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Harmincnégy éves férfi szervét kapta Szegeden a tizenkét évvel idősebb tanárA

TÉMÁINKBÓL
OKMANY1RODA BOTRÁNYOS TOLONGÁSSAL

Az új épületbe költözött szegedi
okmányirodában minden
ügyfélfogadási napon hatalmas
tolongásra készüljön, aki már
nyitás előtt az ajtókhoz szeretne
jutni. Az irodavezető úgy véli,
hogy több alkalmazottal lehetne
mérsékelni a sorban állást.
5. old
ORVOSPER: ÍTÉLET NINCS
Az igazságügyi orvos szakértő
véleményét hallgatta meg tegnap
a Csongrád Megyei Bíróság
tanácsa. Egyelőre mégsem
mondták ki felelősnek azt a
szegedi orvost, aki 1998-ban egy
csecsemő szívműtétje közben
feltehetően tűt felejtett a kicsi
testében, ezzel a halálát okozva.
3. old
NYERS VÉLEMÉNY
PANNÓNIÁRÓL
A szegedi Nyers Együttes
antirasszista díjat kapott, mert
nem engedte, hogy a Pannon
Rádió játssza számaikat. A rádió
felvállalhatta volna az új magyar
zene bemutatását, de semmit
sem tett a magyar zenei
kultúráért.
Usza-party
EB-RÉSZVÉTELRŐL
ÁLMODNAK
Júliusban Szegeden rendezik a
kajak-kenu Európa-bajnokságot.
A Démász-Szegedi VE sportolói
már a nemzetközi megmérettetés
válogatójára készülnek, a
versenybe jutáshoz már nem kell
sokat fejlődniük.
15. old

www.delmagyar.hu

Sapard
milliárdjai

Vonattal érkezett a vese

A magyarországi Sapard-program
jóvoltából az idén a mezőgazdasági beruházások támogatását, továbbá a mezőgazdasági és a halászati termékek feldolgozásának,
marketingjének erősítését, illetve a vidéki infrastruktúra fejlesztését és javítását szolgáló támogatásokat vehetnek igénybe a gazdálkodók.

Egy 46 éves kunszentmiklósi férfi kapta meg tegnap annak a 34
éves budapesti fiatalembernek
az egyik veséjét, aki keddre virradóra halt meg tragikus hirtelenséggel. A Szegedi Tüdományegyetem sebészeti klinikáján levő
Dél-magyaroszági
Transzplantációs Központban
az idén ez volt a harmadik, a
c e n t r u m működése óta a 757.
veseátültetés, aminek megszervezését már a Hungarotranszplant munkatársa, a koordinátor
bonyolította.
Kedden reggel fél kilenckor érkezett a fax a szegedi transzplantációs központba, hogy a budapesti idegsebészeti intézetből beültetésre alkalmas vesét küldenek délelőtt. A faxon a legfontosabb információk szerepeltek:
az elhunyt vércsoportja, immunológiai adatai, vírusvizsgálati eredményei. Ezek ismeretében azonnal megkezdődött a dél-magyaroszági régió veseátültetésre
váró betegeinek listájáról annak a
páciensnek a kiválasztása, akinek adatai megegyeznek a donoréval.
A szegedi sebészeti klinika első
emeletén, egy miniatűr szobában
dolgozik az előkészületen a stáb:
Szenohradszky Pál és Marofka Ferenc főorvos, valamint a néhány
hónapja itt dogozó koordinátor,
Horváth Ildikó.
N e m kell hosszú idő ahhoz,
hogy a szakemberek végignézzék
és egybevessék a donor és a veseátültetésre várók egészségügyi adatait. Az első „körben" három beteg marad az esélyesek között.
Valamennyien Bács-Kiskun megyeiek. A koordinátor hívja mindhárom páciens kezelőorvosát. Kiderül, a három közül kettő beteg,
tehát nincs olyan állapotban, hogy
a veseátültetés rajta elvégezhető
legyen.
Marad a 46 éves kunszentmiklósi tanár, aki a híváskor éppen
művesékezelést kap Kecskeméten.
Folytatás a 3. oldalon

Már a műtőasztalon a beteg.

Fotó: Miskolczi Róbert

Csónaktárolás biztonságosan

Mólók kerülnek a mártélyi holtágra
Környezetbarát, biztonságos mólók szolgálhatják a csónaktárolást
a mártélyi holtágon a n e m túl távoli jövőben. A Gazdasági Minisztérium pályázatot írt ki a Széchenyi-terv keretein belül a horgászturisztikai kínálatfejlesztés témakörében, és a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Dobó Ferenc Horgászegyesülettel közösen pályázik - döntött a minapi közgyűlés. Varga Ferenctől, az önkormányzat környezetvédelmi előadójától megtudtuk, a t á m o gatás összege a fejlesztés költségének 75 százaléka lehet, de legföljebb
5 millió forint, s az önkormányzat a maximális támogatásra nyújtja
be a pályázatot. A beruházás teljes összege, a támogatással, és az önkormányzat és a horgászegyesület pénzösszegeivel együtt több mint
6 millió forint lesz. A pályázatot a közeljövőben, a Kiskunsági Nemzeti Park és egyéb hatóságok nyilatkozatai beérkezését követően adják be.
A mólókra a több száz, a holtágon lévő csónak megnyugtató tárolása érdekében van szükség. Jelenleg jórészt fákhoz kötve várják tulajdonosaikat a csónakok, a fák törzse sérülhet, a növényzet károsodik e tárolási mód következtében, a parton horgászok pedig nem tudnak hol helyet foglalni. A tájba illő mólóknál biztonságosan, környezetvédelmi és idegenforgalmi problémákat nem okozva elfér majd a
jelenlegi csónaklétszám, s gondoskodnak megfelelő őrzésről is. Az önkormányzat több helyi vállalkozót fölkért arra, hogy adjon árajánlatot a mólók létesítésére, és majd a legmegfelelőbb típust választja ki.
Ha sikert ér el a pályázat, mólók szolgálnak majd csónaktárolásra.

Fotó: Karnok Csaba

F.CS.

Az Európai Unióba belépni kívánó, tagjelölt országokban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén a szerkezetváltást hivatott segíteni a Sapard-program. A megvalósításához járul hozzá az a hét
regionális iroda is, melyek közül a
szegedi (Deák Ferenc utca 17.) az elmúlt héten nyitotta meg a kapuit.
„Az irodák életre hívása a program végrehajtásához elengedhetetlen lépés volt, feladataik közé tartozik felkészíteni a pályázati lehetőségek kihasználására a gazdálkodókat" - tudtuk meg Zöldréti Attilától, a Sapard-hivatal elnökétől,
aki a minap a vásárhelyi HódMezőgazda Rt. vetőmagvevö-találkozóján előadóként vett részt. Idén
a mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatására, a mezőgazdasági és halászati termékek
feldolgozásának és marketingjének,
valamint a vidéki infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó támogatást
hirdetik meg. Az Európai Unió a
Sapard-program végrehajtásához
évente 38 millió euróval - 9,5 milliárd forinttal - járul hozzá. Ezen
összeg az állami költségvetés 25
százalékával egészül ki, így Magyarország évente mintegy 12,5 miibárd forintot költhet a programra.
A pályázatok benyújtásának feltételei közé tartozik, hogy az igénylő
árbevételének 50 százaléka igazoltan mezőgazdasági tevékenységből
származzon. Emellett a vállalkozás hosszú távúságát és életképességét ugyancsak bizonyítani kell.
Mindennek érdekében a pályázatok
mellé, melyeket az év második felében írnak ki, az üzleti terv beadása is szükséges. Mekkora összegeket lehet támogatásként igénybe
venni? A mezőgazdasági vállalkozások beruházásai esetében a gépbeszerzésnél a költség 30 százalékát;
az épületfejlesztésnél a költség 40
százalékát, maximum 40 millió forintot. A mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és
marketingjének fejlesztésére a költség 40 százalékát, maximum 80
millió forintot.
T.A.

A nők és
az erőszak
Az áldozatok napjává lett február
22., mert 1990-ben e napon tette
közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Magyarországon az 1989-ben
alakult Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület javaslatára 1993 óta tartják e napot, amely ráirányítja a figyelmet: az áldozattá vált ember
lelki, jogi vagy anyagi segítségre
szorul.
Nő-unió című mellékletünkben
bemutatjuk a szegedi irodát, szólunk a nők elleni erőszak kiterjedtségéről, a megelőzés lehetőségeiről. y
ő-unió mellékletünk a 7. oldalon
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Orbán miniszterelnök
Írországban tárgyalt
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A kormányt nem lepte meg a fizetési mérleg korrekciója

Minőségi egészségturizmus
BUDAPEST (MTI)
A gazdasági miniszter tájékoztatása szerint nem lepte meg őket a fizetési mérleg korrekciója, és mint
mondta, kifejezetten örülnek az
új adatoknak. Matolcsy György a
kabinet keddi ülését követő budapesti sajtótájékoztatón nagyon jónak értékelte a korrigált adatokat,
s megjegyezte, hogy a 2000. évi
korrigált 1,4 milliárd eurónyi hiánynál is több mint 100 millió euróval jobb a 2001. évi deficit. A

gazdasági tárca vezetője kiemelte,
hogy a külkereskedelmi mérleg
hiánya egyötöddel kisebb volt az elmúlt évben, mint az azt megelőző esztendőben. Pozitívumként értékelte, hogy az előzetes adatok
szerint a beruházási célú import 10
százalékkal volt jobb tavaly, mint
az előző évben.
Hannadik fontos és pozitív eredményként a turizmus adatait emelte ki. - A turizmus 4,5 milliárd eurónyi bevétel mellett majdnem 3
milbárd eurónyi aktívummal járult

hozzá a fizetési mérleghez - hangsúlyozta Matolcsy György. A miniszter becslése szerint a gazdasági növekedés a tavaly 3,8-4 százalékos lehetett, s az idei GDP-növekedést 3,5 és 4 százalékra várja.
Az egészségturizmus tízéves fejlesztési programja keretében a minőségi gyógyturizmus szolgáltatásainak fejlesztéséről határozott a
kormány kedden - közölte Mikola István egészségügyi miniszter a
kormányszóvivői tájékoztatón. Elmondta, hogy a m á r meglévő

RÖVIDEN

Kovács László az MSZP külügyminiszter-jelöltje
A két kormányfő: Orbán Viktor és Bertie Ahern tájékoztatta egymást országa álláspontjáról.
MTI Telefotó: Illyés Tibor
DUBLIN (MTI)
Magyarország n e m egyszerűen
pénzt vagy támogatást vár az európai uniós alapoktól, hanem tisztességes versenyfeltételeket akar
elérni a magyar gazdaság számára a bővítési tárgyalások hátralévő szakaszában - hangsúlyozta
Orbán Viktor magyar kormányfő
kedden Dublinban, három európai uniós tagállamot felölelő körútjának első állomásán.
Bertie Ahern ír kormányfővel
megtartott tárgyalásain Orbán

Viktor tájékoztatta ír partnerét
Magyarország álláspontjáról, az
Európai Bizottság által a bővítés
finanszírozására közzétett javaslatról.
Az ír miniszterelnökkel megtartott közös sajtóértekezleten Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország túlságosan hosszúnak tartja az Európai Bizottság által javasolt 10 éves átmeneti időszakot az
újonnan csatlakozó tagországok
mezőgazdasági termelőinek nyújtandó közvetlen támogatások bevezetésére.

GLÓBUSZ
IZRAELI MEGTORLÓ
AKCIÓK
Izraeli helikopterek kedden három
rakétát lőttek ki a Hamász radikális iszlám mozgalom irodájára a
Gázai övezet északi részén. A támadásban két férfi és egy nő vesztette életét, tízen megsebesültek.
Az iroda a Dzsabalija menekülttábor egyik épületében működött. A
hadsereg megerősítette a légicsapás tényét, és közölte: az izraehek
elleni legutóbbi palesztin támadásokat torolták meg.
NEHÉZ VOLT A POKOLGÉP
Groznijban őrizetbe vettek egy 15
éves csecsen lányt, miután saját
bevallása szerint öngyilkos merényletet akart elkövetni egy rendőrörs
ellen. A lányt állítólag csecsen lá-

zadók kényszerítették a robbantás
elkövetésére. Az orosz televízióban
bemutatott felvételen úgy nyilatkozott, hogy a felkelők elrabolták és
családja meggyilkolásával fenyegették arra az esetre, ha nem hajtaná
végre a megbízatást.
MIKLOSKO: A KONFRONTÁCIÓ
FŐBB A TÁRGYALÁSOKNÁL
A szlovák kormánykoalícióhoz tartozó Kereszténydemokrata Mozgalom |KDH) parlamenti frakcióvezetője, Frantisek Miklosko a kedvezménytörvény ügyében kialakult
szlovák-magyar vita kapcsán kedden úgy vélekedett: „Koszovó után
úgy tűnik, hogy a kisebbségi kérdések konfrontáció útján jobban megoldhatók, mint a tárgyalóasztal mellett."

Medgyessy járja a vidéket
SOPRON (MTI)
Szocialista választási győzelem esetén Kovács László pártelnök lesz a
külügyi tárca vezetője - jelentette be
Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt kedden Sopronban
tartott sajtótájékoztatóján. GyőrMoson-Sopron megye a kormányfő-jelölt most kezdődött négyhetes
vidéki körútjának első állomása.
- Az igazi kampány arról szól,
hogy milyenek a közvetlen emberi
kapcsolatok - hangoztatta. A miniszterelnök-jelölt annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a kormányzás szolgálat, amelyet azzal
kell kezdeni, hogy meghallgatják
az embereket. - A tét a jövő, a demokrácia, a jólét - jelentette ki
Medgyessy Péter. Rámutatott: most
először folytat pohtikai párt olyan
kampányt, amelyben közvetlenül
keresi meg a választókat. - A válasz-

Kuncze a közös kormányzásról
Kuncze Gábor szerint az MSZP törekvései megegyeznek az SZDSZ által megfogalmazott, s az elkövetkező négy évben megoldandó legfontosabb feladatokkal, ezért egy közös

Milos Zeman vihart aratott
BRÜSSZEL (MTI)
Az Európai Bizottság határozott
rosszallásának adott hangot Milos
Zeman cseh kormányfőnek azzal a
nyilatkozatával
kapcsolatban,
amelyben a politikus közvetve párhuzamot vont Jasszer Arafat és
Adolf Hitler között. „Magától értetődik, hogy az Európai Bizottság
erősen helyteleníti Zeman miniszterelnök nyilatkozatát. Nem ilyen
kijelentéseket várunk egy majdani
tagország vezetőjétől" - mondta a
bizottság napi sajtótájékoztatóján
Günter Verheugen bővítési biztos
szóvivője. 1ean-Christophe Filori

emlékeztetett arra, hogy Csehország is lezárta a csatlakozási tárgyalásoknak az unió közös kúl- és
biztonságpolitikájával foglalkozó fejezetét, s ezzel kötelezettséget vállalt az EU külpolitikájának a támogatására, többek között a Közel-Keleten is.
„Ilyen körülmények között az efféle kijelentések nem tekinthetők
különösebben szerencsésnek az EUnak a térségben kifejtett erőfeszítései szempontjából" - fűzte hozzá a
szóvivő. A Háárec című független
izraeli napilap hétfői számában közölt interjújában Zeman kijelentette, hogy Izraelnek nem szabad

terroristákkal tárgyalnia, mert a terroristák kizárólag zsarolással és
újabb igényekkel reagálnak követeléseik teljesítésére.
Emlékeztetett Csehszlovákia második világháborús tapasztalataira,
amikor a szövetségesek a cseh Szudéta-vidék feláldozásával próbálták
megbékíteni Hitlert. Arra a kérdésre válaszolva, hogy tárgyalnia kellene-e Izraelnek Arafattal, illetve
hogy a palesztin vezető terroristának tekinthető-e, kijelentette: „Minden olyan pohtikai vezető, aki eltűri a pohtikai terrorizmust, mint céljai elérésének legitim eszközét, maga is terrorista."

_

MSZP: ORSZÁGOS LISTA
Az M S Z P a törvényi határidő
előtt egy hónappal, a pártok közül elsőként jelentette be országos listáját az Országos Választási Bizottságnak (OVB) kedden mondta Baja Ferenc kampányigazgató. Azért volt szükség a bejelentésre, hogy delegáltjuk, Szoboszlai György minél hamarabb
teljes jogú tagként vehessen részt
az Országos Választási Bizottság
ülésein, így a legnagyobb kihívó
pártként megfelelő módon tudják
ellenőrizni a választások tisztaságát.

SALAKOS HÁZAK
Újabb, ezúttal 854,2 millió forint támogatást szavazott meg
keddi ülésén a kormány a BorsodAbaúj-Zemplén és Heves megyéMedgyessy Péter és Kovács László soproni lakosok körében
ben martinsalak felhasználásáa Széchenyi téren.
MTI Telefotó: Czika László val készült, és a falazó anyag minősége miatt mostanra károsotási kampány a demokrácia ünne- akik félnek az igazi demokráciától, dott házak szakértői felmérésére
pe és nem hagyjuk, hogy ezt vala- idegesek lesznek és kétségbeesett - jelentette be Egerben Horváth
László, a helyreállítás kormányki is megrontsa - szögezte le. A to- vádaskodásba kezdenek, mert éizik,
megbízottja.
vábbiakban rámutatott: vannak, hogy inog alattuk a szék.

Alakul az MSZP-SZDSZ-szövetség?

NAGYATAD (MTI)

gyógyturisztikai szolgáltatások minőségének javítása mellett a még
kiaknázatlan lehetőségek hasznosítását is célul tűzték ki. Mikola István hangsúlyozta, hogy még ebben
az évben 250 milhó forintot kap az
egészségügy az egészségturizmus
forrásaiból a Széchenyi-terv keretében. A miniszter szavai szerint
március közepére írják ki azokat a
pályázatokat, amelyekre a gyógyturisztikai helyek pályázhatnak,
elsősorban az infrastruktúra és a
feltételek javítására.

kormányzás esetén nem kell feladniuk a két éve már elkészült programjuk kiemelt kérdésköreit. Az
SZDSZ elnöke ezt kedden Nagyatádon azon a lakossági fórumon
mondta, ahol ismertette pártja programját. Ebből ki emelte a gazdaság

évi 4-5 százalékos növekedéséhez
szükséges feltételek biztosítását, az
adók és járulékok csökkentését személyi jövedelemadó esetén 2,4
milhó forintig a 18 százalékos adósáv bevezetését, illetőleg az áfa 5 százalékpontos csökkentését.

Ellátta az al-Kaidát és bin Ladent

But, a fegyverszállító
MOSZKVA (MTI)
A hivatalos Moszkva egyelőre
n e m kíván reagálni arra, hogy
nyugati titkosszolgálatok szerint
a szovjet hadsereg egykori tisztje,
egy bizonyos Viktor But volt az
al-Kaida terrorszervezet, és személy szerint Oszama bin Laden
egyik legnagyobb fegyverszállítója. Mind az orosz külügyminisztérium, mind a rendőrségi, és katonai szervek elzárkóztak a hír
kommentálásától. Az orosz Eho
Moszkvi rádió viszont úgy értesült

Mivel töltené szabadidejét,

kedden orosz titkosszolgálati forrásokból, hogy egyelőre nem tisztázott: a mintegy 7 különböző útlevéllel rendelkező volt szovjet
tiszt egyáltalán orosz állampolgár-e jelenleg. A több nyugati lap
- köztük a Párizsban megjelenő
amerikai International Herald Tribüné - beszámolója szerint egyébként egy Belgiumban letartóztatott, kenyai származású gyémántcsempész egyértelmű bizonyítékokat szolgáltatott a hatóságoknak
But érintettségéről az al-Kaida
fegyver-utánpótlásában.

