmaskodott.
SÜLI JÓZSEF

Páros
összecsapás
FUTSAL

l-l X

MUNKATÁRSUNKTÓL

2-0 1

Rövid időn belül háromszor találkozik egymással az Első Beton Szeged és az Inteibeton Siófok futsalcsapata. A két együttes alig másfél
hete, a Magyar Kupában már összecsapott, és a negyeddöntő első
meccsén a Tisza-partiak, hazai pályán 6-2-es előnyre tettek szert.
Ma, 19 órától az új szegedi sportcsarnokban ismét a Balaton-partiak lesznek a vendégek, ezúttal azonban az NBI újabb fordulójában lépnek pályára az együttesek. A meccsnek egyértelműen a házigazdák az
esélyesei, más kérdés, hogy az őszi
bajnoki szezonban éppen Siófokon
kapott csak ki 2-1-re a Beton. Bódi Attila és a tanítványai nyugodtan
várhatják a találkozót, miután az
előző játéknapon jól futballoztak, és
szintén esélyesként, 8-0-ás győzelmet arattak. A párharcnak csütörtökön következik az újabb, harmadik felvonása, amikor Siófokon, a
Beszédes általános iskolában az MK
visszavágóján szerepel az Első Beton. Az NB II-ben a rájátszás második fordulóját rendezik. A Charlton-Gellért Szeged az Első Beton
meccse után, ma, 20.30-tól az újszegedi sportcsarnokban a Fonté
Paradisó Lajosmizsét fogadja.

4-0 1
1-0 1
5-0 1
2-1 1
4-0 1
1-2 2
0-0 X
2-1 1
l-l X
l-l X

1-0 1
Pluszmerközes:
14. R o m a Juventus mérkőzés
lapzártánk után ért
véget

E
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Csak úgy záporoztak a gólok
LABDARUGAS
Rengeteg találat esett a hétvégi
labdarúgó előkészületi mérkőzéseken. A két meccsen pályára lépett FC Szeged előbb kikapott a
Makótól, majd a Kiskundorozsma ellen gólzáporos találkozón
győzelemmel vigasztalódott. Az
NB III-as Algyő és a HFC alacsonyabb osztályú rivális ellen nyert,
míg a Szentes Szarvason ikszelt.

MAKO FC 0 - 3 ( 0 - 1 )

Ha pedig a Fotexet sikerül az újszegedi sportcsarnokban három gólnál többel legyőzni március kilencedikén, s a Dunaferr is diadalmaskodik a veszprémiek felett, akkor a
Pick akár az első helyről folytathatja a rájátszást. Addig azonban minden ellenfelet le kell győzni.
A15. forduló eredményei: Komló-Pécs 2 7 - 2 6 (14-12), Pestszentlőrinc-Elektromos-Kőbánya
Rév 21-22 (12-12), Orosháza-Fotex21—34 (13—16), Csömör-Cegléd
21-23,
Győr-Százhalombatta

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Fotex
16 16
2. Pick
15 13
3. Dunaferr 15 13
4. Cegléd
15 8
5. Orosháza 15 7
15 6
6. Pécs
7. Győr
15 5
8. Elektromos 15 4
15 5
9. Sz.batta
10. Komló
16 4
14 2
11. Csömör
12. Kőbánya 15 2
•

D

FC SZEGED-

Továbbra is
második a Pick
- Ez a Dunaferr még hazai pályán
is megverhető - mondogatták a kézilabda rangadó helyszínén szép
számban megjelent Pick Szegedszurkolók. Azt azonban senki sem
vitatta, hogy a hazaiak ezt éppen
másként gondolják. Mindenesetre
telt ház fogadta a csapatokat. Az
elején mindkét oldalon még remegtek a kezek, de a kapusok rögtön hivatásuk magaslatán álltak. A hazai
drukkerektől támogatott Dunaferr
az első félidőben eredményesebben
támadott és védekezett. A két játékvezető pedig, ha hibáztak néha, akkor sem egyoldalúan ítélkeztek.
A szünetben Dragan Djukicsnak sikerült önbizalmat önteni
játékosaiba, hiszen nemcsak
egyenlíteni, hanem a vezetés megszerzésére is volt erejük a Tiszapartiaknak, pedig még kettős emberhátrányba is kerültek. A finisben, igaz, hogy Buday és Laluska
is ziccerben hibázott, de ahogy közeledett a találkozó vége, s a szegediek tartották vezetésüket, úgy
ragadták magukhoz az eredmény
alakítását a veszprémi játékvezetők. Elegendő csak Berta kiállítására, illetve a ziccerben óriási
lökést kapó Buday esetét megemlíteni. Hiába, Hajnal Csaba, a Fotex mindenható főnöke csak akkor
nyugodt, ha a Pick Szeged tisztes
távolságban van csapatától...
Az egygólos szegedi vereség azt jelenti, hogy az alapszakaszban,
amennyiben a Dunaújváros és a
Pick egyenlő pontot szerez, akkor a
Tisza-partiak végeznek előbb, hiszen az ősszel a műjégpályán kilencgólos győzelmet arattak Bajuszék.

A

Szeged, Felső Tisza parti stadion, 100
néző. Vezette: Garas.
Szeged: Dobó (László) - Szamosszegi.
Mórocz, Krausz, Kiss Z. (Gái Sz.) - Kulacsik (Gál B.), Puskás (Szekeres), Csúri
(Bali), Fábián - Kurucsai (Terhes), Dóra.
Edző: Szalai István.
Makó: Kovács - Sümeghy, Dálnaki, Magyar, Papp - Bagi, Ferenczy, Szegedi, Kis
- V a r g a , Mádi. Csereként játszott: Kondacs, Brakszatórisz, Balázs. Edző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Bagi, Brakszatórisz, Mádi.

A két megyei NB Il-es csapat edzőmeccsén a melcgítős Makó 3-0-ra legyőzte a Szegedet. Fotó: Kamok Csaba
A két megyei NB Il-es csapat nemcsak a bajnokságban, hanem minden felkészülési időszakban legalább egyszer összecsap. A találkozón a Szeged mindössze két, amolyan apró lehetőségig jutott: az első
félidőben Kurucsai elől védett merész vetődéssel Kovács, majd a második 45 percben Dóra erőtlen lövését fogta a vendégek kapusa. A
Makó, főleg a szünet után több
helyzetet is kidolgozott, és ezekből
a mezőny legjobbja, Bagi lábbal,
az ő beadásából pedig Brakszatórisz
és Mádi fejjel volt eredményes.

FC SZEGED—
KISKUNDOROZSMA
7-4 (3-3)
Szeged, Felső Tisza parti stadion, 50
néző. Vezette: Bálint.
Szeged: László (Leskó) - Szamosszegi,
Mórocz, Csúri, Krausz - Kulacsik (Gál
Sz.), Puskás (Gál B.), Bali (Gyimesi), Fábián (Terhes) - Dóra, Kurucsai (Szekeres). Edző: Szalai István.
Kiskundorozsma: Demeter - Ottlik S„
Kiss, Goda, Cseh - Barna, Csányi, Bóka,
Tóth C s . - O t t l i k R„ Hódi. Cserék: Keresztúri (kapus), Farkas. Edző: Ottlik Sándor.

Gólszerzők: Dóra (4), Kulacsik, Mórocz,
Terhes, ¡11. Tóth Cs., Barna, Ottlik R„ Bóka.

A szegedi együttes a szokásához
híven vasárnap is edzőmérkőzést
játszott. A meccsen amíg a dorozsmaiak bírták erővel, addig jól
tartották magukat. A mérkőzésen
egyik fél sem lehetett büszke a védelmére.
A Tisza-parti gárdához kapcsolódó hír, hogy várhatóan kedden ül
tárgyalóasztalhoz a Szeged és a
Szolnok vezetése, és a szolnoki elnök, Ferencz Gábor jelenlétében
elsősorban a két fél együttműködésével kapcsolatos részleteket beszélik meg.