TISZA-VÉDELEM
Továbbra is első fokú árvízvédelmi készültséget tart fenn a Tisza
védelmi szakaszain a Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság. A Tisza Tokajnál vasárnap 676 centiméterrel tetőzött. Hétfő déltől kedd délig a Tivizig Tisza menti területein 0,3-1,2 milliméter, a Berettyó
és a Sebes-Körös térségében 1425 milliméter, egyéb területeken
1-21 milliméter eső esett. A Tisza középső és alsó szakaszán első fokú árvízvédelmi készültséget
tartanak.
NÉMETH PÉTER
N é m e t h Pétert, a Népszava jelenlegi főszerkesztő-helyettesét
kérték fel a megbízott főszerkesztői teendők ellátására a lapot kiadó N S Z 1999 Rt. tulajdonosai.
A főszerkesztői megbízásról a csütörtöki igazgatósági ülésen születik hivatalos döntés.
GYANÚSÍTOTT
ANYA
Az anyát gyanúsítja a rendőrség
annak a csecsemőnek a bántalmazásával, akit válságos állapotban szombaton szállítottak a Madarász utcai kórházba. A BRFK
életveszélyt okozó testi sértés
bűntette elkövetése alapos gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben.

0.
milliót

Ennyi az

várható főnyereménye.

nyerne?
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Harmincnégy éves férfi szervét kapta Szegeden a tizenkét évvel idősebb tanár

A pusztítás
iskolája

Vonattal érkezett a vese
Folytatás az 1. oldalról

P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD

A férfi egy órán belül indulhat,
közben az idegen vesét is útnak indítják Budapestről.
A civil ember misztikusnak képzeb el a történéseket, hiszen itt és
most „nagy dolgok" vannak készülőben. A valóság azonban prózaibb. Meglepődöm, amikor Szenohradszky főorvos elmondja: a
vese vonaton érkezik egy közönséges hűtőtáskában, és az állomásról mentő szállítja a sebészeti klinikára.
Addig azonban van néhány óra,
az orvosok elvégzik egyéb napi dolgaikat, majd aztán készülnek a
transzplantációs műtétre, amit délután kettő és három között terveznek. A vesebeültetéssel nem
kell annyira „sietni", mint más
szervek esetén, ugyanis a vese 36
óráig tartható beültetésre alkalmas állapotban.
- Január óta könnyebb a helyzetünk, mint korábban volt - magyarázta Szenohradszky főorvos, mert
addig a koordinátori munkát, a
szervezés minden apró részletét is
nekünk kellett elvégeznünk. A tavaly októberben létrehozott, de a
gyakorlatban idén januártól működő Hungarotranszplant szervezi az országban a szervátültetéseket. A hazai transzplantációs centrumok - a szegedi, a pécsi, a debreceni, a budapesti - most már alkalmaznak koordinátorokat, akik
egészségügyi főiskolát végeztek, s
akiknek feladata a szervátültetések
megszervezése. A kórházakban pedig úgynevezett donorfigyelőket
foglalkoztatnak, akiknek az a dolguk, hogy azonnal jelentsék a központnak, ha szervátültetésre al-

Hajdú Benedek nyugodtan várta a műtétet.
kalmas donor halt meg intézményükben.
A főorvos szerint e jól szervezett formában sokkal több veseátültetésre kerülhet sor ezután,
mint eddig. A transzplantációs
csoport orvos tagjai idejének felszabadítása a szervezés alól azért is
fontos, mert nemcsak beültetnek,
hanem ők végzik a szervkivételt is,
ha átültetésre alkalmas donort jelent valamelyik kórház a régióban.

Szakértővel vitázott a vádlott

Fotó: Miskolczi Róbert

A vese 13 órakor, a vesére váró
kunszentmiklósi zenetanár, Hajdú Benedek délután 2 órakor érkezett meg a sebészeti klinikára.
A férfi nyugodtan várta a műtétet.
Mint mondta, a behívó üzenet a
kecskeméti kórházban érte utol,
ott volt éppen művesekezelésen,
amire fél éve van szüksége.
Az operációt délután fél négykor
kezdték és fél hétkor fejezték be
a szegedi transzplantációs centi

T «

1

rum sebészei. Az országban több
mint ezer beteg vár veseátültetésre, a dél-magyarországi régió három megyéjében 170-180-an. A
kunszentmiklósi tanár lekerült a
vesére várakozók listájáról. A 34
éves donor másik veséjét és hasnyálmirigyeit a pécsi klinikán ültették be betegekbe, a szívét és
máját Budapesten kapta meg valaki.
KALOCSA] KATALIN
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Orvosper: elnapolva A Fidesz a jovorol

Farkas Sándor, a Fidesz-MPP megyei elnöke tegnap Szegeden ismertette
a Fidesz-MDF-MKDSZ választási szövetség programját. A politikus
kijelentette, a 48 pontból álló program biztosíték a kormány eddigi
tevékenységének folytatására. A 2006-ig kitűzött legfontosabb célok között
említette a polgári jólét megteremtését, az átlagbér megkétszerezését,
az adó és járulékterhek jelentős csökkentését. A konkrét intézkedések
között Farkas megemh'tette az okmányirodákban a várakozási idő 30ról 10 percre csökkentését. A megyei elnök elmondta: a tervezett három
szegedi híd építésének támogatása nem szerepel a programban, de
folynak a tárgyalások, és később ez is része lehet a terveknek.
K.B.

Esküvői miniexpó
Dr. Mojzes László (képünkön balra) úgy vélte: még élt a csecsemő, amikor testében felejtették a tűt.

Fotó: Schmidt Andrea

Igazságügyi orvos szakértő meghallgatásával telt el tegnap annak az
orvospernek másodfokú tárgyalása, amelyen a Csongrád Megyei Bíróság tanácsa arra kereste a választ: ki a felelős azért, hogy 1998-ban
egy csecsemő holttestében tűt találhattak a boncoló orvosok. Mint arról tegnapi lapszámunkban már beszámoltunk: közel négy éve már,
hogy egy pár hetes kisgyereket szívrendellenesség miatt műtötték
Szegeden. A csecsemő nem sokkal a műtét után meghalt. A boncolás során pedig kiderült: a gyermek szívének bal pitvar hátsó részében egy centi hosszúságú tűt, s azon egy 3 centiméteres fonalat fedeztek fel. A megismételt első fokú eljárás során a bíróság arra
a megállapításra jutott, nem a testben felejtett tű miatt következett
be a csecsemő halála. Ám a vádlott, dr. Sz. János Mihály a műtétet
nem a tőle elvárható körültekintéssel végezte, ezért foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt 500 ezer forint pénzbírságra ítélték a doktort. A SZOTE volt orvosa, aki napjainkban már az ajkai kórházban dolgozik, vétkességét mindvégig tagadta, s fellebbezést nyújtott be.
A tegnapi tárgyaláson arra ugyan nem született válasz, ki felejtette a tűt az elhunytban, viszont parázs vita részese lehetett az a nem
csekély számú érdeklődő," aki helyet foglalt a padsorokban. Dr. Mojzes László igazságügyi orvos szakértő előadta: megítélése szerint elképzelhetetlen, hogy a tűt később helyezték el a már elhalálozott gyerek testében. A tű csakis akkor maradhatott a csecsemőben - fogalmazott dr. Mojzes -, amikor az még élt. Ezt a vélekedését támasztja
alá a tény: a boncolás során véres nyomokat fedeztek fel az elhunyt
tüdejének szélén és a varratnál is. A vádlott kétségbe vonta a szakértő
szavahihetőségét, majd azt kérte: a szakértőt elfogultsága miatt zárják ki a további tárgyalásból. A bíróság végül úgy döntött, figyelembe veszi az ügyész és a védő tárgyalás elnapolását kezdeményező kérését, ám a szakértőt nem zárja ki a perből, mert elfogultság nem
állapítható meg. A per március 19-én folytatódik.
B. Z.

Első alkalommal rendezi meg esküvői kiállítását és vásárát a
csongrádi művelődési központ. A
rendezvényt szombat délelőtt 10
órakor Balogh Lászlóné csongrádi anyakönyvvezető nyitja meg. A
programok sorában szombat délután 2 órától, illetve vasárnap délután fél 2-től a Kókai Divatáru, az
Éva Esküvői Ruhakölcsönzö, a
Daisy Esküvői Ruhaszalon, az Elegancia Divatáru Üzlet, a Madon-

na Menyasszonyi Ruhakölcsönző,
valamint a Fanny Szalon divatbemutatóját láthatják az érdeklődők.
A szombaton és vasárnap 10 és 18
óra között nyitva tartó kiállítás
és vásár látogatóit folyamatos
kozmetikai bemutatóval és termékvásárlási lehetőségekkel várják.
A helyi Jókai étterem vasárnap
délután fél 3-tól ünnepi menükínálatából kóstolót tart.

Már jó ideje megy a Spektrumon egy pár perces sorozat, amiben
az ember jótét tevékenysége által kipusztult állatokat mutatnak be.
Pontosabban kipusztított állatokat, amelyek a civilizált vadászat
és civilizált vagyonszerzés skalpjai.
Ha nem ritkásan, hanem tendenciózusan nézi az ember ezeket
a filmeket, a mennyiségátcsaphat minőségbe, s olyan ordenáré kép
alakulhat ki fajtársainkról és pajtásainkról, ami azért jócskán túltesz a napi tapasztalat szintjén, bár, ordenáréságban az sem mindig megvetendő.
Az ember abnormális és pusztító tevékenységei láttán, ha mással nem is, sokszor a génkutatás újabb és újabb magyarázatával enyhítek a vad emberképen, amely génkutatásokról szintúgy beszámol a Spektrum. Ilyenkor azt kell gondolnom, hogy szegény barbár pofa nem lát túl a génállományán. És csak sajnálni tudom. Aztán pár percre rá már ezt a sajnálatot is sajnálom, mert hát a vadászösztön nem adhat mindenre magyarázatot, bár itt nem kevernénk össze az ösztönvilágot és a géninformációkat. A minőségi átcsapóis akkor lesz teljes, ha az ember természetpusztító ingerenciáját ez idei távlatokba vetítjük, mielőtt azt gondolnák, hogy ja,
igen, a vadászattal történő kipusztulások már a múlt forgatókönyvei. Ez egyáltalán nem igaz.
Amikor az ember rájött, hogy legalább egy mérettel nagyobb
földgolyó kéne néki, elkezdte védelme alá vonni a természetet, és
ma már ott tart, hogy legalább egyensúlyt próbál teremteni a védelem és a pusztítás között. De nagyon nem megy neki. A törvényi védelem egyelőre kevés. A föld lakóinak száma elképesztően
növekszik; a ritkán használt fogalom, az ökoláb, ma már azt mutatja, hogy a föld eltartóképessége túl van a maximumon, tehát a
szegénység, az éhínség és a nyomor szükségszerű, még ha eloszlása nem egyenletesen, hanem egyes területeken koncentráltan jelenik is meg. És ez a legújabb tendencia a természetvédelem kezdete óta, ami számomra azt jelzi, hogy a természettel való együttélés már csak azon a fokon fog önmaga realitásában megjelenni,
ha az ember pusztításszenvedélye odáig megy, hogy a külvilág elélettelenítése okán nagy tömegekben, vagyoni megkülönböztetés
nélkül önmagát kezdi pusztítani. Ez a folyamat természetesen
már tart, csak nem elég látványosan, még nem elég megrázóan.

Előcsatlakozási
segélyprogramokról
Programcentrumok információs találkozóját rendezték tegnap Szegeden a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) szervezésében. A megyeházán tartott összejövetelt Frank /ózsef, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.
Hangsúlyozta, hogy a három megye
- Csongrád, Bács-Kiskun és Békés
- a további fejlesztési elképzelések
megvalósítása érdekében konkrét
megvalósíthatósági programokat
vár e centrumoktól, továbbá azt is,
hogy ne legyen átfedés tevékenységükben.
Domokos László, a DARFT soros
elnöke szerint az Európai Unió,
amelytől voltaképpen az előcsatlakozási támogatást várjuk, olyan pályázatokra ad pénzt, amelyek megalapozottak, a pályázók megfelelő
önrésszel rendelkeznek és egy-egy
régió fejlesztését szolgálják.
Heil Péter, a Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkárságának főosztályvezetője előadásában arról szólt, hogy az előcsatlakozási segélyprogramok - a Phare, az
Ispa és a Sapard - a már emh'tett
szempontok alapján folyósítanak

számunkra - így e régió számára is
- fejlesztési támogatást. Nem szabad azonban ölbe tett kézzel várni
egy-egy pályázat megjelenésére, hanem előkészített fejlesztési programokkal kell várni ezeket. így sokkal nagyobb az esély a sikeres szereplésre, mint akkor; ha nem készítjük elő a fejlesztési terveket. Egyébbánt hazánk a csatlakozásig mintegy 250 milliárd eurós összegre számíthat az emh'tett három program
által. A nap folyamán a régión belüli együttműködési programról
Gyuracsek Tamás, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója tartott előadást, majd a programcentrumok mutatkoztak be.
így például a Bács-Kiskun megyében
működő gazdaságfejlesztési, intelbgens régió és környezetvédelmi
programcentrum, a Békés megyében létrehozott közlekedési, turisztikai, valamint foglalkoztatási és
szakképzési programcentrum, továbbá a Csongrád megyében tevékenykedő agrár, K+F és logisztikai
programcentrum ismertette munkáját a nagyszámú résztvevő előtt.
K.F.

Mit tud a titkokról Simicskó?
- Mindig vigyázni kell arra, hogy az ember ne
mondjon el titkokat - mondta Simicskó István,
a polgári titkosszolgálatokat felügyelő pohtikai
államtitkár lapunk azon kérdésére, miszerint
nem tart-e attól, hogy kibeszéli a titkokat.
Hozzátette: sokszor már nehezen tudja követni, vajon az újságban vagy valamilyen szigorúan titkos anyagban olvasott-e bizonyos
információkat.
Simicskó szerint az újságbók nem ritkán sokkal több titokról adnak tájékoztatást neki, mint
például a nemzetbiztonsági szolgálat. Ez abból
adódik, hogy hasonlít egymáshoz a két szakma,
mert mindkettőnek a feladata az információk
megszerzése.
A kedd délutáni szentesi tájékoztatón - Farkas Sándor országgyűlési képviselő vendégeként
- lapunk érdeklődésére elmondta: nem tartja normáhs dolognak, hogy országgyűlési képviselőjelölteket vernek meg fényes nappal az utcán. De
nemcsak az aspiránsokat nem lenne szabad

bántalmazni, hanem senkit sem. A képviselőjelölt megverését az eldurvult választási kampánnyal hozta összefüggésbe Simicskó, hozzátéve: a Fidesz rövidebb kampányidőszakot akart
annak érdekében, hogy ne terheljék sokáig a
választópolgárokat. Az embereknek a lejárató
kampánytól függetlenül, józanul kell mérlegelniük, ki mit teljesített az elmúlt négy évben. Jó
lenne - folytatta a gondolatsort - ha minden párt
a saját programjával foglalkozna, ne pedig tettlegességgel és a fizikai erőfölényével akarjon
győzedelmeskedni. Lapunk érdeklődésére, miszerint van-e alapja a hbesztelésnek, hogy telefon-beszélgetéseket hallgatnak le, azt állította: a
nemzetközileg bevett gyakorlat alapján a telefonok lehallgatása lehet titkosszolgálati módszer,
amennyiben az ország gazdaságát és a nemzet
biztonságát védik ezzel. Magyarországon azonban szigorú törvényi keretek között vehetik csak
igénybe ezt az eszközt. Konkrét felvetésünkre,
mely szerint valaki azért nem jelöltette magát

országgyűlési képviselőnek, mert attól fél, hogy
az APEH vagy más hatóság vizsgálatot indít az
általa vezetett cégnél, azt mondta az államtitkár:
bárki jelöltetheti magát, ha összegyűjti a szükséges kopogtatócédulát, de ő nem hiszi, hogy az
aspbánsoknál vizsgálódnának.
Simicskó István kitért arra: mit tett a kormány a polgárok biztonsága, tágabb értelemben a létbiztonsága érdekében. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál például jelentős összeget fordítottak a technika fejlesztésére. Mint
mondta, a nemzetbiztonsági munkának különösen az Amerika elleni terrortámadás óta értékelődött fel a szerepe. Ehsmerését fejezte ki az
államtitkár a szentesi műszaki dandárnak a délszláv válság idején és az azt követő időkben tanúsított teljesítményéért. Nemcsak Szentes hírnevét öregbítették az ott dolgozó katonák, hanem mindenki büszke lehet rájuk Magyarországon - mondta Simicskó.
BALÁZSI IRÉN
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Kass-tarlat Brody Janossal
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi Kass Galériában tartották
tegnap annak a tárlatnak a megnyitóját, melyen a Mozaik Tankönyvkiadó legújabb általános iskolás tankönyvcsomagjának illusztrációit lehet megtekinteni. A rendezvényen
a grafikák alkotója, Kass János és a
népszerű dalszerző és énekes, Bródy
János is megjelent, aki az olvasókönyvben szereplő versek közül néhánynak a szeizőjc. A galéria aznapra kicsit átalakult: vidám gyermekrajzok vették át a komolyabb alkotások helyét. A Makkosházi Általános Iskola elsős tanulói az olvasókönyvből adtak elő részleteket.
Felnőttekben és gyerekekben egyaránt emlékeket ébresztett a török
Mehcmed története, vagy Bródy János előadásában a Micimackó. A
tárlatot Vajna Márta muzeológus
nyitotta meg, aki egyébként a dalszerző édesanyja. Kevés ember dicsekedhet azzal, hogy tankönyveket
dedikált. Kass lános tegnap óta már
ezt is elmondhatja magáról

Vörös Gabriella, Kass János, Vajna Márta és Bródy János a megnyitón

Figaro - gyerekeknek
A Beaumarchais-vígjátékból készült Mozart-opera
főszereplőivel, Almaviva gróffal, Rosina grófnéval,
Susanne-nal, a kis szobalánnyal, Figaróval, a furfangos komornyikkal és persze Cherubinnal, az apróddal jó esetben már az énekórákon megismerkednek a gyerekek. Az iskolában persze egyre kevesebb lehetőség van az opera megszerettetésére, a tanárok sokszor már annak is örülnek, ha legalább A
varázsfuvola slágereit felismerik a diákok. A színházak feladata lenne, hogy műsorpolitikájukkal a
gyerekeket is megszóh'tsák. A szegedi operatársulatban is voltak korábban ilyen jellegű - nem is sikertelen - próbálkozások, de az utóbbi időben mintha
kevesebb figyelem jutott volna erre. Csütörtöktől
azonban öt alkalommal a Kamara-Tantuszba várják
az operisták a diákokat: a Figaro házasságának legszebb részleteit éneklik el úgy, hogy közben beavatják az ifjú nézőket az operajátszás rejtelmeibe.
- Már Molnár László zeneigazgatósága idején, a kilencvenes évek első felében játszottunk beavató
színházi jelleggel operát a gyerekeknek - mondja a
zenés tagozat megbízott vezetőjeként ezt az akciót
is megszervező Tbronykőy Attila. - Úgy gondolom,
ha gyerekként, ilyen beavató előadások segítségével
magam is megismerkedhettem volna a műfajjal,
akkor nem 18-20 éves koromban kezdtem volna
megszeretni az operát.
Február második felére felszabadult a Kamara-Tantusz, így adott volt a helyszín. Hogy miért épp a Figaro házasságát választották? Mert márciusban tíz

HÍREK

év elteltével újra műsorra tűzi a társulat a nagyszínházban Galgóczy Judit egykori nagyszerű rendezését, amely annak idején elnyerte az országos színházi találkozó díját is. A Tantuszban Dobos Kati lesz
a rendhagyó előadás háziasszonya, a zongoránál
pedig Tóth Erika ül.
A szereplők - Kelemen Zoltán, Merényi Nicolette, Vajda Júlia, Bátki-Fazekas Zoltán, Schöck Atala,
Tóth Judit, Kovács H. István ésAltorjay Tamás - nem
egyszerű keresztmetszetet adnak az operából, hanem
mintha egy próbáról érkeznének, elmesélik, hogy mit
csináltak ott, s közben a darabot is megismertetik
a közönséggel. Az színháziak levélben hívták fel a
szegedi iskolák énektanárainak figyelmét erre a lehetőségre. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy szinte minden jegy elfogyott.
- Igaz, hogy ebben az évadban eddig nagyon keveset játszottunk, de azzal nem értek egyet, hogy a
szegedi operajátszás válságban lenne - emlékeztet
az Oberfrank Péter zeneigazgatót amerikai turnéja
alatt helyettesítő Toronykőy Attila a tagozat körül
kialakult vitára. - Márciusban öt előadást tartunk
majd a Figaro házasságából, 15-én operagálát rendezünk, áprilisban bemutatjuk Kovalik Balázs rendezésében a Simon Boccanegrát, májusban pedig magyarul játsszuk a tavaly őszi hollandiai vendégjátékra színpadra állított Ariadné Naxos szigetén című
Strauss-operát. Azaz havonta hat-nyolc opera-előadást tartunk majd.
H.ZS.