MÓRAHALOMALGYŐO-4 ( 0 - 4 )
Mórahalom: Bubori - Bálint, Szabó Zs.,
Tóth E., Ábrahám - Nemes, Masa, Szabó
G., Sajtos - K. Tóth, Keller. Csereként játszott: Vasúth (kapus), Tombácz. Játékosedző: Szabó Zsolt.
Algyő: Halász - Adelhardt, Gábor, Krisztin
T., Kazán - Pécsek, Angeli, Krajczár, Varga
- Krisztin B., Kiszner. Csereként játszott:
Pető (kapus), Rau, Sebők, Daróczi, Pataki,
Podonyi, Szabados. Edző: Takács Zoltán.
Gólszerzők: Kiszner (3), Krisztin B.

Új játékosként tűnt fel az Algyő
együttesében Pécsek, aki az FC
Szegedtől érkezett Takács Zoltán
csapatához. A tréner az első NB IIIas bajnokin négy kezdő labdarúgójára nem számíthat, érthető, ha
hétről hétre más összeállításban
küldi fel a pályára a gárdáját. így került a csatársorba Kiszner, aki két
szemfüles és egy fejes góllal igazolta: jó döntés volt támadóként számításba venni. A Mórahalom a
második félidőben már egyenrangú ellenfele volt a magasabb osztályú riválisának.

SZARVASMÉH-SZENTES l - l ( l - l )
MÉH-Szentes: Szénási - Mészáros, Erdei, Fajkusz - Koncz, Kerepeczky, Major,
Ludasi, Pálfi - Juhos, Tóth Cs. II. félidő:
Vratnjan - Törtei, Bosánszky Zs., Fajkusz
- Jerney, Kerepeczky, Koncz, Síber, Pálfi Bosánszky M „ Nana.

A szentesi gólszerző: Kerepeczky.
Az elmúlt heti 5-O-ás szentesi sikert hozó mérkőzés visszavágója
előtt alaposan meghajtotta a tanítványait Bódi Attila. Érthetően fáradtan mozogtak Erdeiék, akik

több, pontatlan átadást is vétettek. A Szarvas szerzett vezetést,
azonban az utóbbi időben rendkívül eredményes Kerepeczky egyenb'tett. Juhos tizenegyesből és Koncz
szabadrúgásból a kapufát találta
el, így maradt az 1 - l - e s döntetlen.

HFC—MINDSZENT
3-0 (3-0)
HFC: Bíró - Szűcs, Szrenka, Huszár - Fazekas - Hóbel, Kiss, Antal - Juhász, Borbás R, Katona. Cserék: Szabó G. (kapus),
Király, Nagy L. Edző: Kiss Tibor.
Gólszerzők: Hóbel, Juhász, Borbás P

Már az első félidőben is sok helyzetet dolgozott ki az első edzőmeccsén pályára lépő HFC, és ezekből hármat kihasznált. A második
játékrészben is sok lehetőség adódott a hazaiak előtt, de ezek mindegyike kimaradt.

TÁPÉ—SZVSE 3 - 2 ( 0 - 1 )
Gólszerzők: Farsang, Héderi, Molnár, ill.
Luczás, Tóth G. UTC-Tápé 3 - 5 ( 2 - 3 ) .
MÁDI JÓZSEF

Kedden, 18 órakor: Ldss-HNKC-Esztergom

Farkas: nyolc-tíz gólos előny kellene
KÉZILABDA
A hétvégi bajnoki fordulóban szabadnapos volt a Liss-HNKC NB Ies női kézilabdacsapata. A „pihenő" alatt azonban a keret keményen készült - vasárnap is volt
és ma is lesz tréning - az Esztergom elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntőre, melynek odavágóját kedden, 18 órai kezdettel rendezik
meg a Hódtói Sportcsarnokban.
Az elmúlt héten nem simultak ki
Faikas József vezetőedző homlokán
a ráncok, sőt...
- Egyáltalán nem lebecsülendő
ellenfél az Esztergom, Laurencz
László jól összerakta a főként fiatalok alkotta csapatot. Ennek első
jele a Vác 34-20-as legyőzése volt.
Ezt a megállapítást támasztja alá
sajnos, hogy nem csökkentek, sőt
növekedtek a gondjaink. Asztalos
sérülése súlyosabb, mint amilyennek ez első orvosi vizsgálat után
tűnt. A bal bokája még mindig vérrel telített, nem javul olyan ütemben, mint vártuk. Ráadásul Huba
korábban már sérült bokája is aláfordult az egyik foglalkozáson és
rossz állapotban van. A szereplésük kérdéses. Csákit megműtötték,

Lehet, hogy Farkas József edzőnek kényszerűségből teljesen ú j taktikát kell kidolgoznia.

rá hat-nyolc hónapig nem számíthatunk.
Csáki Éva bal térdét hétfőn operálta meg dr. Török László adjunktus a szegedi új klinikán, s a csapatkapitány abban reménykedik:
kedden már ott lehet a Hódtói
Sportcsarnokban és szoríthat társai sikeréért.

Fotó: Tésik Attila

- Túl vagyok a beavatkozáson,
s a jelek szerint jól sikerült a keresztszalagpótlás - árulta el Csoki, akit telefonon kerestünk meg
- , már nyolcvan fokban tudom
hajlítani a lábam. Konzultáltam a
doktor úrral, és azt mondta, ha
megy a kilencven fok és jól érzem magam, h a z a m e h e t e k . A

keddi Magyar Kupa-meccsen már
szeretnék ott lenni, de nem erőltetem, itt gépek segítik a gyógyulásomat. Igaz, a szúlinapomat bent
ünnepeltem, de szinte „észre sem
vettem" a különbséget, a vezetők,
a csajok és a barátok is meglátogattak. Nagyon jólesett, köszön ö m nekik...
Visszatérve az MK-mérkőzéshez, a már említettek miatt Farkas edzőnek n e m lesz könnyű
dolga. Mindenre gondolva ki kell
dolgoznia az Asztalos nélküli védekezést, s ebben nagyobb feladat
hárulhat Jancsarovára és Nikolicsra is, akik korábban elsősorban
a támadások során tartózkodtak
a pályán.
- Minden probléma dacára m o n d t a a szakember - olyan
előnyt szeretnénk szerezni, ami a
továbbjutás záloga lehet. Nyolc-tíz
gólos különbség esetén már nyugodtan u t a z h a t n á n k a pénteki
visszavágóra. Az Esztergom futós
csapat, de fizikálisan mi is jó állapotban vagyunk, és mellettünk
szól a hazai környezet, valamint
szurkolóink várható biztatása. A
bajnokságban 41-27-re nyertünk,
ez most nehezebb összecsapás
lesz.
IMRE PÉTER
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Braniszlav Dzunics sokkolta a Naturtex-Szedeákot

Szeviép szorongatta Postás
A bemutatáskor nagy taps fogadta az egykori szegedi trénert, a bajnok Kaposvár mesterét, Földi Sándort. Az egykori Szeol AK-os
edzőhöz több egykori játékosa is
odament és hosszasan beszélgetett
a vajdasági születésű szakemberrel.
Villámrajtot vett a Kaposvár, pillanatok alatt 0-6-ra elhúzott. Tanács szerezte az első szedeákos
pontokat azonban ez sem adott
lendületet a Tisza-partiaknak. Dzunics vezérletével fokozatosan növelték az előnyüket a vendégek, a lassan és az álmosan játszó hazaiak ellen. Hiába kért időt Bonifert Domonkos vezetőedző, a 6. percben
már 6-22 állt az eredményjelzőn.
A hajrában folytatódott a kaposvári parádé, elég csak megemlíteni, hogy az utolsó másodpercben
Sejó Bukva akkora sapkát osztott
le Ledon Greennek, hogy az amerikai kosaras arcáról lefagyott a
mosoly. Braniszlav Dzunics őrületbe kergette a közönséget, az egykori jugoszláv gólkirály minden
helyzetből a gyűrűbe talált, a 12.
percben már a 17. pontját szerezte - ekkor a Naturtex 18.-nál járt.
Jellemző a szegediek gyenge produkcióját, hogy Green a 18. percben szerezte az első találatát. Egy
hárompontos is milyen örömet tud
szerezni: Reggie Elköt két másodperccel a fébdő vége előtt szerezte
az első tripláját, csapatának a 39.
pontját.

KOSARLABDA
Két vereség. A bajnoki sorsolást
ismerve ez előre borítékolható
volt, hiszen a Szeviép-Szeged női
és Naturtex-Szedeák férfi A csoportos kosárlabda együttese is
esélytelen volt az ellenfelével
szemben. A Király-tanítványok a
Ronchetti-kupában menetelő
Soproni Postástól, míg a Bonifert
legények a bajnoki címvédő Kaposvártól kaptak ki hazai környezetben.

SZEVIÉP-SZEGEDSOPRONIPOSTÁS
66-75 ( 2 0 - 2 0 , 1 4 - 1 7 ,
13-22,19-16)
N B I A csoportos női kosárlabdamérkőzés, újszegedi Sportcsarnok, 300
néző. Vezette: Nagy L., Farkas.
Szeviép-Szeged: Madaras (63), Donkó
( 1 6 3 ) , MÉSZÁROS (2242), Mirkov (4),
Varda (16). Cserélt Szopkó (2), Pungor
( - ) . Edző: Király Sándor.
Soproni Postás: Naydenova (4), Csákány
(11), Fodor (10), SHLVAKHOVA ( 2 M ) , Sauer (8). Cserék: Ambrus (10), Englert (4),
Fűrész (1), Russai (4). Edző: Meszlényi
Róbert.

Danijela Varda szerezte a SzeviépSzeged női kosárlabdacsapatának
az első bajnoki pontjait az újszegedi sportcsarnokban. A Tisza-partiak először játszottak meccset az
A csoportos bajnokságban a felújított létesítményben. Ez a lendület megmaradt, főként a hazaiak
akarata érvényesült, ebben az
időszakban jól védekeztek a Király-tanítványok, jól szedték a lepattanókat. Talpra ugrottak a
nézők három perc harminc másodperc telt el a meccsből, amikor Madaras Judit egy másodperccel a támadóidő lejárta előtt, a fél
pályáról talált a vendég gyűrűbe,
9-5. Két perc múlva Sauet kosara
után már a vendégek vezettek,
igaz, nem sokáig. Mészáros Kornélia - a Postásból igazolt vissza Szegedre - megkezdte a pontgyártást,
előbb egy duplát, majd egy triplát
hintett be, így a 8. percben 18-15
volt a Szeviép javára. Izgalmasan
alakult a hajrá, Varda négy másodperccel a vége előtt egyenlített,
20-20. Fej fej mellett haladtak a
csapatok, egészen a 15. percig. Ekkor a vendégek idegenlégiósa, Olga Shlyakhova lendületeit adott a
Postásnak, s az ő eredményes játékának köszönhetően 99-24-re
megléptek a szegediektől. Szerencsére Mészáros Koméba tartotta
vele a lépést, gyors egymás utánban két hárompontost is szerzett,
ennek köszönhetően ismét átvették a vezetést a hazaiak, 32-31. Ezután többször is hibáztak Mirkovék, s eztAmbrusék könyörtelenül
kihasználták, így a félidőben 34-37
volt a javukra.
Danijela Varda percei következtek, hat pontot helyezett el a vendéggyűrűben, ennek következtében 40-39 állt az eredményjelzőn.
Védekezést váltott a Sopron, s ez
eredményre vezetett. Egyre pontatlanabbak lettek Madarasék, védekezésben pedig nem tudtak mit
kezdeni a centerekkel, fokozatosan növelték az előnyüket a Meszlényi-tanítványok. Mészáros ne-

A második játékrészben Drahos
szoros emberfogással követte Dzunicsot, ez a húzás bejött, hiszen a
két negyed alatt huszonkilenc pontot szerző kosaras egyre többet hibázott. Elliot eredményessé vált,
ennek volt köszönhető, hogy a 29.
percben húsz ponton belülre kapaszkodtak a szegediek, 55-74. Ami
igazán szimpatikus volt, hogy a
nagy különbség ellenére a közönség
minden egyes hazai találatot kitörő
lelkesedéssel fogadott, megtapsolt és
biztatta a kedvenceiket. A záró negyedre csak egy kérdés maradt: sikerül-e a vendégeknek megszerezni a századik pontot? Ez az utolsó
pillanatban a MAFC-tól igazolt Fülöp jóvoltából összejött, így a végén a bajnoki címvédő Kaposvár
fölényes győzelmet aratott.

Mészáros Kornélia (fehérben) bizonyult a legeredményesebb játékosnak a Szeviép-Szegedből.

gyedik triplája is csak szorosabbá
tette a meccset, harminc perc játék után tizenkét pont volt a különbség, 47-59. A negyedik negyed eleje is hasonlóan alakult,
mint a harmadiknak a vége: ekkor
is Englerték akarata érvénysült.
Úgy tűnt, padlóra kerülnek a szeviépesek, azonban öt perccel a végeelőtt hatalmas hajrát nyitottak.
Donkó Orsolya vezetésével fokozatosan dolgozták le a hátrányukat,
egyre közelebb kerültek Fodorékhoz, s a végén tíz ponton belülre
tornázták fel magukat és kilencpontos vereséget szenvedtek,
66-75. Ez a bajnokság harmadik
helyezettje és a Ronchetti-kupában a legjobb nyolc közé jutott
Soproni Postás ellen dicséretes teljesítmény és pozitívan értékelendő.
Király Sándor: - Az eredménnyel elégedett vagyok, bárha
többen, jobb teljesítményt nyújtanak, akkor akár egy bravúrt is betudtunk volna mutatni.
Meszlényi Róbert: - A harma-

Fotó: Kamok Csaba

dik negyed közepéig nem találtuk
a ritmusunkat, addig megnehezítette a Szeged a dolgunkat. Ahogy
feljavult a védekezésünk,
egyből
érvényesült az akaratunk.

NATURTEX-SZEPEÁKKAPOSVÁRI KLÍMA VILL
76-100 (14-35,
25-28,18-16,19-21)
NB IA csoportos férfi kosárlabdamérkőzés, újszegedi Sportcsarnok, 1200
néző. Vezette: Szabó Gy„ Kékesi.
Naturtex-Szedeák: ELLI0T (283), Deák
(9), Green (143), Nyilas (93), Tanács
(10). Cserék: Balogh ( - ) , Pávlicz ( - ) ,
Molnár A. (4), Drahos (2), Kukla ( - ) .
Edző: Bonifert Domonkos.
Kaposvár: Simon ( 9 3 ) , DZUNICS (3331),
BENCZE (133), Szőke ( 9 3 ) , IVK0VICS
(18). Cserék: BUKVA (11), Fülöp (4), Domonkos (33), Kovács ( - ) , Tömösváry ( - ) .
Edző: Földi Sándor.
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Bonifert Domonkos: - Számomra is érthetetlen, hogy miért kezdtünk ennyire gyengén, ami miatt
esélyünk sem volt a mérkőzésen.
Földi Sándor: - A remek kezdésünk eldöntötte a meccset, ezután
végig az történt a pályán, amit mi
akartunk.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Albacomp-MOL-Szolnok 9 2 - 9 1 ,
Debreceni V a d k a k a s o k Paksi Atomerőmű 7 5 - 7 7 ,
Marsí-lsobau N y í r e g y h á z a MC M A F C 1 0 8 - 9 4 ,
ZTE KK-Dombóvári VMSE 8 4 - 8 1 ,
Falco KC-SzombathelyMarc-Körmend 8 3 - 8 9 .