Vörös szőnyeg és a MIÉP
Kevés ideje van a püspök úrnak,
ezért tessenek befáradni - fogadták a házigazdák a MIÉP szentesi nagygyűlésére érkezőket. A tudósító ebból arra következtetett,
hogy az előzetes híradással ellentétben nemcsak ifj. Hegedűs Lóránt (képünkön), a párt alelnöke
érkezett kampányolni Komjáti
Sándor országgyűlési képviselőjelöltnek, hanem az édesapja is.
Hamar kiderül azonban a választási gyűlésen, hogy szó sincs erről, csak az ifjabb Hegedűsnek
megelőlegezték az egyházi méltóságoknak kijáró titulust. Pedig
az alelnök elmondása szerint a
saját egyházának zsinata, olyan
személyek, akik n e m engedték
magukat átvilágítani, úgy határoztak róla: szüneteltesse lelkészi hivatását annak ellenére, hogy
ő országgyűlési képviselőként
mindig a saját népét és egyházát
szolgálta.
Ezt tette az ifjúsági ház szinte
teljesen megtelt nagytermében is,
ahol propagandaanyag volt minden széken. A szentesi vegyészmérnök képviselőjelölt arcképe
fölött a szlogen: „Se nem jobb, se
nem bal, keresztény és magyar."
Az ajándéknak szánt kártyanaptáron meg Csurka István pártelnök mellett egy nagy, fehér kutya,
s ők ketten azt hirdetik, hogy
„megteremtjük, megvédjük". E
jelszavak köré csoportosította

mondandóját ifj. Hegedűs Lóránt.
Ez, valamint a Himnusz közös
eléneklése emelkedett, magasztos légkört teremtett.
Először akkor tapsoltak, amikor azt harsogta a mikrofonba ifjú Hegedűs, hogy ők nem hátrálnak meg. Szintén megelégedéssel fogadták az újabb bejelentést,
miszerint a MIÉP felül kívánja
vizsgálni a „rablóprivatizációt".

Fotó: Karnok Csaba

Arra is fel akarják hívni a figyelmet, hogy milyen nehéz helyzetben van az államalkotó magyar
nemzet.
Az alelnök szerint az a baj, hogy
a tömegtájékoztatási eszközöket
ultraliberális és baloldali erők uralják. Ezzel magyarázható, hogy a
MIÉP gondolatai nem hűen jutnak el az emberekhez, hanem úgy
asszociálják azokat, mintha a párt
a „sötét múltba való visszafordulást" hirdetné.
Pedig ők csak azt állítják: „a
magyar bennszülötté vált a saját
hazájában". Majd feltette a kérdést: hirdeti-e valamelyik párt a
MIÉP-en kívül, hogy a demokrácia egyik fokmérője az a tétel, miszerint „Magyarországon minden
hatalom a népé".
Az ellenben n e m sajátja a MIÉP-nek, hogy a retorikájával félelmet keltsen. Hegedűs állítja: a
szocialisták és a szabad demokraták mozgatják a „félelem gépezetét". A mostani kampány soha
nem látott mennyiségű mocskot
hoz a felszínre - hangoztatta. A
választások u t á n a MIÉP teríti
majd le a vörös szőnyeget azok elé,
akik különböző pozíciókba kerülnek. Mert fordul a kocka. Az alelnök szerint ők alkotmányos és
demokratikus eszközökkel vetnek majd véget a politikai hisztériának.
BALÁZSI IRÉN

NEPDALFESZTIVAL DESZKEN
GYERMEKEKNEK
Pénteken folytatódik a IV. Maros
menti fesztivál. A deszki faluházban délután 2 órakor szólóhangszer és népdal kategóriában lépnek
színpadra a gyerekek. A versenyen a helyiek mellett bordányi,
tiszaszigeti, mórahalmi, rúzsai,
zsombói, csengelei, algyői, apátfalvi, röszkei és forráskúti általános iskolások vesznek részt. A
zsűri tagjai Hülberné Hernádi Júlia, a szegedi Király-König Zeneiskola igazgatóhelyettese, illetve
Pleskó Lajos és Diamant Ágnes
pedagógusok.
HELYES VOLT A MINDSZENTI
DIAGNÓZIS
Nem igaz, hogy tévesen diagnosztizálta volna annak a mindszenti kisgyereknek a betegségét gyermekorvosa, akit agyhártyagyulladással kezelnek a szegedi gyermekklinikán! - mondta lapunknak dr. Horváth István mindszenti főorvos, aki kétségbe vonta,
hogy a gyermek édesanyja hívta
volna fel szerkesztőségünket.
Mint azt keddi számunkban megírtuk: egy hároméves mindszenti óvodást a szegedi gyermekklinikán kezelnek vírusos agyhártyagyulladás miatt. A kisfiút
először január 29-én vitték orvoshoz, felső légúti panaszokkal,
majd február Tjén, 4-én, 6-án és
8-án is látta a gyermekgyógyász
szakorvos. Az utolsó alkalommal
már teljesen lázmentes volt, így
mehetett ismét az óvodába. Február 13-án azonban újabb tünetek
jelentkeztek, a kisfiú rosszul lett,
belázasodott, kiütések borították
a testét, s feltűnően sápadt volt.
Orvosa ekkor vírusos agyhártyagyulladással utalta be a szentesi
kórház gyermekosztályára. Dr.
Horváth István hangsúlyozta, ha
a gyermek nem lett volna láztalan,
nem lehetett volna visszaengedni az óvodába.

A Szegedért Alapítvány pályázati támogatásai

Gáia március 9-én
A Szegedért Alapítvány 2002-ben 90 pályázónak juttat 20-150
ezer forintos támogatást. Idén 92 pályázat érkezett a különböző kuratóriumokhoz, s mindössze kettőt utasítottak el, mivel azok nem
feleltek meg a kiírás követelményeinek. Az alapítvány kuratóriumai idén 1,3-1,3 millió forint felett rendelkezhettek.
A Szegedért Alapítvány fődíját Bodosi Mihály idegsebész főorvosnak,
a tudományos kuratórium díját Csákány Béla matematikusnak, egyetemi tanárnak, a művészeti kuratóriumét Nóvák István építőművésznek, a társadalmi-állampolgári kuratóriumét pedig Csernus Sándor történésznek, a párizsi magyar intézet igazgatójának ítélték oda.
A díjkiosztó gálaműsort március 9-én, szombaton 19 órai kezdettel
rendezik a Szegedi Nemzeti Színházban.
A tudományos kuratórium a következő pályázókat részesítette támogatásban: Szegedi Középkorász Műhely, könyvkiadás, 100 000 forint; SZTE Finnugor Tanszék, könyvkiadás, 100 000 forint; Szabó Tibor, könyvkiadás, 90 000 forint; Csongrád Megyei Levéltár, könyvkiadás, 80 ezer forint; SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék,
könyvkiadás, 80 000 forint; SZTE JGYTF Magyar Nyelvi Tanszék,
könyvkiadás, 80 000 forint; Ács Klára, részvétel külföldi konferencián, 40 000 forint; Hajdú Ildikó, részvétel külföldi konferencián, 40
ezer forint; Sohár Gellért, részvétel külföldi konferencián, 40 000
forint; Kevei Ferenc, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE
Bolyai Intézet, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE SZÉF,
konferencia szervezése, 100 ezer forint; SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE Történeti Intézet Vallás- és Egyháztörténeti Kutató Csoport, konferencia szervezése, 100 000 forint; Bába Károly, kutatástámogatás, 150 000
forint.
A művészeti kuratórium a következő pályázókat részesítette támogatásban: Argumentum Tudományos Könyv- és Folyóiratkiadó, könyvkiadás, 150 000 forint; Bába és Társa Könyvkiadó, könyvkiadás, 100
ezer forint; Tiszatáj Alapítvány, könyvkiadás, 100 000 forint; Veszelka Attila, könyvkiadás, 80 000 forint; Kanyó Ferenc, könyvkiadás, 50
ezer forint; SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék,
könyvkiadás, 50 000 forint; Cs. Pataj Mihály, kiállítás, 100 000 forint; Sejben Lajos, katalógus, 70 000 forint; Alapítvány a Szegedi
Zsinagógáért, rendezvény szervezése, 120 000 forint; SZTE Konzervatórium Magánének Tanszék, rendezvény szervezése, 120 000 forint;
SZTE Konzervatórium Zeneelmélet Tanszék, rendezvény szervezése,
80 000 forint; Tápai Hagyományőrző Egyesület, rendezvény szervezése, 80 000 forint; Rókusi Orgonaesték Zeneművészeti Alapítvány,
rendezvény szervezése, 50 000 forint; SZTE BTK Néprajzi Tanszék,
rendezvény szervezése, 50 000 forint; Pinceszínház, működési támogatás, 50 000 forint; SceneHouse, fesztiválon való részvétel, 50 000
forint.
A társadalmi-állampolgári kuratórium a következő pályázókat részesítette támogatásban: Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület,
könyvkiadás, 120 000 forint; AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület,
könyvkiadás, 100 000 forint; dr. Bátyai Jenőné, könyvkiadás, 100 000
forint; Móra Ferenc Múzeum, könyvkiadás, 60 000 forint; Százszorszép Gyermek Néptáncosok Alapítvány, rendezvény szervezése, 150
ezer forint; Közművelődési Konferencia Szervezőbizottsága, rendezvény szervezése, 100 000 forint; Pro Futuro Bono Dél-Alföldi Regionális Egyesület, rendezvény szervezése, 80 000 forint; Napsugaras Egyesület, rendezvény szervezése, 50 000 forint; Tájak - Korok - Múzeumok Egyesület szegedi csoportja, rendezvény szervezése, 50 00 forint; Somogyi-könyvtár fiókhálózati osztálya, rendezvények szervezése, 20 000 forint; Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,
ismeretterjesztő, természetvédelmi tevékenység, 100 000 forint; Kiss
Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, ismeretterjesztő, természetvédelmi tevékenység, 100 000 forint; Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, ismeretterjesztő, természetvédelmi tevékenység, 70 000 forint, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Szeged Városi Szervezete, középiskolai ismeretterjesztés, 50 000 forint; Bánki Horváth Béla, világversenyeken való részvétel, 100 000 forint; Hindu Kultúra Háza, hangszervásárlás, 50 000 forint.
A díjakról és támogatásokról már a Szegedért Alapítvány elnöksége által 2001. október 17-én újonnan, 3 évre megválasztott kuratóriumok döntöttek, melyek tagjai:
Tbdományos kuratórium: Alföldi Lajos genetikus, akadémikus, Békési Imre nyelvész, a tudomány doktora, egyetemi tanár, Berta Árpád
turkológus, a tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Frank
József növénynemesítő, a tudomány doktora, Papp Gyufa farmakológus, akadémikus, Sávai fános teológus professzor, prefektus, Szabó Gábor mérnök-tanár, dr. habil, tanszékvezető egyetemi tanár.
Művészeti kuratórium: Lapis András szobrászművész, Lengyel András irodalomtörténész, Sándor János színházi rendező, Simoncsics János népművelő, Szuromi Pál művészettörténész, Tóth Attila művészeti író, Weninger Richárd egyetemi tanár, hárfaművész.
Társadalmi-állampolgári kuratórium: Balog József újságíró (Magyar Rádió Szegedi Stúdiója), GeUérfy László szerkesztő (Makó Városi Televízió), Gróf Róza újságíró (SZTE Média Tanszék), Honti Katalin újságíró (MTI Szegedi Szerkesztősége), Ladányi Zsuzsa újságíró (Magyar Rádió szegedi tudósítója), Márok Tamás újságíró (Szeged Televízió), Szávay István újságíró (Délmagyarország Szerkesztősége).

Hűtő, szesz, rakéták
A Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának munkatársai az elmúlt napokban
200 jogsértő cselekményt derítettek fel, mintegy 9 millió 200 ezer forint értékben. Külföldi állampolgárokkal szemben a határvámhivataloknál különböző szabálysértések miatt 690 ezer forint bírságot szabtak ki.
Szegeden - a városi rendőrkapitányság jelzését követően - S. A. helyi lakosnál ellenőrizték a fináncok, hogy
betartja-e a jövedéki termékekről szóló törvényi előírásokat? N e m véletlenül őt faggatták, ugyanis kisteherautója rakterében 1080 liter tiszta szeszt találtak. Az 54 darab 20 bteres kannában tárolt, közel 3
millió 800 ezer forintot érő rakományt, valamint a
600 ezret érő teherautót a vámosok lefoglalták, annak ellenére, hogy S. A. azzal védekezett: ő csak a
csempészáru szállítója volt, a megbízást pedig két jugoszláv férfitól kapta.
A pórul járt fuvaros ellen jövedéki orgazdaság és

vámorgazdaság miatt indult eljárás, míg az ismeretlen elkövetőkkel szemben visszaélés jövedékkel, valamint csempészet bűntettében nyomoznak a szegedi rendőrök.
Nagylakon S. D. román állampolgár autójában kutakodtak a vámosok. Nem dolgoztak eredménytelenül: 35 csomag különféle pirotechnikai rakétát fedeztek fel. A 200 ezret érő árut a pénzügyőrök elkobozták. Röszkén viszont már egy horvát utazó, B. I. teherautójából került elő csempészáru. Az a 85 ezer forintot érő Gorenje hűtőszekrény, amely az üresnek
mondott platón utazott, már a vámhivatal raktárában pihen.
A fent említett árucikkek mellett lefoglaltak még
a fináncok régiónkban 1317 karton cigarettát, 8 liter tiszta szeszt, 32 liter gázolajat, 193 liter szeszes
italt, 6 köbméter fenyőárut és 27 női bőrtáskát.
B. Z.
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Az ISPA 12 milliárd forintos garanciát kér

Csatorna és biztosíték
Tulajdonkeppen nincs akadálya, hogy az év második
felében megkezdődjön Magyarország egyik legnagyobb beruházása Szegeden. A városnak 12 milliárd
forintos garanciát kell nyújtania az Európai Uniónak a szennyvíz- és hulladékkezelési projekt megvalósításához. A Miniszterelnöki Hivatal szerint a
szegedi csatornaberuházási projekt elsőbbséget élvez a támogatott tervek között. Az önkormányzat február 15-én pályázott a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatához, miután a Belügyminisztérium elutasította a város idei munkák állami önrészére benyújtott pályázatát.
- Szó sincs arról, hogy a szegedi csatornaberuházási projekt céltámogatási kérelmét elutasította volna a kormány, az csupán átkerült a címzett támogatási rendszerbe - nyilatkozta lapunknak Szalóki Flórián. A Miniszterelnöki Hivatal ISPA-referense elmondta: azért
került át a szegedi projekt a címzett támogatási rendszerbe, mert annak 2002-re tervezett állami önrésze
több mint egymilliárd forint. A két finanszírozási rendszer között a döntéshozatalban és az alkalmassági feltételrendszerben van különbség - mutatott rá Szalóki. Hangsúlyozta: míg a céltámogatási rendszer projektjeit csupán a kormánynak, addig a címzett támogatásra javasolt beruházásokat az Országgyűlésnek is
jóvá kell hagynia. „A szegedi csatornaberuházási és
szennyvíztisztítási projektre a kormányhatározatban
foglalt összegek a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) támogatási rendszerétől függedenül, a Környezetvédebni Minisztérium költségvetési fejezetében, elkülönített soron Szeged rendelkezésére állnak".
A Miniszterelnöki Hivatal ISPA-referensének véleménye szerint a három forrásból - Belügyminisztérium,
KöM, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium - megítélt
állami támogatások összege bőségesen elegendő a
2002-es költségek esetleges kifizetéséhez.
Szalóki Flórián elmondta, a projekt tenderdokumentumainak előkészítésén közösen dolgoznak az

HIPNOTIZÁLT
VÁLASZTÓPOLGÁROK
Hipnotizált a választópolgár címmel előadást rendez csütörtökön a
szegedi Eötvös József Szabadelvű
Társaság. Az érdeklődőket délután
5 órára várják a társaság Földváry
utca 3. szám alatti irodájába. Az est
vendége Magyar Bálint, az SZDSZ
országos ügyvivője és Csepeli
György szociálpszichológus. Házigazda Kormos Tibor, az SZDSZ
l-es számú országgyűlési képviselőjelöltje.
ÁPRILY, REMÉNYI K, DSIDA
Az algyői Irodalmi Kávéház mai
estje 18 órakor kezdődik a faluházban. A rendezvény témája Dsida Jenő, Áprily Lajos és Reményik
Sándor költészete, az előadó Bíró
Zoltán irodalomtörténész, a házigazda Kátó Sándor színművész

önkormányzat és a Környezetvédelmi Minisztérium
szakemberei. Az Európai Unió közbeszerzési szabályait is szem előtt tartva, a munkálatok már az év második felében megkezdődhetnek. Az önkormányzat által vállalt önrész előteremtése a pénzügyi megállapodás szerint a város feladata - fogalmazott az ISPA-referens - , ugyanis az EU-támogatás és az állami társfinanszírozás nem lehet magasabb 90 százaléknál.
Jelenleg is folyik az önkormányzat és a Környezetvédelmi Minisztérium között kötendő pénzügyi szerződés előkészítése - tudtuk meg Makrai László önkormányzati képviselőtől, a közgyűlés környezetvédelmi
bizottságának elnökétől. Az ISPA-beruházásokat
koordináló szegedi iroda vezetője hozzátette: az Európai Unió az általa folyósított támogatás teljes összegére, azaz a szennyvíz- és hulladékkezelési projektre
összesen 12 milliárd forintra garanciát kér. Ezért a városnak saját ingatlanjait kell beállítani garanciaként.
Makrai László szerint ezt úgy oldják meg, hogy a már
megépült csatornahálózatot és a szennyvíztisztítót,
illetve a hulladékkezelő művet is garanciaként ajánlják fel. A későbbiekben, a Nemzeti Alap létrehozása
után a város a jelenleginél egyszerűbb módon, a Belügyminisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium
és a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium pályázati
rendszerénél egyszerűbb feltételek mellett juthat a
kormány által biztosított támogatáshoz. A szerződés
aláírása után az állami és az önkormányzati önrész közös bankszámlára kerül, az ISPA ehhez teszi hozzá a
támogatást.
A pénzt a kivitelezésre kiírt tender nyertese közvetlenül kapja meg úgy, hogy az önkormányzatnál nem
is jelenik meg az összeg; a város pusztán koordinálja
a beruházást. Makrai László véleménye szerint egy hónapon belül ki lehet írni a nemzetközi kivitelezői tendereket. A nyertest az EU, az önkormányzat és a KöM
részvételével megalakított döntőbizottság választja
majd ki.

lesz, a költőktől az est folyamán
bárki elszavalhatja kedvenc versét.
VIRÁG MIATT BALESET,
KÉZTÖRÉSSEL
Gyalogost gázolt el egy figyelmetlen francia autós Szegeden, a Mars
tér környékén. A külföldi férfi Renault Cliójával a körúton haladt a
Kossuth Lajos sugárút irányába,
virágboltot keresett a környéken,
ezért folyamatosan lassított és a kirakatokat figyelte. A jelzőlámpa
időközben pirosra váltott, amit az
autós nem vett észre, így a gyalogosok közé hajtott. Egy 32 éves
szegedi nőnek a baleset következtében eltört a keze. A francia állampolgár ellen közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást
indított a Szegedi Rendőrkapitányság.