A bajnoki fordulóhoz tartozik,
hogy a Vas megyei rangadón, a Falco-Körmend meccsen a vendégek
trénerét, Ftitonay Imrét egy pénztárgépszalaggal fejbe dobták a második
negyedben. A neves szakember elájult, s kórházba kellett szállítani,
ahol megállapították, hogy agyrázkódást szenvedett. A találkozó folytatódott, s a Marc hatalmas küzdelemben - az edzőjükért is harcolva
- megszerezte a győzelmet.
SÜLI R Ó B E R T

A tizennyolcadik
RÖPLABDA
K0META-KAP0SVAR S E DFRC-SZEGED
3:0 (11,22,22)
Extraligás férfi röplabdamérkó'zés. Kaposvár, 300 néző. Vezette: Juhász, Kiss B.
Kometa-KaposvárSE: Dávid, BÁNHEGYI,
Cutino, SZAJFULIN, GELENCSÉR, Wang
Csí. Csere: Geiger (liberó), Grózer, Kovács. Edző: Demeter György.
DFRC-Szeged: Nacsa, Besenyei, MELNICSUK, Rácz, Bába, Péterfy. Csere: SZELECZKY (liberó), Maksa. Megbízott játékos-edző: Jurij Melnicsuk.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 1-2,

11:4,16:7,20:10,24:11.2. szett: 6:9,
12:14,15:14, 19:19, 23:22. 3. szett: 7:4,
11:8, 16:14,20:17, 24:22.

Nyári Sándor, a DFRC-Szeged vezetőedzője ezúttal nem szponzorkeresés miatt nem tartott csapatával a bajnok Kometa otthonába.
A gyerekkorcsoportú gárdával
Kecskemétre utazott, s a fiatalok
szép eredményeket értek el.
- Kaposvárott, a papírforma szerint, nélkülem is kikaphatott az
együttes, viszont ezek a gyerekek
megérdemlik az odafigyelést. A
Nusser Elemér és Varga Tamás által felkészített, az Arany János és
a Németh Imre Általános Iskolára épülő csapat szép sikereket ért
el ezúttal is, és már biztos, hogy
az utolsó kör eredményeitől függetlenül bejutott az országos hatos döntőbe. Ugyanez elmondható a serdülőkről is.
S akkor a somogyi kirándulásról.
Az első szettben nagy hazai fölényt láthatott a mintegy három-

száz főnyi - korábban bizony minimum ezren voltak kíváncsiak
a két fellegvár rangadójára! - publikum. A kométások sorozatban
gyártották pontjaikat, míg válasz
igen ritkán érkezett a szegedi oldalról. A második felvonásban változott a játék képe: Melnicsuk vezérletével a DFRC sokkal nagyobb
ellenállást fejtett ki. A szervafogadás, a bberó Szeleczkynek köszönhetően, feljavult, a támadások sikeres befejezésénél pedig az ukrán „veterán" jeleskedett. Ebben a
játékrészben 9:6-ra és 14:12-re
még vezettek a vendégek, s Bánhegyiek csak a hajrá előtt érték
utol (19:19) a csongrádi csapatot.
Ezt követően már nekik pattant
jobban a labda. A harmadik szettben is becsülettel helytállt a Szeged, amit az is bizonyít, hogy Szajfuhnt csak 16:14-nél, Wang Csít
pedig 20:17-nél hozta le a pályáról Demeter György, a hazaiak
mestere.
A bajnoki címvédő végül is papírforma-győzelmet aratott, ami
teljesen megfelel a reaütásnak, a
két klub között az anyagiak és a játékosállomány terén tapasztalható különbségnek.
Demeter György: - A kötelező
győzelem mellett néhány olyan
formációt is gyakoroltunk, amit a
belgák elleni meccsen hasznosíthatunk az Európai Élcsapatok Kupájában. Ezzel együtt a második és
a harmadik szettben figyelnünk
kellett, hogy játszmaveszteség
nélkül hozzuk a partit.
Jurij Melnicsuk: - Az első szettben a rossz kezdést követően feljavult a nyitásfogadásunk
és a
sáncmunkánk is, de a végjátékokban a nagyobb rutin rendre a bajnok javára döntött.
I.P.

Búcsú, győzelemmel
és vereséggel
Véget ért az alapszakasz a női
röplabda NB I-ben. Az extraligás
tagságra pályázó SZDRE hazai
pályán győzelemmel, az SZNRC
pedig, idegenben, vereséggel intett búcsút ennek az etapnak.
Utóbbi az eddig nyeretlen Ajkától (14 „zakó", l:41-es szettarány...) kapott ki.

SZEGEDI D R E TATABÁNYA 3:0
(14,12,14)
NB l-es női röplabda-mérkőzés. Szeged,
Etelka sori munkacsarnok, 100 néző. Vezette: Békési, Szabó E
SZDRE: DOBOS, VAKULYA, DUBA, Komáromi, Bakos, Kiss E. Csere: Kádár Németh
(liberó), Kovács T. Edző: Hulmann Zsolt.

Az utolsó alapszakaszbeli találkozónak a bajnokság szempontjából már nem volt tétje: a hazaiak
nem léphettek előre az első helyre, a vendégek pedig semmi esetre sem csúszhattak le az ötödikről.
Ráadásul a Tatabányából hiányzott három kezdőember, így a cserék bizonyíthatták (volna), rájuk is
lehet számítani. A lila-zöldeknél viszont a komplett kezdő várt bevetésre. A Dobos vezérelte házigazdáknak 39 perc is elegendőnek bizonyult a győzelemhez a tartalékos
Tatabánya ellen. Az utolsó pontot
Duba érte el.

Hulmann Zsolt: - A várakozásnak megfelelően, magabiztos sikert arattunk, de a játékunkban
még sok üresjáratot fedeztem fel.
Ezen a rájátszás kezdetéig feltétlenül javítunk.

AJKA-SZEGEDI NRC
3:0 (22,18,12)
NB l-es női röplabda-mérkőzés. Ajka, 100
néző. Vezette: Pruckner, László.
SZNRC: Németh, Bodó, Lányi, Léderer,
SZABÓ K., Müller. Csere: Dóra, Bakacsi,
Hatala. Edző: Szalai Mátyás.

Az SZNRC esélyesként érkezett a nyeretlen Ajka otthonába,
de hamar kiderült: a papírforma
ezúttal „szakad"...
A nyitásfogadás gyengesége a
támadások hatékonyságát, is
befolyásolta. A védekezésben
pedig alapvető hibákat vétettek Bodóék. Pedig a március elején
kezdődő rájátszás szempontjából a Szegednek feltétlenül nyerni kellett volna ezt a találkozót.
Szalai Mátyás: - Elnézést kérek
mindenkitől,
ezt a meccset én
szúrtam el. Rosszul és rosszkor
cseréltem, az adott szituációkban
néma megfelelő embereket küldtem a pályára. Sajnálom, hogy a
sereghajtó Ajka ellenünk szerezte meg egyetlen
győzelmét.
LE

A Midbvy**- akcióra kész!
A febérőzáHitás S/M

FORDÍT

erüfetéÁ alkalmas,• rendkívül szeles tülke és alvá/valusztókpt kínáló Micilum (13 tonnás i 60
U -s mötorral) most akciós áron. 7 599 0 0 0 Ft <- A E A-tól vasárolhato meg, ráadasuf régi.lF/
>köen beszámítjuk a vételárba. A kategóriájában legkisebb önsúllyal rendelkező, fordulekony. Euró 3-as möjfc
informatikai és-fejlett biztonsági rendszerrel ellátott "liaszöngépjátmü család tagjaihoz igény tszérint különbőzé t
/>». Miért ne választana-egy tehetőséget, ahol az oívaiások a sikerrel és a praktikummal tatalkoz'
RENAULT

I
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HETFO, 2002. FEBRUAR 11.

M U S O R «

15

—

TELEVIZIOMUSOR

RENAULT EXPRESS 1.2 B
1995.09., fehér, 2 személyes
kisteherautó
25% befizetésével részletre is.
62/258-280, 06-20-9-721-846

MERCEDES-BENZ E220 CDi
Diesel Elegance, 2001.03.,
smaragdmetál, szervizkönyv,
sérülésmentes.
62/258-280, 06-20-9-721-846

Gyászközlemények
SZEGED

„Búcsúztam volna tőletek, de
erőm nem engedett. így búcsú
nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

FILÓ BÉLA

GYÁSZHÍR
„Lelked, mint fehér galamb, a messzibe
tovaszállt, hiába keresünk, könnyes szem ü n k már nem talál. De tudjuk, hogy a
csillagok közt a legfényesebb Te vagy, s
utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen Édesapa, Nagyapa és após,

CSERNUS ANDRÁS MIHÁLY
életének 65. évében, méltósággal viselt betegségben váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 15-én, 14 órakor lesz az Algyői temetőben.
A gyászoló család

Megrendült szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy

GOLDMANN
TIBORNÉ
VASS ROZÁLIA
elhunyt. Temetése február 13án, 14 órakor lesz a dorozsmai
temetőben. Előtte gyászmise
13 órakor a dorozsmai templomban.
Gyászoló testvérei és fia

Megrendült szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy

TÓTH
SZILVESZTERNÉ
FÖDI ROZÁLIA
81 éves korában csendesen elhunyt. Temetése február 12én, 11 órakor lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 10 órakor.
0H 976209
Gyászoló családja

Nincs, helyén örökre űr tátong, ki bánatűzőn megsimogatná a fejünket, mint
hajdan kócos üstökünket, ha könnyáztatta arcai, fájdalmak, sérelmek ellen menedéket kerestünk az ölelésében. A lélek háborog és sajog, amíg az ember emlékezni
képes. Nem igaz, hogy az idő minden sebet begyógyít, hogy az örök törvény könyörtelenségét feledtetik az évek, hogy könnyű
megadón belenyugodni a megmásíthatatlanba. Akkor avatja felnőtté gyermekét, ha kezét elengedve végleg árván hagyja. Ezért kell, még jobban, sokkal-sokkal jobban szeressük
a még élőket."

ÖZV ANTAL JÁNOSNÉ
Ú g y m e n t é l el p o n t o s a n fél éve, a h o g y éltél, c s e n d b e n és s z e r é n y e n .

Drága Édesanyánk, nyugodj békében!
0U975829

cukrászmester, életének 61.
évében örökre itthagyott bennünket. temetése február 13án, 14 órakor lesz a Belvárosi
temető ravatalozójából.
011976323
Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy legdrágább édesanya, nagymama, dédmama,
kereszanya és kedves rokon,

ÖZV. MÓRICZ
GÉZÁNÉ
HEGEDŰS MARGIT
(volt Francia utcai lakos), az
„Április 4" Cipőipari Ktsz.
nyugdíjasa február 2-án, 90 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 14én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójában.
oii9762io
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLEKEZES

Szerető fiad

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,

RUSKÓ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
011975993 Sándorfalva, Szeged

MÂK0
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk

MELEGA PÁLNÉ
SZOLDÁN KATALIN
Makó, Csokonai utcai lakos 86
éves korában elhunyt,
temetése február 13-án szerdán
13 órakor lesz a makói Belvárosi Református Otemetőben.
oii976429
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

IFJ. SZEKERES
FERENCET

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

NEFF BÉLA
(közgazdász], Hódmezővásárhely, Pákozdy F. u. 3. sz. alatti lakos 61 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt,
temetése február 13-án, 10.30
órakor lesz a római katolikus
temetőben. Gyászmise előtte
9 órakor lesz a belvárosi katolikus templomban.
Gyászoló család
ni 1Q741Í7

CITROËN SAXO 1.1 B
2001. 03., ezüstmetál, ötajtós,
4700 km, sérülésmentes,
20% befizetésével részletre is.
06-20/9721-846, 62/258-280

'

Megrendülten és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának tagja,

NEFF BÉLA
hirtelen elhunyt. Temetése
2002. február 13-án, 10 óra 30
perckor lesz Hódmezővásárhelyen, a katolikus temetőben.
A takarékszövetkezet
011976.162 gyászoló kollektívája

GULYÁS KIS
FERENCNÉ

|
§
o

temetésének helyes időpontja: 2002. február 12-én, 14.30
óra a Kincses temetőben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek."
Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak,
közeli és távoh ismerősöknek,
a Hódtó Szoc. Foglalkoztató
dolgozóinak, akik szerettünk,

POLYÁK LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0U975466
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
oi 19752.44
Kiszombor és Algyő
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, minden kedves ismerősnek, jó szomszédoknak,
barátoknak, akik

ÖZV SIMON
SÁNDORNÉ
SZALMA ILONA
temetésén megjelentek és a kegyelet virágait elhelyezték. Részvétükkel együttérzésüket kifejezték. Külön mondunk köszönetet
a belgyógyászati osztály lelkiismeretes munkájáért. A maroslelei volt szomszédoknak, minden
kedves ismerősnek. Az FLP munkatársaknak, barátoknak. Köszönjük a temetkezési vállalkozás lelkiismeretes munkáját.
011976242

Gyászoló család,
Makó, Maroslele

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma
reggel 8.30 Topmodell 9.05-11.00Téli olimpia
11.00 Örök időkre 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Romamagazin 13.30 Domovina 14.00 A kakasdombi zsaru 15.00 Magyar
ház 15.30 Téli olimpia
16.30 Vallások az ókor romjain
16.50 Maradj velünk!
Találkozás a Bibliával
17.00-17.50 Téli olimpia
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.30 Játék a nemzetért
Major Tamás
18.35 Chicago Hope Kórház
19.23 Szót kér a természet!
19.24 „Haza a magasban"
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin
20.45 MMM - Mi? Mennyi? Miért?
21.15 Szigorúan bizalmas
21.40 Bonusz így készül
az Angyali hármas
22.00 Aktuális
22.20 Híradó este, időjárás
22.25 Théma
22.45 Fogadóóra
23.15 Fehér György-sorozat:
Nők iskolája
0.30 Kárpáti krónika
0.40 Világhíredé

5 . 5 0 Jó reggelt. Magyarország! 9 . 0 0 - 1 1 . 5 0
Délelőtt a IV 2-vel 9 . 0 0 Sonadoras9.45 Rosalinda 1 0 . 1 0 Utazás Gasztronómiában 1 0 . 4 0 Közvetlen ajánlat 1 1 . 4 0 Mi, magyarok 1 1 . 5 0 Riviér a l 2 . 3 0 Maggie 1 3 . 0 0 A dadus 1 3 . 2 0 Furcsa
pár 1 5 . 0 0 Gazdag ember, szegény ember 1 5 . 5 5
Kapcsoltam
1 6 . 1 5 Sebzett szívek
1 6 . 4 5 Lucecita
1 7 . 1 0 Barátok és szerelmek
1 7 . 3 5 Szeretni beindulásig
1 8 . 0 0 Aktív A TV 2 magazinja
1 8 . 3 0 Tények Hírműsor
1 9 . 0 0 Nincs kegyelem
1 9 . 5 5 Jó barátok
Amerikai vígjáték sorozat
2 0 . 2 5 Titánok
2 1 . 2 5 Pokoli történetek
Vujity Tvrtko műsora
2 2 . 2 5 Szokatlan - Az élet sója
Szily Nóra műsora
2 3 . 0 0 Jé estét, Magyarország!
2 3 . 4 5 Az én mozim