RENAULT

Nem kerül semmibe,
ha többre vágyik

Renault Scénic már 3 7 7 0 0 0 0 Ft-tól!
Most minden Renault személygépkocsi é r t é k t ö b b l e t t e l lehet az Öné! Számos Twingo,
Thalia, Clio, Mégane. Scénic, Laguna és Laguna Grandtour modell magasabb felszereltségö változatban felár nélkül, 8 0 - 4 0 0 ezer f o r i n t megtakarítással!

RAADAS

PLUSZ

A MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT. ÉS A
RAIFFEISEN LÍZING KÖZÖS AKCIÓJA!

500 000

R

Egy vásárlónk most ennyit nyerhet vissza
új Renauitja árából, ha gépkocsiját nálunk
rendeli meg 2002. április 30-ig, melyben a
Raiffeiscn Rt. akciós konstrukciói segítenek!

A szerencsés nyertest 2 0 0 2 . május 6 - á n sorsoljuk ki vásárlóink közül!
m o i . n a k

a u t ó h a z

k i - t .

6 7 2 « SZEGED, DOHOZSMAI ÚT « .
TKI.EFON: (62) 4 2 0 - 0 6 2
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KÉRI BARNABÁS-SZABÓ C. SZILÁRD

Röszkei
beruházások
MUNKATÁRSUNKTÓL
Képviselő-testületi ülést tartanak
ma délután 5 órakor a röszkei művelődési házban. Magyari László
polgármester ismerteti az idei költségvetést. Az önkormányzat 750
millió forintból gazdálkodhat. Pályázatot adnak be a szennyvízhálózat további bővítésére, valamint
a községháza mellett egy konferenciaterem kialakítására. Az önkormányzat telket szeretne vásárolni, melyen fölépülne egy új szociális intézmény. A község belterületén buszmegállókat alakítanak
ki, illetve kijavítják az úthibákat.
A tavaly felújított művelődési ház
udvarában parkosítanak, a focipályánál pedig elkészül az úgynevezett „Jövő-ház". Ebben az új épületben otthont kapna egy öltöző, kisebb klubterem, vizesblokk. Bölcsőde is épül Röszkén, a tervek
szerint szeptember 1 -jétől már fogadhatja is a gyerekeket.

Szegedi okmányiroda botrányos tolongással
Naponta ismétlődő jelenetek zajlanak a szegedi okmányiroda előcsarnokában: nyitás előtt fél órával tömött sorokban százak várakoznak bebocsátásra. A többség
nyugodt, de mindig akad valaki,
aki a hosszú várakozás miatt szitkozódik, sőt „bundát" emleget,
azaz azt állítja: vannak egyenlőbbek, akiknek nem kell sorszámot kérni. Az irodavezető azzal magyarázza a hosszas várakozást, hogy a munka mennyiségéhez képest csekély az alkalmazottak száma.
- Aki egy nap alatt akar vállalkozóit magának, egy órával a nyitás
előtt ide kell jönnie - mondja közvetlenül a hátam mögött elkeseredve Kövér Sándor helyi vállalkozó.
Hatalmas a tömeg, néhányan
zúgolódnak, pedig már csak percek
vannak hátra a szegedi okmányiroda nyitásáig. Fél órával az ügyintézés kezdete előtt az iroda bejárata már megközelíthetetlen. Több
mint ötvenen forgatják a fejüket,
érdekes, arra kíváncsiak, hányan
jönnek még, pedig azt hihetnénk,
számukra inkább az a fontos,
mennyien állnak előttük.
A hivatal szerdánként délben
nyit, de a munkaidő ellenére sem
várják kevesebben a sorszámhoz
jutást, mint a reggel nyolcas kezdésű hétfőn, kedden és pénteken.
Először ugyanis a sorszámért kell
sorba állni, egyesével, három biztonsági őr felügyelete és - mondhatni - irányítása alatt.
Azonban még a kapunyitás előtt
elszabadulnak az indulatok, egy
idős nyugdíjas kiabálása vált trágárkodásba, mert egy szemtelen (?)
kölyök eléfurakodott a tízembernyi
széles tömegben.
A megadott időben pontosan
nyílik az „ígéret" üvegajtaja, a morgolódó tömeg nekilódul, és megkezdődik a tülekedés a tikettekéit.
- Mint a kenyérosztás a háború
alatt... - dünnyögi a nyugdíjas Halmai Ferenc, aki anyakönyvi kivonatának másolatáért jött a hivatalba, de nem tudja befejezni a mondatot, a megindult több száz fős
emberáradat egyszerre akar odaérni a sorszámosztó masinához.
A gépnél mindenki megmondja
az ügyeletes biztonságinak „látogatása" célját, az automata pedig engedelmeskedve sorszámot ad, nekem, igencsak korán érkezőnek a
208. jut.
A várótermekben sem csillapul
a hangulat, aki reménytelenül magas számot lát a cetlijén, nem marad, zúgolódva továbbindul, jó né-

hány elintéznivaló belefér addig,

N e m hisznek a sorszámnak.
amíg szólítják. A vállalkozói igazolványoknál a sorban állók egymást
taszigálva próbálják megszerezni a
kézzel osztott sorszámokat.
Az ügyintézők a félig hangosan
elejtett, nem éppen rájuk kedvező
megjegyzésektől függetlenül mosolygósak. A tömegben egyébként
visszatérően elhangzik: vannak,
akik egyenlőbbek az egyenlőknél,
alacsony számokat kapnak, és
szinte várakozás nélkül bejutnak
a... A hivatal vezetője azonban ezeket az állításokat, vádakat cáfolja.
Egyúttal megjegyzi: - Naponta nagyon komoly feszültségeket okoz,
hogy jóval kevesebben vagyunk,
mint amit a munka nagysága megkívánna. Napi hat-hétszáz ügyfelet fogadunk, de a háttérmunka
még az ügyfélfogadásnál is több
időt igényel. Erről tájékoztattam a
város vezetőit - mondja Mózes Ervin, az okmányiroda vezetője, aki

Fotó: Schmidt Andrea

január eleje óta áll a hivatal élén.
Az irodavezetőtől részletekbe is
beavat: - A Belügyminisztérium
24 állást finanszíroz, a város ezt kiegészítette 43 főre, de még ez sem
elegendő. Komoly fennakadásokat
okoz a vállalkozói igazolványok
megújítása és a közlekedésigazgatási okmányok beszerzése. A vállalkozóknak június harmincadikáig meg kell újítaniuk igazolványukat, ezért már most is rengetegen jelentkeznek az irodában,
ahol az ügyfelek számához képest
nagyon kevesen dolgoznak. Hasonlóan rossz a helyzet a forgalmi
engedélyek megújításánál, ahol
szintén nagyon sokat kell várakozniuk az ügyfeleknek. Itt azonban
mától gyorsított ügyintézéssel próbáljuk csökkenteni a sorban állást
és a várakozást - mondta Mózes
Ervin.
ILLYÉS SZABOLCS

Hegedűs Csaba olimpiapárti
Szomorúnak tartja Orbán István,
a Centrum Párt országgyűlési képviselőjelöltje, hogy Szentesnek
nincs fedett uszodája. Az egykori
vízilabdás azt is elmondta a minapi választási fórumon, amelynek
vendége az ugyancsak honatyaaspiráns sportember, Hegedűs Csaba volt, hogy amikor még köztisztviselőként a szentesi polgármesteri hivatalban dolgozott, ő is szerepet vállalt abban: eredményes pályázatot készített az önkormányzat 1994 elején négy tornaterem
felépítésére. Valójában így lett a
nemzeti sportvárosnak egy nagy
„tornaterme", vagyis a sportcsarnok.
Álmodni nagyot lehet, alkotni
mégjiagyobbat - vallja Hegedűs
Csaba, a Magyar Birkózószövetség elnöke, aki a századik magyar
olimpiai aranyérmet szerezte meg
1972-ben a müncheni játékokon.
Sporttörténeti visszatekintésében
kitért arra: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) már 1914-ben
Budapestnek ítélte az 1920-ban
esedékes olimpia megrendezésének a jogát. Ha nem szól közbe az

nak vallják magukat, akkor elsők
vagyunk a világon. Hozzátette: az
a baj, hogy a nemzeti sikereket az
utóbbi ötven évben elhallgattuk.
Magyarország jogosult olimpiát
rendezni 2012-ben vagy később fogalmazott Hegedűs Csaba. A
NOB illetékesei szerinte elgondolkodhatnának azon, hogy a rendszerváltozás ellőttig a kelet-európai
blokkhoz tartozó Magyarországon
nem a lakosság akarta a szocializmust építeni, hanem a nagyhatalmak megegyezése miatt kényszerült erre. Éppen ezért a NOB-nak
gesztust kellene gyakorolnia azzal, hogy hazánknak adja az olimpiai játékok megrendezésének a
jogát. Szerinte akkor szabad vállalkoznunk erre, ha nemcsak az olimpiára koncentrálunk, hanem az
ország építésére, gyarapítására is.
Orbán István és Hegedűs Csaba aktív sportoló volt, most mindketten országgyűlési képviselőjelöltek.
-Fotó: Tésik Attila Hegedűs meggyőződése: nemzeti
olimpiát kell rendeznünk, nem peelső világháború, a NOB döntésé- ja tiszteletére hazánkban legyen dig olyat, ahol minden Budapesten
nek értelmében a magyar főváros az olimpia. Hegedűs Csaba sze- összpontosul. Az infrastruktúra
adott volna otthont az olimpiai já- rint méltán lehetünk büszkék a egyébként is fejlesztésre szorul az
tékoknak. Aztán 1948-ban me- magyarságunkra, mert ha az ohm- egész országban, s ezt a folyamagint felvetődött, hogy az 1848-49- piákon elnyert érmeket viszonyít- tot felgyorsíthatja az olimpia.
es szabadságharc kerek évforduló- juk azok számához, akik magyarB. I.
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FŐKÖNYVELŐT

Dcmnsz RT.

• szakirányú felsőfokú v é g z e t t s é g

A Délmagyarországi Áramszolgáltató
Részvénytársaság
Humánpolitikai Igazgatóságának
telephely-üzemeltetési osztálya

pályázatot

Minden, ami varható...

Elvárások:

• adóügyi ismeretek
• s z a k m a i gyakorlat
• felhasználói szintű s z á m í t ó g é p e s ismeretek

Jelentkezés: F é n y k é p e s szakmai önéletrajz benyújtásával

hirdet

„Megbízhatóság 0 1 2 1 7 8 0 8 4 " jeligére a Sajtóházba.

INGATLANGAZDÁLKODÁSI
és FEJLESZTÉSI
CSOPORTVEZETŐ

Eseménykereső a Delmagyarország Online-ori!

PALYAZATI F E L H Í V Á S
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet
S z e g e d M e g y e i Jogú Város Ö n k o r m á n y z a t
G y e r m e k v é d e l m i I n t é z m é n y - magasabb vezetői IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE,
öt évre - 2002. május 1. napjától 2007. április 30. napjáig
- szóló megbízással.

munkakör betöltésére.
A leendő munkatársunk alapvető feladatai:
A DÉMÁSZ Rt. ingatlanjaival kapcsolatos fejlesztési, felújítási, bővítési, illetve beruházási tevékenységek szervezése és bonyolítása, az ingatlanok hasznosításának irányítása. A csoporton belül a - feladatukat nagy önállósággal végző - munkatársak tevékenységének koordinálása, szervezése és ellenőrzése.
Elvárásaink:

Juttatások:
- Fizetés megegyezés szerint, a DÉMÁSZ Rt.-nél érvényben
lévő kollektív szerződés keretein belül
- Jóléti-szociális keret
- Nyelvtanulási támogatás
- Sporttámogatás
Munkakörrel kapcsolatos - esetleges további - információt
Tóth György osztályvezető ad. (Tél.: 06-62/476-576/13-49,
15 és 16 óra között.)
A meghirdetett munkakör a kiválasztást követően
betölthető.
A pályázatokat - fényképpel és szakmai önéletrajzzal
kiegészítve - zárt borítékban 2002. február 28-ig az alábbi
címre kérjük eljuttatni:
Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság
Humánpolitikai Igazgatóság
személyügyi és oktatási osztály
6720 Szeged, Klauzál tér 9.

A BAEV RT.
PÁLYÁZATOT HIRDET:
: TERMELÉSI FŐMÉRNÖK
3 TERMELÉSIRÁNYÍTÓ
(ÉPÍTÉSVEZETŐ,
MŰVEZETŐ, TECHNIKUS)
állások betöltésére.

HIBRIDEK
2002
ÚJ HIBRIDEK
K I E M E L K E D Ő

J Ö V E D E L M E Z Ő S É G

TITKA AZ ÚJ TÍPUSÚ
TERMÉS- SZEMN EDVESSÉG AR A

B I Z O N Y Í T O T T JÖVEDELMEZŐSÉG,
BEVÁLT EREDMÉNYEK

DK 440

DK 471
A legkiválóbb zsűri —
a termelő —
választotta piacvezetőnek

A Dekalb nemesítés
gy* n g y s z e m e

DK 355

DK 391

Az i d ő pénz,
n y e r j e n a tenyészidőn!

A korai hibridek
termésszintjén

DK 386

az i g e n k o r a i a k

Intenzív vízleadás
m i n d e n évjáratban

szem nedvességével

AW64I

teljesít

A Délvidék
megbízható h i b r i d j e

DK 537

DK 454

Termésben nem
ismer határokat

HIBRIDKUKORICA
VETŐMAG
70 oôpsrcw

Szaktanácsért és információért forduljon
helyi kereskedelmi képviselőnkhöz!

KOSCSÓ ÁRPÁD
20-9-326-714

I S

PÁLYÁZAT

M

SPORTVÁLLALKOZÁSOK RESZERE
1. Pályázati feltételek:
- felsőfokú szociális vagy felsőfokú pedagógus szakképzettség,
- vagy jogász, szociológus, pszichológus, védőnő szakképzettség,
- 5 év szakmai gyakorlat.
2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát (pontos személyi adatokkal),
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program, gyermekotthoni és speciális gyermekotthoni feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések) .
3. A pályázathoz csatolandó:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget igazoló okmány (ok) másolata.
4. A pályázathoz csatolni lehet: - szakmai támogató ajánlásokat.
5. Illetmény: a kjt. figyelembevételével, a pótlékalap 250%-ának megfelelő magasabb vezetői pótlék, megállapodás szerint.
6. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkavédelmi Közlönyben történő közzétételt követő 30 napon belül - 2002.
március 1.
7. A pályázat Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve, a
polgármesteri hivatal személyzeti osztályára (6720 Szeged, Széchenyi
tér 10.) nyújtható be, három példányban.
8. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül.
A pályázati feltételekkel, eljárással, a pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a 257/2000. (XII. 26.) Korm.-rendelet 3. § 4. §-a
tartalmazza.
9. A pályázat iránt érdeklődök a pályázat elkészítéséhez szükséges
tájékoztatást a polgármesteri hivatal szociális, családvédelmi és egészségügyi irodáján, Majláthné Lippai Éva irodavezetőtől kaphatják meg,
Szeged, Széchenyi tér 10. fszt. 1 l.Tel.: 06-62/564-267.
A pályázóknak lehetőségük van az intézmény megismerésére is.
012177912

- Egyetemi vagy főiskolai - műszaki - végzettség
- Építőipar területén szerzett beruházói, kivitelezői legalább ötéves - szakmai gyakorlat, igazolható, aktuális
vezetői tevékenység
- Megfelelő tárgyalóképesség, határozott, magabiztos
fellépés, igényesség
- B kategóriás jogosítvány
- Kelhasználói szintű PC-ismeret

A

Ci

„Szilárd l á b o n "
olcsón szárad

A pályázatok elbírálásánál
előnyt jelent:
• építőipari gyakorlat
• nyelvismeret
• számítógép-felhasználói ismeret.
Fizetés megegyezés szerint.
A jelentkezéseket írásban vagy
e-mailen a szakmai önéletrajz és
az iskolai végzettséget
tanúsító okiratok másolatával
2002. március 1-jéig lehet elküldeni.
Cím: 5600 Békéscsaba
Kazinczy u. 4.
E-mail: baev@baev.hu
Információ: Tóth Anikó
06-66/444-544/103 m.

Pályázhatnak olyan kiv és közepes vállalkozások, amelyek alap vagy kiegészítő
tevékenységként a gyermek-, ifjúsági, felnőtt-, szabadidő- és látványsport területén
szolgáltatási, illetve ezeket elősegítő tevékenységet végeznek.