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4 és este 8 óra: Csúcsformában 2. Színes
amerikai film; du. báromnegyed 6 óra: „Valami
Amerika". Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Süti,
nem süti. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, nejyed 6 és este fél 8 óra: Reménytelen gyilkosok.
Színes német film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Moszkva tér. Színes magyar film. R.: Török
Ferenc; este 9 óra: Tükör. Színes szovjet film. R.:
Andrej Tarkovszklj.
PLAZA CINEMA CITY
Vanília égbolt: 15, 17.30. 20 óra. Atlantis: 14 óra.
CSOCSÓ: 16 óra. A Gyűrűk Ura: 14,17.15,20.30 óra.
Libidó: 14,16,18 óra. Ellenséges terület: 17.45,20
óra. Hariy Potter: 14,17,20 óra. Csajok a csúcson:
14,16,18,20 óra. Az egyetlen: 14,16,18,20 óra.
Amerikai Pite 2.: 20 óra. Valami Amerika: 13.15,15.45,
18,20.15 óra. Csúcsformában 2.: 14,16,18,20 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Hamvadó cigarettavég Színes
magyar film; este 8 óra: A panamai szabó. Színes
amerikai film.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.Ó4 Napközben 12.02
Déli krónika 12.40 Ki nyer ma7 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
görög katolikus egyház félérája 14.04 Zene-széval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05
Pénz - piac - profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 A hét meseírója: Géczi János. Jó éjszakát, gyerekek! 20.04 Aranyemberek - Köteles Mária 20.35 ..Mamsel Európa" - Jósika Miklós levelei Eejérváry Mlkíósboz, 1 2 1 . 0 5 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Késő
esti krónika 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekből. Gyurkovics Mária és Rösler Endre
énekel 0.10 Himnusz
PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok
6.03 Kívánságreggel 8.30 Olimpiai híradó. Tudósítások, riportok Salt Laké Cityből a téli olimpiai
játékokról 9.00 Délelőtt 12.00 Jó ebédhez szól
a nóta 13.00 Verkli 14.00 A rádió kívánságműsora 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió
18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek A téli olimpia jegyében 19.15 Unikum 20.00
Váltóhang Blues 22.00 Szálkák. Egy óra a cigányságról, de nem csak cigányoknak 23.05 Olimpi-

0.30
1.20
1.30
2.20
3.00

Friderlkusz Sándor műsora
Siska A szakadék szélén
Korridor Cafe
Háló@világ
Aktív A TV 2 magazinja
Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Topsbop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat,
244.9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 11.35
Delelő Vidám show. Benne: 11.35 Ünnepnaptár
12.30 Kavalkád 13.00 Híradó 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk 14.25 A végtelen
szerelmesei 15.15 Csak egy szavadba kerül!
15.20 Receptklub 15.35 Milagros
16.25 Csak egy szavadba kerül!
16.30 Vad szenvedélyek
17.20 Mónika A kibeszelóshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön Is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1435-1436.
20.25 Szupermozi: Halálos terápia
22.35 A nagymami soha
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.55 Autómánia (ism.)
1.25 Fókusz, időjárás-jelentés
1.55 Dlvatkllp

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 Indul a nap
8.30 Műsorismertetés 8.40 Heh hírmondó (ism.)
9.35 Elfeledett tájakon Zselicség 10.05 Kis malac nagy története 10.45 A radzsasztani szent Puskar-té 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Udvarház (ism.) 12.40 Emlékképek - régi híradók (ism.) 13.00 Talentum
13.30 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism.)
13.45 Tájak, fortélyok, asszonyok 14.00 Műsorajánlat 14.05 Vogulok között 14.55 Zengő ábécé 15.05 Magyar várak legendái Galambéc 15.15
Rendhagyó történelemóra Kárpátalja 16.00 Tűzzel-vassal 16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej,
bej. helyes beszéd 1 19.00 Határok fölött 19.30
Európa legszebb kertjei Belga ismeretterjesztő filmsorozat 20.00Kamera Hungaria 2001, Szeged 21.10
Egy kastély anaté- miája 21.45 Híradó, sport
22.00 Magyar Filmszemle 22.40Törvénysértés
nélkül 0.30 Hírek 0.35 Műsorismertetés.

nyara: Amenka 13.00 Híradó délben 14.00 Parlamenti napló 14.55 Ötcsillagos találkozások
15.20 A négy páncélos és a kutya 17.05 Iskola
utca Benne: favágók; A szépen szóló furulya; Fúvós
hangszerek; Térhatású tévé; Kivágjuk a rezet; Okoskodó; Programajánló 18.00 Beszéljünk a jövönkről!
Balogh János műsora 18.15 0.00 Téli olimpia
20.40 „Haza a magasban" Filmetűd 20.45 Híradó este 21.10 Sporthírek 21.15 Az olvasás éve
0.00 Játék a nemzetért Major Tamás 0.05 Éjszakai telefon 1.35 5.30 Téli olimpia 5.30 Van őt
perce? Dvorák: Pblonéz

Szeged TV
7.00 Egészségmagazin. 7.30 Városháza (ism.).
8.00 Naturtex-Szedeák-Kaposvár férfi kosáriabda
mérkőzés (ism ). 9.30 Zenevonal. 10.00 Főszerepben: Tolnay Klári - Mindenki ártatlan. 11.05 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 13.00 Képújság 15.00 Zenevonal - interaktív kívánságműsor.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelö - szórakoztató
ós Információs műsor.
20.30 Sport.
21.00 Főszerepben: Ruttkai Éva - A
császár parancsára.
22.30 Híradó (Ism.).
23.00 Képújság.

Telin TV
22.00 19.00 Hangos képújság 19.00 Porsche
Szeged. 19.30 Lakáskulcs. 20.00 Sajtéklub.
20.30Kontraszt 21.00 SÍ-ISI V. lész. 21.30 Energizálás, méregtelenítés, PIOKAl-talpbetét Előadó: Bergemé Wilk Halina.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu httpi7toww.tktv.hu
15.00 19.00 TKTV Képújság

VTV Makó
7.00 A vasárnapi adás ismétlése. 10.10 Képújság.18.00 Műsorajánló. 18.05 Tfialassa, 1 rész.
18.30 Akarj élni! 19.00 Híradó. 19.10 Manó. Maria, Mario. Olasz filmdráma. 20.46 Híradó (ism.).
20.56 Képújság

VTV Vásárhely
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma
reggel 8.35 Delta 9.00 Magyar szalon Heh kulturális magazin 9.30 Alpok-Ouna-Adna 10.00 Trópusi bőség 10.50 Rományi Rota énekel 11.05
Ismeretlen ismerősök Bálint Antónia 11.30 Kapás
van! 12.00 Déli harangszó Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 58 12.30 Kamaszkorunk legszebb

16.00 Bencze-show. 16.40 A növények magánélete. 17.30 Híradó. 17.46 A nap kérdése. 17.50
Képes Sport, benne: Hódmezővásárhely-Pápa NBI. B
csoportos férfi kosárlabda mérkőzés. 20.00 Híradó.
20.15 A nap kérdése 20.20 Orvvadászok. Finn
filmdráma. 22.30 Híradé (ism ). 22.55A növények
magánélete. O.OO-tól Képújság

ai híradó 23.30 Telestúdió 0.15 Éjfél után... Korányi Tamással

támadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu 6.00 Reggeli
ébresztőblokk (Vizes Tünde, Büte Zsolt). 9.00
Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv (Greskovics Péter, benne: Média „HOT"Mix 15.00 Tökéletes Világ (Kapás Csilla). 18.00 Óhajok Hídja
Balázzsal (Óhaj telefon: 466-840). 19.00 120
perc (Pethő András). 21.00 Megamix.