A pályázható összeg: 800.000,-Ft - 15.000.000,-Ft
visszatérítendő támogatás
A
támogatottak
kőre:
olyan
gazdasági
táraság,
egyéni
vállalkozó, közhasznú társasag. ahol
• a z alkalmazottak szama max. 5 0 fó
• a z éves nettó árbevétel m a x . 7 0 0
millió Ft. vagy
• a mérlettföősszeg max. 500 millió
Fi é s
• nem több, mint
2 5 % azon
tulajdonosok
részaránya,
akik/amelyek ezen a kategórián kívül
esnek

A megkívánt saját erő mértéke: A
fejlesztés nettó összegének min.
30%-a

Felhasználható:
Alapvetően
beruházások finanszírozására, d e a
tamogatas m a x . 20*/*-a forgóeszköz
finanszírozásra is igényelhető.
Díjfizetési felt ételek: a fizetendő d i j
mértéke
a
tamogatási
szerződés
megkötésekor
érvényes
jegybanki
alapkamat 50%-a. amely a teljes
f ú t a m i d ó alatt állandó, (jelenleg 4 . 5 % )
Futamidő: 6 - 4 8 h ó n a p
Türdmi idő: m a x i m u m 6 hónap.
Biztosítékok: a t á m o g a t á s ősszegének
min. 150%-a.

A p á l y á z a t o k b e f o g a d á s a és b í r á l a t a f o l y a m a t o s .

A pályázati anyag beszerezhető a vállalkozás székhelye szerinti, megyeszekhelveken m ú k ö d ó - a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálozatahoz tartózó
alábbi Helyi Vállalkozói
Központnál:

Progress Válulkozásfejlfsztó Aiapítvány
6722 Szeged. T i n a L k r t 63. Td.:62/483 683
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Zalakerámia
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Zalakeréau
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BALTEX
HIÚ»* un

25.000 m2 raktárkészletünkből
választhat burkolólapot a legkedvezőbb áron!
Zalakerámia akció:
l.o. padlólap: 1400 Ft/m2
l.o. falicsempe: 1400 Ft/m2
Kistételű lapok kiárusítása:
l.o. padlólap: 1000 Ft/m2
l.o. falicsempe: 800 Ft/m2
Olasz kőporcelán lapok:
l.o. GRES padlólap: 1600 Ft/m2
l.o. szegők: 100 Ft/db
Kistételű lapok kiárusítása:
l.o. padlólap: 1200 Ft/m2
l.o. lépcsőlap: 150 Ft/db
Márkabolt:

|
|

S z e g e d , K á l v á r i a s g t 104. Tel.: 6 2 / 4 4 4 - 5 0 8

Nyitva: H-P: 8" -17", Szo: 8" -12"

HAMAROSAN ÚJRA MEGJELENIK A PRESZTÍZS ÉLETMÓDMAGAZIN!
Ismét egy igényes olvasóközönség előtt mutathatja b e exkluzív
termékeit és szolgáltatásait
Megjelenés,
április első hete

MINŐSÉG
ELEGANCIA
TEKINTÉLY
AZ ÉLETMÓDMAGAZIN

-jtg
A f ö l d ugyanaz, az e r e d m é n y más

Értékesítési vezető: FRÖHLICH LÁSZLÓ 30/299-3956
Lapzárta: március 10.
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A nők elleni erőszak
krónikus és hosszú távú
MUNKATÁRSUNKTÓL
A nök bűnözésben játszott szerepe
számszerűségében elmarad a férfiakétól. Ugyanakkor egyes bűncselekménytípusok, például a családon belüb erőszak sértettjei között
kiugróan magas a nők aránya. Ezen
esetben az erőszak nemi dimenziója egyértelmű. Az erőszak a nők és
a leánygyermekek emberi jogainak
súlyos megsértése, nagymértékben
károsítja a fizikai és mentális egészséget. A Világbank becslése szerint

a fejlett ipari államokban a 15-44
év közötti nők körében tapasztalt
összes betegség 19%-a a megerőszakolás és az otthoni erőszak miatt következik be. A nők 25-30%-a
jelenlegi vagy korábbi partnerei által elkövetett fizikai bántalmazásról számolt be, de ennél jóval nagyobb a folyamatos lelki és pszichológiai terrortól szenvedők aránya. A nők elleni erőszak körébe tartozik - az ENSZ 1993-ban elfogadott deklarációja szerint - bármely
nemi alapú erőszakos cselekedet,

Az ismertté vált bűnelkövetők, sértettek,
jogerősen elítéltek és fogva tartottak
nő-férfi aránya Magyarországon (%)
Bűnelkövetők
Sértettek
Elítéltek
Fogva tartottak

1990

1995

1999

12:88
31:69
8:92
5:95

10:90
31:69
9:91
5:95

14:86
35:65
12:88
6:94

A bűnmegelőzés saját magatartásunkkal kezdődik

A civil hírlánc segít?

amely fizikai, szexuáhs vagy pszichológiai fájdalmat vagy kárt okoz,
vagy okozhat a nőnek, beleértve az
ilyen cselekményekkel való fenyegetőzést, a kényszerítést vagy a
személyes szabadság önkényes korlátozását az élet bármely területén.
A nők elleni erőszaknak sokféle
megjelenési formája van a világon:
a leánycsecsemők meggyilkolásától a kamaszkorban előforduló gemtábs (nemi szerveket illető) megcsonkításon át, a házasságon belüli otthoni erőszaktól, a prostitúción és a nőkereskedelmen át az idősebb korú nők bántalmazásáig.
A nők ellem erőszak jellemzője,
hogy egyrészt gyakran krónikus és
hosszú távú, másrészt széles körben
elterjedt és az összes kulturális, szociális, gazdasági, társadalmi osztályon, vallási és regionális határon
túlmutat. Visszaszorítása olyan széles körű választ igényel, mely egyrészt megváltoztatja az egyének
gondolkodásmódját, másrészt befolyásolja a büntetőjogi rendszert és
az állam pohtikai fejlődését.

Mindenki előtt nyitva az iroda

Védett sértettek gondjai
Az áldozatvédelem 1999 februárja
óta új feladatot jelent a rendőrségnek és minden más, Belügyminisztérium által irányított szervnek. Az
Áldozatvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Szegeden, a megyeháza épületében 1999 szeptembere óta működik. Ara az áldozatokkal való foglalkozás a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon belül nem új
keletű. A gyermekkorú, illetve a nő
sértettek mellett a kihallgatásokon
és a nyomozás időszakában már a
80-as évek óta pszichológus dolgozik.
Bárki felkeresheti az áldozatvédelmi osztályt, aki úgy érzi, hogy valamilyen bűncselekmény elszenvedője lett. Az itt dolgozók a legkülönbözőbb éledielyzetekkel találkoznak: a klasszikus válási, gyermek-

elhelyezési problémákon kívül sokan családi, gyermeknevelési vagy
anyagi természetű gondjaikkal, illetve meglopottként jelentkeznek.
Mindenkit meghallgatnak, nem
küldenek el senkit.
Az iroda feladata a sértettek tájékoztatása ügyük alakulásáról, illetve az erőszakos bűncselekményekben sérelmet szenvedettek állami
kárenyhítésével kapcsolatos iratanyag kezelése. Hogy ki jogosult
kárenyhítésre, arról napjainkig három kormányhatározat rendelkezik. Ezek alapján az élet és a testi
épség ellen irányuló, valamint a súlyos, maradandó egészségkárosodást okozó cselekmények elszenvedői (vagy a sértett elhalálozása
esetén a vele egy háztartásban élő
személyek) vehetik igénybe az állam

Norvégia
/ / fordulása"

Könyv az EU-ról

OSLO (MTI)
A legújabb közvélemény-kutatások
szerint a norvég lakosság többsége
(53 százaléka) immár támogatja a
skandináv ország csatlakozását az
Európai Unióhoz. A skandináv ország lakói egyre nagyobb lelkesedéssel figyelik a Kelet-Európa és a
Földközi-tenger irányába terjeszkedő unió tevékEnykedését és az új közös pénz bevezetését. Tudni kell, a
norvégok eddig kétszer- 1972-ben
és 1994-ben - utasították el az uniós csatlakozás lehetőségét.
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segítségét. A pénzbeli juttatás jogosságát és annak mértékét a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány kuratóriuma állapítja meg. A
támogatás maximáhs összege 600
ezer forint. Egyes esetekben a temetési költség megtérítése is lehetséges. Azonnali pénzbeh segélyt az
áldozatvédelmi iroda nem tud nyújtani. Ilyen esetekben a rászorulót a
Fehér Gyűrű nevű civil szervezethez
irányítják, melynek módjában áll kisebb összegű készpénzt juttatni.
Az Aldozatvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Szegeden a megyeháza
(Rákóczi tér 1.) hatodik emeletén,
hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között
tart nyitva, ott Vasas Ernő nyugalmazott rendőr őrnagy segít a bajba
jutottakon.
M. P.

Megjelent a Kézikönyv az Európai Unióról című kötet negyedik,
átdolgozott és bővített kiadása. Horváth Zoltán kézikönyve az Európai
Bizottság magyarországi delegációjának támogatásával, a Magyar
Országgyűlés Külügyi Hivatalának kiadásában jelent meg. A kötet nem
kizárólag az EU-val foglalkozó köztisztviselőknek, politikusoknak
íródott, hanem a téma iránt érdeklődő diákoknak is. Közérthető
nyelvezete, áttekinthető tagolása könnyen érthetővé teszi az EU
történelmét, mai működését, a bővítéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Vesztünket okozhatja viselkedésünk? Az áldozattá válást elkerülhetjük? Hogyan lesz valakiből egy
bűncselekmény sértettje? Többek
között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Szilágyiné dr. Bay Lujzával, a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével.
A bűncselekmények zöme odafigyeléssel megelőzhető lenne. A
sértett magatartása gyakran segíti az elkövető dolgát: a motoron hagyott kistáska, a nyitott autóban felejtett nagyobb mennyiségű készpénz, a bevásárlópultra letett mobiltelefon, a kabát oldalsó zsebében
tartott pénztárca mind „ajándék"
a zsebeseknek, a tolvajoknak hangsúlyozta Bay Lujza.
A bűncselekmények elkövetésének szempontjából kiemelten veszélyeztetettnek számítanak a gyerekek és az idős nyugdíjasok. A gyerekek koruknál fogva kevés élettapasztalattal rendelkeznek. Gyanútlanok, bíznak a felnőttekben, befolyásolhatók, könnyen válnak áldozattá. Őket életkori sajátosságaiknak megfelelő megelőző programokkal közelítik meg. Az Egy nap
az iskolában, egy nap a biztonságért
című porgrammal a szakemberek
tanítás nélküh munkanapokon keresik fel a diákokat. Ilyenkor a szakemberek a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drog és az AIDS problémáiról beszélnek, valamint a kiemelt bűncselekmények megelőzésére hívják fel a figyelmet - fejtette ki az osztályvezető asszony.
Az idősek köréből különösen az
egyedülálló, külterületeken élők
veszélyeztetettek. Velük meglehetősen nehéz a kapcsolatfelvétel. A
külterületi biztonsági program keretein belül bevezettek egy olyan
szisztémát, melyben a tanyán élők
azokkal a hivatalos személyekkel
- például az orvossal, a védőnővel,
a postással, a vadásszal - cserélnek
információt, akikkel nap mint nap

Senki sem „született áldozat" - véli Szilágyiné Bay Lujza, a megyei
rendőr-főkapitányság osztályvezetője.
Fotó: Miskalczi Róbert
találkoznak. Ezt civil hírláncnak
nevezik. De több külterületi házban is működik pánik-, illetve
szomszédriasztó. Előbbi a helyi
rendőrőrsön, utóbbi pedig a legközelebbi tanyán jelez.
A személyes biztonság attól is
függ, hogy az embernek van-e lakása, munkahelye, kiszámíthatóe a jövője. A rendőrség arra törekszik, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény áldozatává,
de ehhez az emberek segítségére is
szükség van. A biztonság anyagi

MARUZS PÁL

Egyenlő esélyek kellenek
BUDAPEST (MTI)
Magyarország az Európai Unió mezőgazdasági politikájához akar csatlakozni, egyenlő elbánásban és
egyenlő versenyfeltételekben akar
részesülni - jelentette ki Martonyi lános külügyminiszter. Az e
körüli vita nem érintheti az európai uniós csadakozás időrendjét: a
tárgyalásokat 2002 végéig be kell

fejezni. A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a kormány
már 1999-ben közölte, Magyarország elvállalja az Európai Unió mezőgazdasági politikájából fakadó
összes kötelezettséget, de élvezni
akarja a jogokat, támogatásokat,
ideértve a közvetlen kifizetéseket
is. Teljesen elfogadhatatlan a tízéves átmenet. Átmeneti rendszerről lehet beszélni, de ez nem tart-

Megkérdeztük az olvasót

Kiből és miért válhat áldozat?

hat tovább 2006 végénél. Különösen fontosnak nevezte a javaslatban szereplő termelési kvóták emelését, amiről úgy fogalmazott, a
magyar tárgyalási törekvések egyik
csomópontja lesz. Megvizsgálják,
melyek azok a lehetőségek, amelyek a közvetlen kifizetéseken kívül növelhetik a magyar mezőgazdaságnak nyújtandó támogatások
teljes összegét.

Ismert
az euró
BUDAPEST (MTI)
Többnyire ismert az euró Magyarországon - közölte az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület a valuta fogadtatását vizsgáló felmérésének megállapítását. Az eurót ismerő válaszadók többsége saját,
ezzel kapcsolatos tudását megfelelőnek tartja, negyede viszont úgy
érzi, hogy ismeretei csak részben
elégségesek.

Kistérségi
háló
BUDAPEST (MTI)
A 150 kistérség fejlesztésére a múlt
évi 4,5 miibárd forint után az idén
a vidékfejlesztési célelőirányzatból 5,5 milliárd forintot lehet fordítani - mondta Csordás László, a
Gazdasági Minisztérium regionáUs információs főosztályának vezetője. Emellett az EU Sapardprogramja tavaly 10 milliárd forintot juttatott a térségfejlesztési
programok elkészítésére, amit további 4 miibárd forinttal egészített
ki a magyar állam. Az idén kiemelt szerep jut a kistérségi információs rendszer kialakítására,
amely összeköti a településeket a
kistérségi központokkal, azokat
pedig a kormányzati portállal.

kérdés is, de azzal, hogy például
nem tartunk otthon készpénzt, távollétünkben időkapcsolós lámpákat működtetünk, vagy a névtáblán nem tüntetjük fel az özvegységre, illetve doktori címre vonatkozó jelzést, elkerülhetjük a bajt.
A felnőttek felelősségét hangsúlyozta Bay Lujza, hiszen a két veszélyeztetett réteghez tartozók - a
középkorúak óvó támogatása nélkül - a bűnözők szabad prédájává
válhatnak.

HODI KITTI
gimnáziumi
tanuló:
- A nők szerintem jóval gyakrabban válnak valamilyen bűncselekmény áldozatává, mint a férfiak. Ez
azért lehet így, mert a nők sokak
számára tűnhetnek gyengének,
elesettnek. Különösen a nyugdíjas generációra lehet érvényes ez a
megállapítás. Az elkövetők között
több férfit találhatunk, aminek
oka a fizikai erőfölény lehet.

RULLY EVA
gazdasági ügyintéző:
- A fiatalok kicsit szabadabbak manapság, mint mondjuk húsz évvel
ezelőtt. Sokkal kihívóbban öltözködnek, különösen a lányok. Lenge ruhában, kapatos állapotban,
mondjuk egy szórakozóhelyen,
könnyű prédái lehetnek akárkinek.
Az időseket viszont irányíthatóságuk sodorhatja bajba. Sokan túlzott
jóhiszeműségüket használják ki.

TAKACS ISTVÁN
sportpályagondnok:
- A nők sokkal inkább veszélyeztetve vannak napjainkban. Sajnálatos módon a sérelmükre elkövetett
bűncselekmények elkövetői nagyrészt férfiak, akik könnyen elveszíthetik az önkontrollt. A bűnözők
választása azért esik inkább a gyengébb nem képviselőire, mert úgy
érzik, a nők nem képesek hatékonyan megvédeni magukat.

VASS ZOLTÁN
jogászhallgató:
- Szerintem egy párkapcsolatban a
férfi sokkal könnyebben lehet áldozat, mint a nő. A bűncselekmények sértettjei között viszont több
a nő, hiszen ők fizikailag gyengébbek, sokkal védtelenebbek. Ennek
ellenére egy férfitól sokkal könnyebb
kicsalni a bankókat, mint egy nőtől, mivel általában a pénzzel az
erősebbik nem foglalkozik.
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NO-UNIO
A Délmagyarország
és a Délvilág melléklete.
Megjelenik
a Külügyminisztérium
támogatásával.
Szerkeszti: Újszászi Ilona

Tisza-party
A DELMAGYARORSZAG
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A szegedi zenekar a választások után ad választ

Nyers vélemény Pannóniáról
RADNÓTI MIKLÓSRÓL ELNEVEZETT
ANTIRASSZISTA DÍJAT KAPOTT
A PANNON RÁDIÓBAN ZENÉJE
SUGÁRZÁSÁT LETILTÓ NYERS
EGYÜTTES. A SZEGEDI ZENEKAR
TAGJAI AZONBAN ÚGY DÖNTÖTTEK.
NEM VESZIK ÁT A KITÜNTETÉST.
EGYELŐRE. A DÍJ ÁTVÉTELÉVEL
KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET
KÖZJEGYZŐ ELŐTT RÖGZÍTIK, S AZT
CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN
HOZZÁK NYILVÁNOSSÁGRA.
Február elején hat zenekar, a Kimnowak, az Anima Sound System, a
Másfél, a Pál Utcai Fiúk, a Kispál
és a Borz, valamint a Nyers közös
levélben szóh'totta fel a Pannon Rádiót, hogy ne játssza a jövőben szerzeményeiket. „Nem szeretnénk, ha
a kirekesztő, nyíltan rasszista, antiszemita stílusú rádióban a dalaink
a gyűlöletbeszéd kontextusában elhangozzanak, hogy a nevünkkel és
dalainkkal toborozzanak közönséget" - nyilatkozta Nagy Gergely, a
Kimnowak basszusgitárosa. Az
együttesek tagjait semmiféle pártpolitikai cél nem vezérelte levelük
megírásában. Zenészként és egyszerű hallgatóként mondtuk cl véleményünket a Pannon Rádió által
képviselt stílusról - hangsúlyozta
Czutor Zoltán. A Nyers együttes
vezetője szerint a Pannon felvállalhatta volna az új magyar zene és a
progresszív muzsika bemutatását,
de semmit sem tett a magyar zenei
kultúráért. „Náluk a R Mobilnál és
a Karthagónál megállt az idő, megakadt a tű a lemezen." A hat zenekar példáját mások is követték. Azóta már több nünt ötven együttes