BARTÓK
6.00 Muzsikálé reggel 8.06 Pódium 8.58 Vonósnégyes-ritkaságok 10.05 Irodalmi újság (Ism.)
10.58 Bellai Eszter operaáriákat énekel 11.31
A bét zeneműve. Beethoven: Hármasverseny
12.06 Az Alpoktól Zoborvidékig. Zenés barangolás a nagyvilágban 14.05 Vulkán alatt. Malcolm
Lowry regénye 14.42 A Niebelung gyűrűje. Részletek Wagner tetralégiájábél 15.30 Fiatalok minikoncertje 16.05 Muzsikálé délután 18.05
Kora esti hangverseny Kapcsoljuk a Magyar Rádió
márványtermét 19.05 Barátságos bölcsességek. Párák Tibor geológus 19.35 Kapcsoljuk a zeneakadémia nagytermét. Pianissimo Kb. 20.25
Napforduló, napáldozat. Makay Ida versei Kb.
21.30 Rézfúvós kamarazene 22.10 A rádiószínház bemutatója. A szinjátszás Prosperéja 0.00 Hirek. Időjárás. Szózat 0.05 Notturno
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.56-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00

5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk.:
Nagy Margit. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth).
6.20 Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45
Reggeli párbeszéd: hétvégi díjátadás. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Lakáspiaci körkép.
7.30 Dél-Alföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45
Országos lapszemle, programajánlat és a hálózatos
műsor tartalma. 8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Sportidő. 9.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform. 9.05-11.57-ig Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 10.00 Hirek időjárásjelentés, útinform. 1 0 . 0 6 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek, időjárás-jelentés,
útinform. 11.05 A körzeti stúdiók közös műsora.
11.45 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth).
12.45 Hírek, tudósitások a Dél-Alföldről. meteor,
útinform. 13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05
Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek, meteor,
útinform. 14.05 Zenés délutáni randevú Varga
György szerkesztővel e-mail: zdr@freemail.hu
15.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 15.05
Délutáni magazin. Szerkesztő: Nagy Margit. 15.10
Vendégek a stúdióban; komolyzenei ötperc. 16.00
Hírek, meteor, útinform. 16.15 farsangi programok. 17.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15 Sporthírek: tinédzserek gondjai. 17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth)
18.30-tól 22.30-ig Országos nemzetségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók müso-

RADIO 88
FM 95.4 Tel.: 62^444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként. 9.55-töl 18.55-ig éránként hírek, időjárás. 6.40, 7.40, 8.40, 11.40 és
15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenschepSövényi Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show
(Száraz Ferenc). 20.00 Kulturális Kalauz (Vass ImreGzabó C. Szilárd). 23.00 Éjszakai Zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM 100.2MHz Központi ügytélszolgálat: Szeged, Föl-

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax:
533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám:
533-777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk:
Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71., (piaccal
szemben).
5.00 Jó reggelt - zenés Információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: hangképek dr. Rapcsák András
polgármester, országgyűlési képviselő temetéséről.
12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése.
13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó, m a j d óránként hírek. 18.00

Sportturmix.

20.00 Humorest. 23.30 Dél-alföldi Hírmondó
(ism.).
RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 62315-472 és 315-482. E-ma k radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: Helyi és
térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45 g
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók, útinform, lapszemle. 9.00 Riportok-interjúk. 10.00 Zeneéra. 11.00 Programajánló. 12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a
hallgatók. 14.00 Gólok - méterek - eredmények.
Sport. 17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei.
18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esti mese.
20.00 Zenés éjszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7
MHz-en. 4.30-kor és minden éra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események. érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10
Valaki mondja meg.. . 6.15 Boldog névnapot! 6.40
Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék.
12.00 Zene délidőben. Szombaton 11.35-tél Fiatalok kívánságműsora egy érában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében,, - külön program.
MÉDIA-6 SZENTES
FM957MHZ Adásidő: naponta 7.00 és 10.00
valamint 13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel: 63312-146. tel/fax: 63440880. E-mail: media6@szentes.media6.hu 7.00
Start napindíté magazin. Naptár. 7.30 BBC hírek,
friss információk. 13.00 Délutáni magazin, benne: receptajánló. 17.00 Koraesti Koktél - az első
órában üzenetrögzítős kívánságműsor 63440-880,
aktuális információk riportok, játékok, este mese.
21.00 Zenehíd.
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Álmukban
tanulnak

A pulykanyak
PODMANICZKY SZILÁRD

Megnövekvő felhőzet, szél
Késztette:

TURKU (MTI)

lózsi bácsi hangosan idézett a napfxdiban egy úgynevezett Ringó pálma alatti karszékből: aszongya
hogy, a pulykák imádják kicsinyeiket,
melyeket
hangjuk alapján tudnak beazonosítani. Ha támadás
éri őket, például egy menyét ront rájuk, a veszedelmes pulykaanya kőkeményen
nekiáll a menyétnek. és többnyire elpusztítja. Mert a menyétnek egészen más hangja van, mint a kicsinyeinek. Viszont egy tudós megfigyelte, hogy egy bizonyos pulyka, amikor a veszedelem elől felé rohantak a kicsinyei, a veszedelmes pulykaanya nem a
támadót, hanem a kicsinyeit likvidálta szemvillanás alatt. A kísérletben megállapították, hogy ez a
pulyka süket volt.

gedett. amit Márton karmester, oda és vissza, a falra, illetve pólójára csapkodott.
lózsi bácsi a Ringó pálma alatt húsz oldalt lapozott, és amikor elkiáltotta magát, hogy na. ezt hallgassátok meg, egyszerre csak azt érezte, hogy valaki figyeli hátulról. A fejét oldalra kapta, de most
is, mint ezerszer, a túl magasra szerelt konnektorhoz vágta a könyvet. A könyv szánalmasan lassan
repült a konnektor felé, lózsi bácsi meg is unta egyhamar, visszavette, és olvasott tovább. Majd mikor
az álom cémaszálai beszőtték szemét, kitépett egy
tincset a hajából és berakta a könyvbe jelzőnek. Elbóbiskolt, feje félre rándult, ajkai ernyedten lógtak,
mint két megfonnyadt lopótök a febmári hóban.

Pesztonka szájából kiesett az almacsutka, és álmélkodásában rövidre zárva szája szegletét közölte, hogy most már érti. miért talált a pulykaaprólékban hallókészüléket; de ezzel még mindig nincs
megoldva az éjcsbfó-adapter rejtélye, ami sem panírban, sem forró olajon futtatva nem fogyasztható a ropogós csirkeszdrnyak
között.
Márton a konyhában vezényelt, a kis kézi rádióból ftattogva szólt a fíoleró. Márton mintegy feltüzelte magát, és míg a leveshez felforrt a víz,
megragadott egy hosszú, vaskos pulykanyakat, s ritmusoson rázkódva hadonászott a zenekar felé. A
fagyasztott pulykanyak nedvdús vége jó levet en-

Pesztonka leemelte a falról hullahoppját, hogy
ledolgozza a derekára rakódott zsírszalagot, amely
sehol máshol nem jelent meg rajta, csak ott. Almaiban ezerszer látta már, hogy viszi két markos
legény a vásárra, kétoldalt, mint két fülbe markolva-fogva a hájgyúrüt. Derekára igazította, és mert
közönség nélkül nem bírt meglenni, elindult Márton felé a konyhába. Márton a Boletó riwiusára vonaglott, kezében a pulykanyakkal. Pesztonka besétált az ajtókeretbe, de már nem maradt ideje a szájához kapni, elüvöltötte magát: Józsi bácsi, jöjjön
azonnal, a Márton levágta magának tőből, megnyúzta, és önkívületben őrjöng a fájdalomtól...

A legfrissebb kutatások szerint az újszülöttek alvás közben képesek
megtanulni, hogyan tegyenek különbséget az egymáshoz hasonló
magánhangzók között. A turkui
egyetem munkatársai egy és hét hónapos csecsemőkön végzett vizsgálataik során agyi tevékenységet
regisztráltak a magánhangzók hatására az álomba szenderült újszülötteknél. A megtanult beszédhangokkal kapcsolatos agyi tevékenység nyomai az újszülött felébredése után is érzékelhetők. Az egyelőre
nem tisztázott, hogy vajon a felnőttek is képesek-e az alvás közbeni tanulásra. A kutatók szerint a csecsemőkori alvás alatti tanulás alkalmazható lenne az oktatás és az orvosi kezelések bizonyos területén.