• Czutor Zoltán: senki se gondolhassa azt... (Fotó: Gyenes Kálmán)
és előadó, köztük a Republic, Presser Gábor és Sztevanovity Zorán
tiltotta le zenéje sugárzását a Pannon Rádióban.
Czutor Zoltán elmondta, hogy a
bojkott bejelentése óta igen sok levelet kaptak, főleg fiataloktól. Volt,
aki azt írta, hogy ezzel a lépésével
kizárta magát a zenekar a magyarság köréből. Mások zsidóbérenc
bandának titulálták a Nyerset, s
azzal fenyegetőztek, hogy soha töb-

be nem mennek el a koncertjükre.
Apropó, koncert! A február 22-i
szegedi bulit reklámozó Nyers-plakátra ismeretlenek már ráírták:
ZSIDÓBÉRENC!
„Nem akarom a Nyerset a Beatleshez hasonlítani, nem is lehet,
de a helyzet - a maga abszurditásában - hasonlít ahhoz az őrülethez,
ami az Egyesült Államokban történt
azt követően, hogy Lennon kijelentette: Népszerűbbek vagyunk, mint

Jézus Krisztus. Ezután bizonyos
emberek máglyára vetették a Beatles lemezeit". Nem hittem - így
Czutor Zoltán -, hogy létezik Magyarországon az a buta nacionalizmus, ami a fiatalok által írt levelekből sugárzik. Az ifjak a magyarságtudatot olyan általános emberi
értékek fölé helyezik, mint a becsület, az emberség és a tolerancia,
holott egy normálisan működő országban a nemzettudat természetes
dolog. „Mi magyar zenekar vagyunk, magyar nyelven játszunk,
magyaroknak".
A Nyers vezetője hangsúlyozta:
amikor elhatárolták magukat a fasisztoid adótól, deklaráltan nem
politikai, hanem morális és ízlésen
alapuló nyilatkozatot tettek. Éppen
ezért határoztak úgy, hogy a Radnóti Miklós-díjat egyelőre nem veszik
át. A díj átvételével kapcsolatos véleményüket közjegyző előtt rögzítik
és csak a választások után hozzák
nyilvánosságra, hogy azt senki semmilyen párt érdekében ne használhassa fel. „Tesszük ezt annak érdekében is, hogy senki se gondolhassa azt, hogy mi a választások kimenetelétől tesszük függővé véleményünket". Czutor egyébként is torznak és feleslegesen túlpolitizáltnak,
túlideologizáltnak tartja a mai magyar közéletet. Szerinte kisszámú,
übermenseh tudatú jobb- és balfék
hangoskodása a magyar aktuálpolitika.
A Radnóti-díjat március 21-én, a
nemzetközi antifasiszta napon Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke adja át - mások mellett - Hernádi fudit színművésznek, Horváth
Aladár roma polgárjogi vezetőnek,
Kunos Péter közgazdásznak és Mészáros Tamás újságírónak.
SZABÓ C. SZILÁRD

Sztársztori Magyar Bálinttal
LÓRIKÉNT MINDÖSSZE NEHANY HONAPJA ISMERHETITEK MAGYAR BAUNTOT
A NÉPSZERŰ SZAPPANOPERÁBÓL, HANGJÁT AZONBAN MÁR TÖBB KÜLFÖLDI
SZTÁRNAK KÖLCSÖNÖZTE. EMELLETT KÜLÖNBÖZŐ SZÍNPADOKON IS SZEREPEL ÉVEK ÓTA. AZ AZONBAN VITATHATATLAN, HOGY A VALÓDI ISMERTSÉGET
A „SZTARSAGOT" A SOROZAT HOZTA MEG NEKI.
- A történet előtt szeretném előrebocsátani: nem vagyok egy késős típus, általában mindenhova időben
odaérek - mesélte Bálint. Ez a sorozatnál egyébként sem hátrány,
mert szigorúan megtorolják a pontatlanságot. Egy alkalommal azonban mégis becsúszott egy késés, ráadásul mindjárt 2 órányi. Egészen
egyszerűen elaludtam. Arra emlék-

RANDIZOK FIGYELMEBE! TOVABBRA IS VARJUK LEVELEITEKET UGYANÚGY HIRDETHETTEK. MINT EDDIG. A MELLÉKELT ÁBRÁT VÁGJÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ ÜZENETET
TARTALMAZÓ. NÉVVEL. CÍMMEL ELLÁTOTT
BORÍTÉKBA. NEVETEKET CÍMETEKET NEM
KÖZÖLJÜK, AZ ÜZENETEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: RANDI-ROVAT!
IRJ IDOPONTOT
Az „Esély" jeligéjű lánynak üzenem: Szia! Olvastam a hirdetésedet, és nagyon kíváncsi lettem
Rád. 28 éves, kb. 173 cm magas
srác vagyok, szeretek utazni, sportolni, zenét hallgatni. Én, hozzád
hasonlóan, sok csalódáson men-

tem keresztül, hosszú, 7 éves kapcsolatom most ért véget, önhibám o n kívül. N e k e m is komoly
szándékaim vannak, ezért szeretnék veled megismerkedni. Ha levelem fölkeltette az érdeklődésed,
írj általad javasolt helyet, időpontot. Remélem, a munkabeosztá-

szem, hogy valami szépet álmodtam. Aztán hideg zuhanyként ért az
ébredés, amikor ránéztem az órára.
Gyors fürdés, borotválkozás és öltözés után taxiba ültem. A sofőr
leginkább egy autótolvaj hajléktalannak tűnt, de ez még nem lett volna gond, ha tud vezetni. Az azonban egy cseppet sem növelte a bizalmamat iránta, hogy például két

kézzel váltott sebességet. Ráadásul
ez az ember valószínűleg azt hihette, hogy városnéző sétajáratra indultam. Ráérősen kanyargott az utakon, fogalma sem volt arról, hogy
merre kellene menni a megadott
cím felé, és egyáltalán nem mutatott hajlandóságot arra, hogy siessen. A forgatás nem is a stúdióban,
hanem külső helyszínen volt, Farkasházi Réka pedig csak azért várt
rám két órát, hogy átkísérjem az
úton. Egyetlen szerencsém az volt,
hogy nem esett az eső, különben valószínűleg megköveztek volna a
többiek - fejezte be történetét.

TOPÁZ
A „Smaragd" jeligéjű lánynak üzenem: Hirdetésed felkeltette egy 18
éves, 167 cm magas srác érdeklődését. Az érdeklődési köröm hasonló
a tiedéhez. Szívesen találkoznék veled a Novotel Szálló előtti szökőkútnál szombaton, du. 5-kor. Ha nem
jó az időpont, írj „Topáz" jeligére!
YGOR
Kedves „Smaragd"! Sikerült felkeltened az érdeklődésemet, szeretnék Veled találkozni. 18 éves, 173

TAMÁS

Mit tartasz
a rasszizmusról?
NÁNDOR
- Engem, személy szerint túlzottan nem
izgat, és nem is érint ez a téma. Szerintem az egész nevelés, neveltetés kérdése. Csak ettől függ, ki, hogyan áll a kisebbségekhez, vagy a mássághoz. Ha valaki otthon azt látja, hogy nem tolerálják a másságot, ő is követi majd a példát. Persze az is befolyásolja az emberek
véleményalkotását, hogy milyen tapasztalatokat szerzett addigi élete során az
adott csoportról. Én magam, nem vagyok rasszista, szerencsére nem is ismerek olyan embereket,
akik azok lennének.
ÁGOTA
- Teljes mértékben elítélem a rasszizmus
minden formáját és megnyilvánulását.
Ennek az egésznek nincs semmilyen etikai alapja. Szerintem az egész rasszizmus
a túlzott nacionalizmusból fakad. Az eltúlzott nemzeti öntudat nem hiszem,
hogy egészséges, vagy bárki hasznára válna. A túlzottan nacionalista nemzetek
megítélése sem a legjobb a világban. Minden ember egyenlő. Nem származás alapján kell megítélni az egyes embereket. Sőt
nem is szabad származás alapján minősíteni valakit.
ÁGNES
- Tbljes mértékben elítélendő dolognak
tartom. Főleg most, hogy a Pannon Rádió kapcsán előtérbe került ez a dolog.
El kellene már felejteni az egészet: azt,
hogy egy másik emberről, vagy embercsoportról pusztán a származása alapján
ítélkezzünk. Persze ha valaki ebben nőtt
fel, ez nem egyszerű, de mindenkinek
meg kell próbálnia. Az én véleményem
lehet, hogy durva egy kicsit, de szerintem azok az emberek, akik származás
alapján mondanak véleményt a másikról, egyszerűen bunkók.
PÉTER
- Tulajdonképpen mindenkinek jogában
áll, hogy azt gondoljon a másikról, amit
akar. Persze, egészséges keretek között
kell maradni a véleményének. Az ember
nem tehet arról, hogy milyennek születik. Én nem ítélek el senkit sem csak
azért, mert máshogy néz ki, mint én. Persze, ha valaki a viselkedése miatt nem
tud beilleszkedni a „többségi" társadalomba, az már más kérdés. Nem szeretem azokat az embereket, akik anélkül
mondatlak véleményt másokról, hogy alaposabban megismernék.
KRISZTIÁN
- Szerintem az eredeti kirekesztés,
amiből az egész rasszizmus adódik, ősi
dolog. Ez az egész faji megkülönböztetés
már azóta létezhet, amióta az első emberek megjelentek a földön. Sokan n e m
tudják elfogadni a másságot, szerintük
csak az a tökéletes, aki majdnem olyan,
mint ők. Nagyon mélyre nyúlnak vissza
a rasszizmus gyökerei, így nehéz, sőt
szerintem, lehetetlen n e m tudomást
venni erről a magatartásformáról. Mindenkinek el kell fogadni a másikat, úgy, ahogy van.

T.K.

RANDI-rovat
som megengedi, hogy elmenjek.

SZERKESZTI: KORMOS

nél többre becsülöd az őszinteséget,
egymás megbecsülését, és szeretsz
szórakozni is, akkor írj „Értékek"
jeligére!

cm magas, belvárosi srác vagyok. Érdeklődési köröm hasonló a tiedéhez,
csak nincs kivel moziba mennem.
A testépítés is érdekel (bár nem látszik rajtam), meg ami jön. Káros
szenvedélyem nincs. Ha ezen sablonos levél után szeretnél velem találkozni, kérlek, írj az „Ygor" jeligére, addig is szia!

GYÉMÁNT
A „Smaragd" jeligéjű lánynak üzenem: Szia! 21 éves, 175 cm magas,
szegedi srác vagyok. Hirdetésed nagyon megtetszett. Az érdeklődési
körünk hasonló. Ha szeretnél velem
találkozni, írd meg, hol és mikor találkozhatunk, a jelige: „Gyémánt".

ÉRTÉKEK
Szegedi, 24 éves, tanuló, dolgozó,
csinos lány vagyok. Szeretnék tartós kapcsolatot kialakítani egy komoly, rendezett életvitelű fiúval, de
eddig még elkerült „az igazi". Ha
ilyennek érzed magad, és minden-

ZSÁKBAMACSKA
Sziasztok! 19 éves, 175 cm magas,
szőkésbarna hajú, kék szemű lány
vagyok. Engem még sosem olvashattatok a RANDI-rovatban, mert
most írok először. Szeretnék egy
19-22 éves, magasságban is hoz-

zám illó, jópofa, bulizós sráccal
megismerkedni, akivel a hétvégeken
együtt járhatnánk diszkóba, moziba. Biciklizni is szeretek. Ha
ilyen vagy, írj „Zsákbamacska"
jeligére!
SZIVÁRVÁNY
254 72/67 szegedi srác keresi barátnőjét egy helyes, vékony, 18-22
éves, szolid, őszinte, kedves,
kb. 160 cm magas lány személyében. Ha magadra ismertél, írj helyet, időpontot a „Szivárvány"
jeligére!
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Attila kurd fegyveresekkel teázott Törökországban

Szórakozzunk együtt!

Arcok
NYERS HATRA!
Új lemezzel rukkolt elő a szegedi Nyers. A Hátra arc című albumuk dalait a rajongók holnap,
csütörtökön este 10 órától hallgathatják meg a Szote-klubban.
A koncert valódi élményt nyújt,
hiszen dugatlan, azaz unplugged lesz. Czutor Zoliék mellett
a Hajnal együttes is színre lép.
Srácok! Feltétlenül menjetek el,
hiszen EFI-s huh lesz. És ez tudjátok mit jelent: több tucat facér
egészségügyis csajszi vár rátok
epekedve!
D1XIE ÉS BULI
Ezen a héten is dübörög a
Brüsszeli körút és a Dugonics
utca sarka. Az Old Timer Music
Pubban este 9 órától bulizhattok.
Csütörtökön a Molnár Dixieland Band nyomja, pénteken a
nosztalgiának adnak ezerrel,
szombaton pedig dögös, latinos
estre várnak benneteket. Vasárnap sokáig maradjatok ágyban,
hogy bírjátok a keddet. Ekkor
ugyanis a Ph együttes csap a hú-

rok közé és többek között P Mobil-, Edda-, Beatrice-számokat
adnak elő.

DIAPORÁMA
Ha nem tudod, mi fán terem a
diaporáma, akkor ma, szerda délután 4-kor keresd föl a Gábor
Dénes gimit. Ugyanis Dobóczky
Zsolt tanár bácsi humoros, zenés
szösszeneteket vetít le nektek.
Utazási élmények, az életből ellesett pillanatok, illetve kitalációk tömkelege jelenik meg a vász-

• Fegyvert szorongatva mosolyogtak a kurdok a szegediek kamerájába.

Orsi és Ákos duettje

f e s t ő m ű v é s z n e k kliprendezőként

ez élete első munkája! És rögtön tele volt olyan ötletekkel, amelyek
igencsak próbára tették a harmincfős stáb tagjait, különösen

Rajztanár a világ körül

JATE-KAVALKÁD
D m m 'n' Bass Partyba torkollik
pénteken este a 9 órakor kezdődő
Anima Sound System koncertje
a JATE-klubban. Hétfőn érdemes jelmezben lecsattogni a
klubba, mivel tök jó, illetve ingyen mehetsz be. Dj. Alma keveri a CD-ket a Közép Focis Farsangi Bulin. Kedden pedig
ír-skót-kelta zene szűrődik ki a
szellőzőkön.
A
M. É. Z., vagyis a meg nem értett zenekar este 9 órakor lép föl.

Neked szól a zene!

Kétségtelenül az utóbbi hetek legnagyobb hazai slágerének számít a
7 másodperc, Orsi és Ákos duettje. Az emb'tett dalról ugyan nem
készült filmes feldolgozás, Orsi
azonban hamarosan új slágergyanús számot mutat be albumáról,
ami viszont már khp formájában
is látható lesz. Méghozzá nagyon
különleges módon! A hazai khpgyártás gyakorlatával ellentétben
majd' másfél hónapot vett igénybe a Nem elég forgatása és az utómunka. Szintén kuriózum, hogy a
rendezői székből nem más, mint
a sokoldalúságáról ismert Alföldi
Róbert irányította a forgatást. A
színész-rendező-műsorvezető-
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BARDÓCZ ATTILA 1989-BEN ELKÍSÉRTE ÉDESAPJÁT AUSZTRIÁBA.
JÁRTAK AZ ALPOKBAN. SALZBURGBAN ÉS BÉCSBEN IS. A MOST HARMINCÉVES FIATALEMBER EKKOR
HATÁROZTA EL, NEKI UTAZNIA
KELL. AZÓTA A VILÁG SZÁMOS
PONTJÁRA ELJUTOTT.

Thernesz Vilmos operatőrt és Orsit. Ám az énekesnő még akkor
sem panaszkodott, amikor két órán
át, nyakig betemetve, szinte mozdulatlanul egy nyirkos homokkal
teb kádban kellett ücsörögnie egy
szál fehérneműben. És akkor sem,
amikor az „ágyjelenetet" fél éjszakán át forgatták, ahol filmbéh partnerével egy felújítás alatt álló, fűtetlen lakásban a lepedő alatt kucorgott. A legnagyobb megpróbáltatást
talán a digitáhs trükkökhöz szükséges zöld hátterű, homokkal felszórt forgószínpad jelentette, amelyen mezítláb ácsorgott órákig, miközben hol jobbra, hol baba forgatták, mint egy centrifugában. Orsi
kezdeti szédülése hamarosan hányingerig fokozódott... Március közepétől már ti is láthatjátok a
khpet!
T.K.

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem

ember, de akkor még azt hitte, csak
poénkodnak vele. Egyik éjszaka
aztán, amikor a szemetet vitte ki,
a konténerből egyszer csak egy hatalmas fekete valami emelkedett
ki... - Elhajítottam mindent, és
rohantam befelé. Nagyon meg-

Csongrád megye. Hatszemélyes
repülővel fedeztük fel a területet.
Elég drága volt az egyórás út, ám
annál felejthetedenebb! Megérte
- emlékezett vissza a vándor. Rarowan Gapen pedig 1200 éves
indián sziklarajzokat és dino-

Akkoriban persze még korlátozottak voltak Attila lehetőségei, így
csak 1995-ben kezdett utazni. Mivel rajz, földrajz szakon végeztem, tudom, hol vannak érdekes
helyek a világban, mit érdemes
megnézni. Hét évvel ezelőtt Francia- és Lengyelországban jártam.
Amikor jövünk haza a barátaimmal, már azt tervezzük, hová megyünk legközelebb - mondta Attila, aki egyébként a szegedi Madách Imre Általános Iskola rajztanára. Arra a kérdésre, melyik volt
a legemlékezetesebb utazása, nem
tudott válaszolni, hiszen mindig az
a hely a legérdekesebb, ahol legutóbb járt.

• Maci bújt a kukába.