Bolhapiac
BECS (MTI)
A bécsi állatmenhelyen ezentúl
minden hétvégén bolhapiacot rendeznek - de nem a gondozottak
„bolhaállományából". Megvételre
kínálnak ugyanis műtárgyakat,
nippeket, könyveket és egyéb kisebb értékű tárgyakat, a befolyó
összeget pedig kizárólag a menhely jelenleg 4000 lakójának eltartására fordítják.
t i

1

••

Esküvői
lepkék
CANBERRA (MTI)

Ma eleinte változóan felhős lesz az ég, majd nyugat, északnyugat telő! egyre többfelé
megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű.
Szeged
Hódmezővásárhely
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10°

Mórahalom
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12°

Ö

10°

Mindszent
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11°

t i

11°

Szentes
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Békéscsaba

Makó
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Szolnok

ö

Csongrád

Ö

11°

Kecskemét
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Kistelek
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12°

Orosháza
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11°

8°

További kilátások
Az előtunk áfló időszakban bontok teszik mozgalmassá időjárásunkat. Változó felhőzetre, némi napsütésre, néhol záporokra van kilátás A hét közepén sok felhwel,
esővel érkező hidegfront mögött az átlagos értékre visszaesik a hőmérséklet
Szerda

Péntek

Max: 13
Mtn:4°

Max:5
Mtn:l°
Záporok

¿2i

mtucir

HHn:4°
Változó

Csütörtök

Esős

Változó

\

v

*

Vízállás:
A Tisza Szegednél 4 7 5 cm (hőioka 2,2 C°), Csongrádnál 4 9 2 cm,
Mindszentnél 5 2 0 cm. A Maros Makónál 9 0 cm.
A Nap kel: 6.56, nyugszik: 17.01. A Hold kel: 6.55, nyugszik: 15.59.

Anyanyelvi „igen"

Egyre nagyobb üzlet az esküvői
amely kimondja, hogy azokon a
lepketenyésztés Ausztráliában is. KOLOZSVÁR (MTI)
településeken, ahol valamely nemAz USA-ból indult újítás miatt az
ötödik földrészen mind kevesebb Egy kolozsvári helyi bíróság első zeti kisebbség részaránya eléri a 20
újdonsült párra záporozik hagyo- fokon megítélte, hogy a magyar százalékot a lakosságon belül, az
mányos konfetti- és a rizseső, ami- nemzetiségű állampolgárok házas- adott kisebbség nyelvét is Jiasználkor kilép a templom kapuján. En- ságkötéskor anyanyelvükön is ki- ni lehet a közigazgatásban. A két finek az is oka, hogy egyre több mondhatják a boldogító igent. Az atal jogai érvényesítését kérte a
Morno király. A riói karnevál uralkodója, M o m o király, azaz Alex Silva de Oliveira magával a
közigazgatási bíróságtól. Emellett
templom és park nem engedi a ítélet abban a perben született,
karncválkirálynővcl, Patrícia Serídával érkezik a város jelképes kulcsának az átvételére. Ezzel hivatalosan
is megkezdődött a riói karnevál.
MTI Telefotá/EPAAtanderlei Almeidakonfettizést, sem a rizsszórást. A amelyet egy fiatal magyar nemze- 50-50 millió lej (nem egészen 450
lepkefelhők ellen viszont n e m tiségű pár indított, mivel tavaly ezer forint) erkölcsi kártérítést és az
emelnek kifogást. Ausztráliában májusban az anyakönyvvezető esküvői ruha 3 millió lejes költséa legkedveltebb esküvői pillangó- megtagadta összeadásukat, mert a gének megtérítését követelték. A bítípus a narancssárga-fekete király- vőlegény anyanyelvén, magyarul róság semmisnek mondta ki a szerlepke, amelynek szárnyfesztávol- is igennel válaszolt a legfontosabb tartás félbeszakítását indokló jegykérdésre. Az „igen"" elhangzása zőkönyvet és ítéletében arra kötesága 8 cm.
után az anyakönyvvezető kivonult lezte az anyakönyvvezetőt, hogy
BIRMINGHAM (MTI)
a kocsiban. Úgy vélem, egy csomó
a teremből és jegyzőkönyvben rög- onnan folytassa a fiatalok összeadáember azonnal leszállt a szerelvényzítette a házasodni kívánó fiatalok sát, ahol azt tavaly májusban félTöbb mint egy órát késett a Bristol- ről" - mondta az egyik felháborodott P0RBAN0AR (MTI)
„szabálytalan" magatartását. Ro- beszakította. Az anyagi és erkölcsi
ból Edinburgh-ba tartó expresszvo- utas, aki hozzátette: Nem elég, hogy
mániában azonban ekkor már élet- kártérítésnek nem adott helyt. A
nat, mert a mozdonyvezető nem a vezető „eltévedt", a szerelvényen Nagy márkáknak kijáró jogvédel- B E R T O L D , M A R I E T T A
per folytatódni fog.
tudta az útirányt. A brit Virgin hiányos volt a világítás, nem mű- met élvez ezentúl Mahatma Gan- A germán Berthold (ősi alakjában be lépett az új közigazgatási törvény,
vasúttársaság zsúfolásig telt járatá- ködött a büfé. A Vugin magyaráza- dhi neve és képe. A Gandhi nevé- Berchtwald) névből származik a
nak mozdonyvezetője vasárnap ta szerint a problémát az okozta, nek és a róla készült képeknek már- Bertold név. Jelentése: pompával
kénytelen volt leállítani szerelvé- hogy fenntartási munkák miatt le- kavédelmét a CMG Worldwide el- uralkodó. Egyéb névnapok: Adolf,
nyét Birmingham elővárosában, zárták a Dcrbybe vezető hagyomá- nevezésű amerikai ügynökség sze- Dezső, Elek, Mária, "Ifeodolinda,
mivel tanácstalan volt, melyik nyos útvonalat, és a mozdonyveze- rezte meg - közölte pénteken Újdel- Tfeodóra.
SZEMFENÉK: Látószervként is
NYUGSZÉK: A „nyugszik" réirányt válassza a következő vasúti tő nem ismerte a kerülő utat. „Pon- hiben Tüsar Gandhi, a függedenséhasználható úlőgumó.
gies alakja; arra mondják, aki olyan
csomópontnál. Ezért betért birming- tosan azt tette, amit kell. A moz- gi harcos dédunokája. Az India fúgmélyen alszik, hogy akkor sem ébÓBOR: Ittas tekergő.
hami főpályaudvarra, hogy megtu- donyvezetőknek nem szabad olyan gedenségét kivívó pacifista szabadNYUZ (angol, fonetikus, erede- red föl, ha ráülnek.
dakolja a pontos útvonalat. „Alig vonalon vezetni, amelyeken nem ságküzdelem vezetőjének - illetve
ti alakban: „News"): Irhakészítők
MŰÉLVEZET Színlelt orgaz• Mi a faltörő kos rémálma?
hagytuk el az állomást, a vonat kaptak kiképzést" - védekezett a családjának - jogait az a cég képvinemzetközi magazinja.
- A fotocellás ajtó...
megállt. Már vagy tíz perce várakoz- vasúttársaság szóvivője. Az eset egy seli, amelynek jogvédelmi listáján
tunk, amikor a hangosbeszélőn be- nappal azelőtt történt, hogy a brit már szerepel többek között Lady
közlekedési dolgozók szakszerve- Diana, James Dean és Marilyn
mondták: nagyon sajnálják, de a
mozdonyvezető nem tudja az utat zetének alkalmazottai 48 órás Monroe is. „Nem szeretnék dédDcrbybe. Nem akartunk hinni a sztrájkkal borzolták a brit vasutak apám nevével vagy képiével hurkavagy fehérnemű-csomagolásokon
fülünknek. Hatalmas moraj tört ki törzsközönségének idegeit.
találkozni" - indokolta a dédunoka. Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 5. számú soraiban
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védett név
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