Két évvel ezelőtt, 2000-ben például dolgozni ment Amerikába,
de természetesen akkor is úgy választott munkahelyet, hogy közel
legyen valamilyen különleges, érdekes helyhez. Ez a Sziklás-hegység volt. - Három hónapig voltam
kint. Egy 350 fős, Laké City nevű
város moteljében vállaltam munkát - mesélte.
Attilát figyelmeztették a város
lakói, hogy a környéken több a fekete medve és a szarvas, mint az

ijedtem - idézte fel az első találkozását a medvével.
- Két hetente volt egy szabadnapom, amikor a főnököm kölcsönadott egy bicikht, én pedig elkerekeztem vele a legközelebbi hegyig.
Ameddig ott voltam öt 4000 méter magas csúcsot másztam meg.
Miután elég pénzt összegyűjtöttem, jöhetett a nagy utazás. Jártam
a Canyonlands Nemzeti Parkban,
ami körülbelül akkora, m i n t

szaurusz lábnyomokat látott a szegedi tanár.
- Hazafelé 51 órát u t a z t a m
busszal New Yorkig. Próbáltam beszélgetni a mellettem ülőkkel, ami
néha n e m volt egyszerű. Egy kifejezetten ittas afro-amerikai például sírva kért elnézést tőle, amiért
az amerikaik lebombázták Magyarországot... Egy tűzoltósrác kis
országunkat nem tudta elhelyezni
a térképen: összekeverte Hunga-

Egy óvónő, Guadalupe Rodrigez
Lopez és egy számítógépes szakember, David Lopez frigyéből született
1970. július 24-én Bronxban Jennifer Lopez. A család a Puerto Ricó-i Poncéból költözött New Yorkba. JLo két lánytestvérével sokat
szerepelt színpadon, ötévesen már

tánciskolába is járt. A mediterrán
szépség első filmszerepét 16 évesen kapta a My Little Girlben. A
sikert azonban a My Family hozta meg számára. Befutott sztárként olyan hírességekkel játszott
együtt, mint Robin Williams, Jack
Nicholson vagy George Clooney. A
filmezés mellett énekesi babérokra is tört Jennifer. Az első albuma
1999 nyarán jelent meg. Olyan
nevekkel dolgozott együtt, mint
Sean „Puffy" Combs (volt szerelme), Emiho Estefan. JLo spanyol
származását a dalaiban sem palástolja, mediterrán ritmusokkal
tűzdeli tele számait. Otthonában
viszont előszeretettel hallgatja az
amerikai fekete zenét. Ráadásul
két új számában rapperekkel énekel együtt.

ryt (Magyarország) a kanadai Calgaryvel. - Akkor az egy másik ország? - kérdezte végül döbbenten
az amerikai férfi.
Törökországban is emlékezetes
kalandokban volt része a szegedi
utazónak és társainak. Egy kedves
kurd asszony behívta őket teázni
otthonába. - Tíz-tizenkét férfi ült
a szobában, láttam, hogy az egyikük mellett géppisztoly van a falhoz támasztva. Megkérdeztem, lefényképezhetem-e a puskával. Azt
mondta, igen, és már kézbe is vette. Erre a többiek is benyúltak az
asztal alá, kabátjukba, majd állig
felfegyverezve álltak a kameránk
elé. Először megijedtünk, mert úgy
tudtuk, hogy túszokat szednek.
Végül nem volt semmi probléma.
Teáztunk, majd elköszöntünk egymástól - hát ennyi volt a kurd kaland.
Három évvel ezelőtt a fiatalok öt
és fél hét alatt bejárták egész Skandináviát és a Balti-államokat is. Hallottuk, hogy északon egy
Nyksund nevű kis halászfaluban
olcsón viszik ki az embereket bálnanézőbe. Általában 30-40 ezer forintnak megfelelő norvég koronát
kértek egy ilyan túráért, de mi megúsztuk 14 ezer forintnyi koronából. Attilláékat egy kis hajóval vitték ki a tengerre, ahol 50 méterről figyelhettek m e g egy á m b r á s

cetet.
Bardócz Attila és barátai idén az
Ararát hegyet szeretnék megmászni. Ez lesz a legdrágább túrájuk, hiszen a hegyhez „belépőt" kell fizetniük, ami 150 dollárba kerül.
ARANY T. JÁNOS

Christina és Spears
Christina Aguilera első 2002-es fellépése a Téb Ohmpiai Játékok záróceremóniájának része lesz. Rajta kívül fellép még február 24-én
Salt Laké Cityben az 19 Sync és
Bon fövi is. Christina az est fő dalát adja elő, amelyet Dávid Foster
írt és szerzett. A szexis énekesnő
korábban már szerepelt nagy eseményeken, így a 2000-es Super
Bowl Show-n, de tapsolt neki az
USA egykori elnöke, Bili Clinton és
Károly herceg is.
Az olimpián való iellépés teljesen
önkéntes, az előadók pedig vállalják, hogy nem adják elő a legújabb
dalaikat és nem kapnak honoráriumot. A belépők viszont igen borsosak. A lelátóra a jegy 320 dollárba kerül, a legdrágább belépőért viszont 885 dollárt kell leszurkolni.
Britney Spears már nem mondható annyira szerencsésnek, mint
Aguilera. Spears ugyanis egy londoni show-műsorban beismerte, hogy
William herceg bizony becsapta. A

rinibálvány és William rendszeresen váltottak e-mailt. Személyesen még n e m találkoztak, ezért
megállapodtak egy randevúban.
Míg az énekesnő Londonban népszerűsíti Overprotected című kislemezét és új mozifilmjét, a Crossroadsot, találkozhatnának. Ebből
azonban nem lett semmi. A show
házigazdája viccesen meg is jegyezte: Spearsnek talán több figyelmet
kellene fordítania Harry hercegre,
hiszen ő mostanában a bulizásaival került a figyelem középpontjába.
Nem elég, hogy nem jött össze
Britney hercegi randija, még barátjához, füstin Timberlake-hez való
hűsége is megkérdőjeleződött. Mivel az egyik angol tévécsatorna szóvivője bejelentette, hogy birtokukban van egy olyan hangfelvétel,
amelyen Spears a következőket
mondja: William herceg egy nagyszerű fickó és szívesen hozzámennék feleségül.

JENNIFER TOP 19-E
1.P. O. D.:
Youth Of The Nation
2. Craig David:
7 Days
3. Alanis Morisette:
Hands Clean
4. Crimwave:
Think Big
5. Brandy:
What About Us?
6. Mary J. Blige:
No More Drama
7. Mystikal:
Bouncin' Back
8. JLo & Ja Rule:
Ain't That Funny
9. Mobb Deep 112:
Hey Luv
10. Safri Duo:
Baya-baya

A RAD1088 TOP 10-E
1. Anastacia:
Paid My Dues
2. T. N. T.:
Nem jön álom a szememre
3. Titiyo:
Come Along
4. Alizee:
Moi... Lolita
5. French Affair:
Sexy
6. Kybe Minogue:
Can't Get You Out
Of My Head
7. Alcazar:
Sexual Guarantee
8. Pink:
Get The Party Started
9. Romantic:
Vágyom rád
10. Iio: Rapture
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Felajánlaná-e szerveit <
7

NACSA IMRENE
nyugdíjas:
- Ameddig én magam tudok dönteni erről a kérdésről, addig nem járulnék hozzá. Ha pedig már nem
élnék, akkor teljesen mindegy lenne, mit csinálnak a különböző
szerveimmel. De magamtól csak
abban az esetben ajánlanám fel
a szerveimet, ha életveszélyben
lévő, közeli családtagomról lenne
szó.

KATONA HENRIETT
tanuló:
- Igen, bár még nem foglalkoztam
ezzel a kérdéssel. Biztosan nagyon
sok olyan beteg ember van, akinek
az életét mentheti meg valamelyik szervem. Egyik vesémet például feltétlenül odaadnám valamelyik
rokonomnak, ha szüksége lenne rá.
Ha meghaltam, akkor pedig teljesen mindegy, mit csinálnak velem.

•

H0R0SZK0P
KOS: Szeretné bebizonyítani fő*
1 nökeinek, hogy megfelelő arra a
posztra, amelyre szánták. Kockázatos vállalkozásba kezd, az eredmény fantasztikus lesz.

I, MÉRLEG: Ma gépiesen cselekszik,
I ez meg is látszik az eredményeken.
Nem tud többet tenni az ügyek érdekében,
mert takaréklángon van az érdeklődése.

M
BIKA: Üzleti útjai során találkozott
*
' olyan emberekkel, akiknek munkája új ötleteket adott az ön feladatainak elvégzéséhez. A délutánját szerelmének szenteli.

V
SKORPIÓ: Szokatlan események te^ »szik izgalmassá ezt a napot, bár inkább a középszerűség jellemző a dolgaira.
Valami izgalmas szórakozást keres.

«I

(IKREK: Sok váratlan kedvességben
lesz része. Ne tegyen hirtelen kijelentéseket, mert megbánhatja. Ön igyekszik
ma hasznosan tevékenykedni.

NYILAS: Az elfoglaltságával össze' függő kérdéseket szeretné megoldani minél hamarabb, hogy végre más fontos
kérdésekben is tudjon lépéseket tenni.

| RÁK: Szomszédja ma felhívja figyel*
I mét néhány dologra, ami valószínűleg
önnek nem jutott volna az eszébe. Hálásan
hallgatja az okos tanácsokat.

BAK: Ez ismét egy olyan romantikus
' nap, amikor nem tud másra gondolni, csak szerelmére. Erősen kell koncentrálnia. hogy dolgozni tudjon.

rt
| OROSZLÁN: Meglepő híreket kap
r 1 ^ 1 a távolból, s ennek megfelelően
próbálja felhasználni Is őket. Családi
ügyeit könnyedén megoldja, hiszen apróságok.

l g I VÍZÖNTŐ: Egyedi ötletekkel je' lentősen hozzájárul ahhoz, hogy munkáját megkönnyítse. Fiatal rokona hajmeresztő dolgokat művel, amivel szeretné felhívni magára az ön figyelmét.

I SZŰZ: Valakit szeretne megajándé' i kőzni, hogy tudassa vele az érzelmeit. Egy izgalmas üzleti lehetőségről szerez
tudomást, egyelőre talonba helyezi.

Jg<

HALAK: Az ön elképzelései túlságo1 san földhözragadtak, ami persze nem
baj. Nem akar részt venni a munkahelyi rivalizálásban, de akkor sok mindenből kihagyják.

ORVOSI ÜGYELETEK
RAI ESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti
(nem baleseti!!) felvételi ügyeletet
a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.),
urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház tart. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti
sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától m á s n a p reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a Szeged, Kossuth

MAIOROSNE MÉSZÁROS EVA
tanulmányi előadó:
- Igen, én felajánlanám. Ha már
meghaltam, vagy ha agyhalott lennék, legalább ezzel tudnék segíteni valakinek. Úgy hallottam, nyugaton történtek visszaélések szervekkel, ezért sokan ellenzik a dolgot. A munkahelyemen gyakran
kerül szóba ez a téma, általában
n e m zárkóznak el tőle a kollégáim.

Lajos sugárút 15-17. szám alatti
épületben |a Szilágyi utca felöl).
Ügyeleti kihívás telefonszáma:
474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel
7.30-tól 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.
SZEGEDEN
GYÓGYSZERTÁR

A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!

AJANLO
KÖZELETI KAVEHAZ
a Royal Szállóban 18 órakor: „A
magnéziumkirály" - a magnézium szerepe az ember életében születésétől a haláláig. Dr. Kiss A.
Sándorral, a Magyar Magnézium
Társaság elnökével dr. Pleskó András tanár beszélget.

köpöly, fülgyertya) - Bergemé Wilk
Halina előadása.
MEGYEHÁZÁN
(Rákóczi tér 1. Csongrád terem) 16
órakor: Nép? Művészet? Népművészet? - Zsűrizés címmel dr. Bellon
Tibor néprajzkutató előadása.

A FAGYÖNGY
KLUBBAN
(Bartók B. tér 9.) 17 órakor: ósi
gyógymódok bemutatása (moxa,

ALSÓVÁROSON
(Rákóczi u. 1.) 17 órakor Dávid
Coupe angol nyelvű kultúrtörténeti előadása.

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

MEGYERI ZSOLT
tanuló:
- Attól függ, milyen szervemről
lenne szó. Létfontosságú szervet
biztosan nem adnék. Ha rokonról, vagy közeli hozzátartozóról
lenne szó, lehet, hogy felajánlanám. Persze, ha már nem él az
ember, mondjuk meghal egy balesetben, akkor szerintem már teljesen mindegy neki, mit csinálnak vele.

POSTABONTAS

PANNON GSM

Fitneszszalon képtár helyett
A döbbenet lassan ámulattá alakul át a művészekben és a művészetet szerető emberekben. Ezt
meg merték tenni?! H u m á n u m ba burkolva, cinikusan, de bátran merték.
Megtette ezt az 1998-2002-re
megválasztott Csongrád Megyei
Önkormányzat vezetése. Megvette azt egy vállalkozó.
Mivel d o k u m e n t u m s z e r ű e n
írok, közlöm, hogy a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály
utcai képtáráról van szó. Feltárult a nagy titok: lesz belőle fitneszszalon. A trend felívelő. Fellélegeztünk, végtére még sem
masszázsszalon. Mindenesetre ez
Frankó volt. Barterban készült.
Akik látszatra tétlenül nézték az
ügyletet és most örülhetnek, a
szegedi városatyák (és anyák),
hogy gyermekeik, családtagjaik,
valamint városunk polgárai nem
művészeti kiállításokra, hanem
fitneszszalonba járhatnak, egy lépéssel előre jutva ezzel is az Európa-kompatibilitás felé.
Annak idén, amikor a Kulturális Minisztérium államtitkára
egyértelműen kinyilvánította,
hogy az eladás szabálytalan, jogellenes és egy kulturális cél elérése érdekében egy másikat feláldozni erkölcstelen lépés, vártuk,
hogy a város vezetése hathatós
jogi lépéseket tesz az ügylet megakadályozása érdekében. Talán
tájékoztathatnának bennünket,
hogy is áll most ez az ügy?
A hiperrafinált ingatlantranzakcióval a felelős vezetők bizonyságot tettek mélységesen „toronymagas" kulturális érzékenységükről.
Először a kongresszusi központ-

tal kecsegtettek bennünket. Micsoda kiállítási tér lesz ott, a
művészek e l á m u l n a k majd,
mennyivel jobb lesz, mint a belvárosi képtár. Akkor rpár száz százalékra mondták, hogy épülni fog,
megvan rá a pénz. Néha arra járok, nézem, hogy készül-e már.
Egy raktáráruház már épült is a
helyén.
Aztán jött a szegedi vár. Azt
próbálták elhinteni, hogy a vár
pótolhatja a képtár funkcióját (siralmasan átlátszó volt, ahogy a
kedélyeket próbálták lehűteni).
Sem a megfelelő méretű és
minőségű falfelületet, sem az alapvetően szükséges páramentességet sem tudja biztosítani. Nemcsak a művészek, h a n e m kiváló
esztéták, művészettörténészek
szinte egyöntetű véleménye volt,
hogy a mindenki által nagyra becsült Pataki Ferenc jubileumi kiállítását is agyoncsapta az optikailag tolakodó téglafal hálós szerkezete. Általános vélemény volt,
hogy nagyszerű kiállítási anyag
sokkal jobban érvényesült volna
a képtár nyugodt falain, ahogy
eredetileg is tervezte a művész.
Nem szólva arról, hogy az életmű
jelentős részét alkotó grafikai
anyag sem volt látható a helyhiány miatt, és nyilván a művész
féltetté is azokat a falakból áramló nedvességtől.
Más városok megszakadnak,
hogy létrehozzanak egy képtárat.
A mi vezetőink hagyták veszni
azt. Biztos azért, mert nincs benne haszon. És vajon a lélek haszna micsoda, ami. a művészetből
árad?
KALMÁR M Á R T O N
SZOBRÁSZ

E-MAIL ÜZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.
VÍZELVEZETŐ ÁROK
A KÉSZ Kft. félkész állapotában
fejezte be a munkálatokat a Bánk
bán u. 78/A számú ház előtt:
- az árokba fektetett vízelvezető és
az árok fala között kb. 10 cm-es
hézag van
- a kocsibejárót annak felbontása
után olyan állapotban hagyták,
hogy autóval alig lehet rajta

HAJLÉKTALANOK
ta, hogy valóban a beruházás közSzegedi olvasónk (lelefonszám a ben vannak. Március második feszerkesztőségben) Makkosházán lében fogják átadni azt az átlátta, hogy valószínűleg egy haj- emelőt, melynek segítségével a
léktalan édesanya négy-öt gyer- Baktó, MAV-melléki csatornába
mekével, aki közül kettő 2-3 éves, vezetik el a település vizeit. Addig
naponta a kukákból tartja fenn két szivattyút már üzembe is henépes családját. Segíteni kellene , lyeztek, hogy a felesleges víz a jerajtuk!
lenlegi körülmények között is el
tudjon távozni.
SZEMETES VÁROS
A hétfői számban megjelent olva- ÁLLATMENHELY
sói észrevételre reagált Papp Zol- Olvasóink közül a legtöbben a
tán, a Környezetgazdálkodási Kht. kutyateleppel kapcsolatban telefoügyvezető igazgatója: most készí- náltak. Egyikük vidékről (név a
tik elő a tavaszi nagytakarítást a szerkesztőségben) elmondta, hogy
városban. Ha a lakosság részéről ezeket az állatokat is lehetne örökvalakinek észrevétele van a város be fogadni, mint az állatkertieket
takarításával kapcsolatban, ezt és akkor az örökbefogadó hozzáingyenesen megteheti a 80/ járulhatna az állat eltartásához
820043-as telefonszámon, este anélkül, hogy magával kellene
20 óráig.
vinni a kutyákat. Abban megegyezett az olvasók véleménye,
hogy egy alapítvány létrehozása
BÉKETELEP
A. V. béketelepi olvasó telefonált mindenképpen segítség lehetne a
és elmondta, hogy lakóhelyén a kóbor állatok ügyében. Aki szeretvízelvezető árkok építése folyik. né és lehetősége lenne rá, mindenAz elmúlt napok esőzése miatt képpen anyagilag is támogathataz árkokban felgyülemlett az ná az alapítványon keresztül ezt
esővíz, valószínűleg azért, mert a nemes ügyet.
nincs megoldva annak az elvezetése. A Víziközmű Működtető Rt.
igazgatója, Nóvák Gyula elmond»»»T» Az é l v o n a l .

átmenni a kátyúk miatt, mindkét
oldalán pedig méteres gödröt
hagytak a munkások. A többi ház
előtt helyreállították a terepet, itt
már nem volt rá idő? Vagy más
okot kell mögötte keresni...?
KISPÉTER ZOLTÁN
SZEGED, BÁNK BÁN U. 78/A

A Víziközmű Működtető Rt.
igazgatója, Nóvák Gyula elmondta,
hogy köszönettel vették az
információt, és a holnapi nappal
intézkedés történik az ügyben.

TISZTELT OLVASOINK!
A választások befejezéséig nem áll módunkban pártpolitikai indíttatású olvasói leveleket
közölni. Emellett szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen
olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

MEGJÖTTÜNK
SZEGEP
SEBE ANDRAS LASZLO
Február 18., 12 óra 27 perc,
3 8 8 0 g. Sz.: Csatári Eszter és
Sebe János (Kecskemét).
PAPDI BOGLÁRKA
Február 18., 13 óra 35 perc, 3420
g. Sz.: Szabó Ibolya és Papdi
Zoltán (Mórahalom).
MAZÁNYI MÁRK
Február 19., 2 óra 45 perc, 2770
g. Sz.: Gellén Tímea és Mazányi
Tamás (Kiskunhalas).
NAGY MÁRTON ANDOR
Február 14., 20 óra 5 perc, 3680

g. Sz.: Vidási Beatrix és Nagy
László (Zsombó).
PINTÉR DÁNIEL MI KE
Február 19., 8 óra 34 perc, 3520
g._ Sz.: Szilágyi Bíró Éva és Pintér
János (Szeged).
SZENTES
HARANGOZÓ BETTINA
Február 18., 1 óra 29 perc,
1840 g és
HARANGOZÓ ÁDÁM
Február 18., 1 óra 31 perc, 2700
g. Szüleik: Balázs Edit és
Harangozó Béla (Szelevény).
Gratulálunk/

VISSZHANG

A gyermeköröm értéke
- felnőtt szemmel
Jóleső érzéssel fogadtam az „olvasói levélmix"-ből „Gyermeköröm"
címmel N. Judit tanárnő levelét,
mely a Csárdáskirálynő adáson
történtekről szól. Utólag talán
még szégyellem is, hogy n e m én
tettem szóvá. Vendégem volt Mosonmagyaróvárról, s bizony szégyelltem a jelenetet, de ott n e m
akartam szólni, mivel munkából
kifolyólag sok ismerősöm van,
bárhonnan megláthattak volna,
a látszat azt vetítette volna, hogy
én vitatkozom.
A gyerekek a földszint 2. sorá-

ban ültek, előttünk, s valóban
észlelhető volt származásuk, de
határozottan állíthatom, olyan
intelligensen viselkedtek, hogy a
tanárnőnek egyszer sem kellett
reájuk szólni, így gyerekek (más
náció) biztos nem viselkedtek volna.
Félénken nézelődtek, csak egész
halkan beszéltek, illetve sugdosódtak, nagyon megható volt a
viselkedésük.
A GYEREKEKNEK GRATULÁLOK!
H.-NÉ | A N Ó JULIANNA
SZEGED

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30218-11-11-es számra az smsüzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket
köszönjük!

GYERMEKÜGYELET
Van-e mód arra, hogy az új gyermekügyeleten a jelenleginél jóval
több fogas legyen? (302994757)
METRÓ

TAKARÍTÁS
Köszönjük a Környezetgazdálkodási Kht. munkásainak a tavaszi
nagytakarítást a Csorba utca lakói nevében. (303282503)
VÉRVÉTEL
A rendelőkben a vérvétel három
óra sorban állással működik. Mikor lesz erre megoldás? (20
/3655716)
POSTABANK-AUTOMATA
Ha megnyílt az okmányiroda az új
/helyen, nem lehetne visszahelyezni a postabankos ATM-et? Nagyon sok embernek egyszerűbbé
válna a készpénzhez jutás. Tibi.
(702573626)

Felháborító és jogellenes, hogy nem
kapok a szegedi Metróba vásárlási kártyát, mert nem vagyok vállalkozó vagy őstermelő! De külföldiek sokasága vásárolhat: de hogyan?
(303084217)
SZAKRENDELŐ
Gyönyörű lett az I. szakrendelő. Mi
betegek zokszó nélkül viseltük az
átépítést, most már vigyázzunk
rá! Köszönjük. (309766522)

üleslel
a

Kapcsolat

RTL Klub

TELEVÍZIÓMŰSOR
Ml
0 . 1 0 -5.40 Téli olimpia 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Topmodell 9 . 0 0 Kultúrpercek 9 . 0 5 - 1 1 . 0 0 Téli
olimpia 11.05 Örök időkre 12.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 13.00 Hivatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.05 Moloney 15.00
Magyarország 2002 15.30 Téli olimpia
16.30 Tanúságtevők
17.00 Szószóló
17.30 Capltaly
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.30 Játék a nemzetért
18.35 Chicago Hope Kórház
19.23
19.24
19.30
19.50
20.05
20.40

Szót kér a természet
„Haza a magasban"
Híradó este
Sporthírek, Időjárás
Capltaly
TS FC Barcelona-AS Roma
Bajnokok Ligája labdarúgómérkőzés
22.45 Aktuális
23.05 Híradó este, időjárás
23.15 The ma
23.25 Kultúrpercek
23.35 TS Bajnokok Ugája.
Összefoglaló
0 . 2 5 - 6 . 4 0 Téli olimpia
Benne: jégkorong. Közvetítés Salt Laké CKyből

TV2
X 5 0 Jó reggelt Magyarország! 9.00 1 X 3 5 Délelőtt a TV 2-vel 9 . 0 0 Sonadoras 9.45 Rosalinda
10.10 Segíts magadon! 10.40 Közvetlen ajánlat 11.30 Mi. magyarok 1 X 3 5 Riviéra 12.00
A dadus 1 3 . 5 0 Gazdag ember, szegény ember
14.40 Kapcsoltam 15.00 Szeretni beindulásig
15.30 Barátok és szerelmek Mexikói filmsorozat
16.00 Lucectta
16.30 Sebzett szivek
17.00 Claudia Talkshow
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Nincs kegyelem
20.05 Jó barátok
20.30 Benny HiH-show
2 X 2 5 Irigy hénaljmirigy-show
2 2 . 1 0 Kém Game
23.00
23.45
0.35
1.25
2.10

- A harcnak nincs vége
Jó estét, Magyarország!
Baywatch
A rémület éjszakái
Az ígéret földje
Aktív
Vers éjfél után

6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Top-shop
9 . 2 5 Julit 9 . 5 0 Teleparti 1 0 . 4 0 Top-shop
11.35 Delelő Vidám show 11.35 Ünnepnaptár
12.30 Kavalkád 13.00 Híradó 13.10 Teleparti 14.00 Hélene és a fiúk 14.25 Amazon 15.15
Csak egy szavadba kerül! 1 5 . 2 0 Receptklub
15.35 Milagros
16.25 Csak egy szavadba kerül!
16.30 Vad szenvedélyek
17.20 Mónika A kibeszéiőshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ón is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1 4 4 9 - 1 4 5 0 .
20.25 Szupermozi: Emma
22.35 Híradó - Késő esti kiadás
22.55 Az igazság zsoldosai
23.45 Antenna
0.15 Fókusz, időjárás-jelentés
0.45 Divatklip

Állást keres
Állást kínál
Bútor
Egészségügy

t

Duna TV

Gépjárművexetö-képzés

Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonjármű
Háztartási gép
Hirdetmény
Járműalkatrész
Könyv
FT1

Magánház
Növény
Oktatást vállal
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Sport, hobbi
Szakképzés
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetités

GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,

biztosításkötés, súlyadó-bejelentés. Szeged, Dr. Boross József u. 21. H.-P.: 7-16-ig.
• OLCIT Club 11 1992-es,
1,5 év műszakival eladó.
Irányár: 170 E Ft. Érd.: 06-702162-835, Szeged.
• P. FIAT 126 (1988-as),
megkímélt állapotban 135.000
Ft eladó. 62/433-136, 06/30320-22-92. (Szeged).
• SEGÍTHETÜNK? Gépjárműátíratás. biztosításkötés,
egyéb... Szeged, Madách 24/b.
„Körgyűrű" 62/425-043.
• POLSKI FIAT 125/1300 elfogadható állapotban, tartalék
alkatrészekkel, műszaki nélkül,
eladó. 50.000 Ft. Érd.: esti órákban 62/438-586, Szeged.

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 éra: Kémjátszma.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Ének
a csodaszarvasról. Magyar animációs film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Werckmeister
harmóniák. Magyar film.
KORZÓ
Du. 3,5 és este 7 óra: Szörny Rt Színes, m. b. amerikai
komputeranimációs film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Macerás ügyek. Színes magyar film. R..Hajdú Szabolcs; este 9 óra: Stalker. Színes szovjet
film. R.: And rej Tartovszkij.
PLAZA CINEMA CITY
Vanília égbolt: 13,17.30, 20 óra. Atlantis: 14 óra.
Csocsó: 15.30 óra. A Gyűrűk Ura: 13.30,16.45,20 óra.
Libidó: 15.15 óra. Ellenséges terület: 16 óra. Harty
Potter: 14,17 óra. Csajok a csúcson: 14.30,16.30,
18.30,20 óra. Az egyetlen: 20 óra Szörny Rt : 14,16,
18, 20 óra. Valami Amenka: 15.45, 18, 20.15 óra.
Csúcsformában 2.: 14,18.15,20.15 óra. Kémjátszma:
15,17.30,20 óra. Fiúk az életemből: 13,17.15,20 óra.

22.00-19.00 Hangos képújság 19.00 Kezdő
rúgás. 20.00 Legyen a vendégem: dr. Garamhegyi
Ábel. 20.30 Fűsuli. 21.00 A szegedi kultúra.
21.30 MSZP kampánystart 2002.

TKTV
E-mail; info@tktv.hu httpAyww.tktv.hu
15.00 tol 19.00 óráig TKTV Képújság

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Valami Amenka. Színes ma®ar
film: este 8 óra: Lovagregény. Színes amerikai vígjáték.

VTV Makó
7.00 A keddi adás ismétlése; képújság 9.46 Képújság. 18.00 Műsorajánló. 18.08 Képes recept.
18.30 Sportszerda. 19.00 Híradó. 19.10 VállKer Kupa térti kézilabda mérkőzés Makó IC-Nagyszentmiklós. 20.20 Híradó (ism.). 20.30 Képújság

SZENTES
Du. fél 6 és este fél 9 óra: Harry Potter és a bölcsek
köve. Színes, m. b. amerikai kalandfilm.
1
^
—
—

IWIWIM

RÁDIÓMŰSOR

16.00 Bencze-show. 16.40 A növények magánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00
Plénum - közéleti magazin; téma: a fedett uszoda.
18.45 Esztergom-Liss- Hódmezővásárhelyi NKC
Magyar Kupa női kézilabda mérkőzés (ism.). 20.00
Híradó. 20.15 A nap kérdése (ism ). 20.20 Herkulesfürdői emlék. Magyar film. 2 1 . 5 0 Plénum
(ism.). 22.30 Híradó (ism ). 22.55A növények magánélete. O.OO-tól Képújság

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
• Környezetvédelmi
vizsgálat (zöldkártya)
Szeged, Napos út 1.
Tel.: 62/488-782

0

FORRAS
rendszergazda

;

másodállást V Á L L A I , .

(70) 251-14-90

0

Állást kínál

• A KISTELEKI II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola felvételt hirdet fizika szakos pedagógus részére. Jelentkezni lehet: 62/259-244 számon.
• BELVÁROSI étterem szakképzett felszolgálót keres, angolnyelv-tudás szükséges.
62/452-131, Szeged.

Állást kínál

Középfokú végzettséggel
rendelkező, légtechnikai
anyagok ismeretében jártas

üzletvezetőt keresünk
szaküzletünkbe.

„Tavaszi n y i t á s 0 1 2 0 7 6 5 1 0 "

HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Búbos vitéz. Pompom-bértet.

Telin TV

• TARGONCAVEZETŐI engedéllyel fiatalember elhelyezkedne. Szeged, 06-30/439-65-80.

Téglaépítésű lakás

• MÁRCIUSTÓL lakás kiadó
Budapesten (Pesterzsébet)
1,5-2 évre. Díj megegyezés
szerint. Tel.: 06-62/211-247,
06-1/284-22-27.

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Szentivánéji álom - színjáték. Bajor Gizibédet, kiemelt helyárral, jegyek válthatók.

6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Zenevonal 10.00 Kutyák és farkasok 1X20
Zenevonal 13.00 Képújság 15.00 Zenevonal.
17.30 Fórum (ism.).
18.15 Cégvilág.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató és
Információs műsor.
20.30 Létektől lélekig.
21.00 Naturtex-Szedeák-Flextronics-ZTE KK férfi kosáriabda
mérkőzés.
22.30 Híradó (ism.).
23.00 Cégvilág (ism.).
23.15 Képújság.

Állást keres

A jelenkezéseket
rövid szakmai önéletrajzzal

Albérletet kínál

-

KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00
Délelőtti krónika 11.20 Beszélni nehéz! 1 X 3 5
Két zöld ász 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma'
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 „Tebenned bíztunk eleitől togva..." 14.04
Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05

Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek - Vad Dezső 20.35
„Mamsel Európa". Jósika Miklós levetel Fejérváry Miklóshoz 21.05 Kossuth-klub 22.00 Késő esti krónika 22.30 Mérleg 23.00 Kenó 23.04 Operákból. daljátékokból és operettekből 0.10 Himnusz

zető, 2 kívánság 3 óra, 4 kerék Sietek a Média6-on.
12.00 Zenesáv Greskovrcs Péterrel. 15.00 Délutáni magazin Vass Manannal 18.00 Óhajok Hídja
Balázzsal - több mint kívánságműsor Tetefon: 624668 4 0 . 1 9 . 0 0 Média hotmix - 3 órás livemix a hallgatók kívánságai alapján 22.00 Éjszakai Megamix 100% reklám és hírmentes övezet.

PETŐFI
4.32 Hajnali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.30
Olimpiai híradó 9.00 Délelőtt 11.48 Korkérdés
12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 14.00
Zeneszerda Kb. 16.05 Túlélők klub|a 17.00 Háztól házig 1 8 . 0 1 Kölyökrádió 18.30 Számít a technika 19.04 Sportpercek az olimpia jegyében 19.15
Unikum 20.00 Váltóhang 21.04 Helga. Selma
Lagertöf kisregénye 23.30 Tele-stúdió 0.15 Éjfél
után.. 2.30 Éjszakai rádiószínház 3 0 percben. Önzés 3.03 Slágerstaféta 4.03 Csárdásmuzsika

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-tői 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6
MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax: 533678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 533-777
és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címűnk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71., (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként
hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor; téma:a fogmegtartó kezelés ingyenessége.
Vendég: dr. Radnai Márta, az S2TE Általános
Orvostudományi Kar Fogászab és Szálsebészeti Klinika
e&etemi adjunktusa. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00
A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Sportturmix. 20.15 Talkshow. 23.30 Dél-alföldi hírmondó (ism.).

RÁDM SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szetk.: V. Horvát Péter. Műsorismertetés, időjárás-ielentés, útinform.
6.00 Reggeli krónika (Kossuth). 620jegyzet. 6.30
Hírek, tudósílások a Dél-Alföldről. programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: shopok végnapjai. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés: szervezett közlekedés. 7.30 Hírek
7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00
BBC világjiíradó Londonból. 8.15 Party Box. 9.00 Hírek, kJöiáras-jelentés, útinform. 9.05-1X57 Hétfőtől
péntekig 10.00 Hírek 10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 1 X 0 0 Hírek 11.05 A körzeti stúdiók közös műsora. 1 X 4 5 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hirek.13.00 Hírek.
13.05 Hétfőtől péntekig - Kossuth. 14.00 Hír e k . 1 4 . 0 5 Zenés délutáni randevú, Varga György
szerkesztővel. E-mail: zdr@freemail.hu 15.00Hírek.
15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Vécsey Ágnes.
15.10 Idegenforgalom szeon előtt. 16.00 Hírek 16.15 Barangolás a filmtörténetben. 17.00
Hírek. 17.15 Sporthírek. 17.45 Hírek 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 18.30-tól 22.30 ig Országos
nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55 és 18.55 között éránként hírek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és 15.40kor sporthírek.
660Ébresztő (GenscherSövény Tibor). 10.00 Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 20.00 Színfó - Színházi Magazin (D. Tóth Júliattegyesi Sándor). 21.00 Bakelit (Nacsa Norbert).
23.00 Éjszakai Zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. TePfax: 62421-601 az adás ideje alatt hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9.00 Roadshow Büte Zsolttal - 1 műsorve-

( 0 2 e n e t r S g z í t ff I s )

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

Termény, takarmány

Üzlethelyiség

1

• A U T Ó K Ö L C S Ö N Z Ő . Sze-

•

Gazdit keres

—

• ALFA Romeo 33-as, 1988-as,
1 3-as, elektromos ablakemelővel, riasztóval, új gumikkal eladó. Érd.: 06-70-312-75-73, Szeged. Irányár: 250.000 Ft.
• AUDI-90 Quatro inj., 1987es, benzines, másfél év műszakival eladó, 62-486-831.

Elektronika, műszaki cikkek

Felsőfokú képzések

—

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

mély* és teherautó bérbeadása. 06/30-978-83-82. (Szeged).

Építőanyag

—

SZÍNHÁZMŰSOR

Szeged TV

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Millenniumi mesék Roska Tamás
9.00 Tudósklub 10.00 Trópusi hűség 10.50
Gyarmati Dezső-portré 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat. 65. 12.30
1 1 0 0 év Európa közepén 13.00 Híradó délben
14.00 Forrás Életmódmagazin 14.25 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 15.00 A négy páncélos és
a kutya Lengyel tévéfilmsorozat, 15-16. A zsilip;
Különleges megbízatás 16.50 Kultúrpercek 16.55
Iskola utca English 4U 17.20 Ármádia Katonai
magazin 1 7 . 4 5 Théma 1 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 Téli
olimpia Közvetítés Salt Laké Cityből. Benne: jégkorong;

Egyéb

Elveszett

—

műlesiklás; gyorskorcsolya 20.00 „Haza a magasban" Filmetűd 2 0 . 0 5 Híradó este 2 0 . 3 0
Sporthírek, időjárás 20.38 Az olvasás éve 20.40
A rét 22.25 Játék a nemzetért 22.30 Van öt perce' 2 2 . 4 0 - 0 . 2 5 Téli olimpia Közvetítés Salt Laké Cityből. Benne; jégkorong; műlesiklás; gyorskorcsolya 0.25 Éjszakai telefon - László atyával 2.00
Aktuális 2.25 T. I. R 3.25 Magyar ház Ralackposta 3 . 5 5 Kultúrpercek 4 . 0 0 Iskola utca (ism.)
4.30 Családfa Családi magazin 4.55 Van öt perce? (ism.) 5.00 Jetfák Láttak sok évet, Jávorkút
5.15 Szószóló

5.10 A vatikáni rádió adása 5 . 3 0 - 8 . 3 0 Indul a
nap Reggeli hírmagazin 8 . 3 0 Műsorismertetés
8 . 4 0 Gazdakör 9 . 1 0 Duna-táj 9 . 4 0 Thaiföld
10.15 Erdélyi novellatüzér 11.50 Híradó 12.00
Déli harangszó 12.10 Élő egyház 12.40 A XX.
század legszebb magyar versei 13.20 Heuréka!
Megtaláltam 1 13.50 Találkozás a népszerű-tudományos filmmel 14.50 Műsorajánlat 14.55 Ami
igaz, az igaz 15.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 15.25 Hungaria ütterata 16.00 25. szélességi tok délre 16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó. sport 18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! Balázs Géza műsora 19.00 Égtájak Határon
túli magazin 19.30 100 éve történt Kockakövek
19.35 „Buster Kreátor, a nagy fapofa" Hekusok
20.00 Szeresd ellenségedet Olasz bűnügyi tévéfilm
2 X 4 5 Híradó, sport 22.00 Uz Bence nyomdokain Székelyvarságon 2 2 . 4 0 Klub.dunatv.hu
2 3 . 1 0 Eőbusu 0 . 0 0 Hírek 0.05 Műsorismertetés, vers

Albérletet kínál
Autó
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jeligére k é l j ü k leadni a Sajtóházba.

A Szegedi Fonalfeldolgozó Részvénytársaság
dinamikusan fejlődő varrodájába azonnali belépéssel
felvesz szakképzett, vagy gyakorlattal rendelkező

VARRÓNŐKET ÉS KETTLIZŐKET
kötöttáru konfekcionálására, két műszakos munkarendbe,
lelentkezni: S z e g e d i F o n a l f e l d o l g o z ó Rt.
Szeged, Tavasz u. 2. Tel.: 62/554-049

• BELVÁROSI élelmiszerüzlet
keres: Profit program kezelésében jártas árubevételezőt. Feltétel: élelmiszer-kereskedelemben szerzett áruismeret. Érd.:
06-30/200-19-35, 9 órától.
• DIPLOMÁSOK jelentkezését várom laptopos értékesítésre. Kereseti lehetőség
150.000 Ft/hó, 30/852-6014.
(Szeged).
•

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Megyei Jogú Város Önkormányzat Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat pályázatot hirdet Családgondozói álláshelyek betöltésére. Feltételek: - felsőtokú
szociális szakképzettség büntetlen előélet - bérezés a
kjt. szerint. Előnyben részesül:
- 2002 évben felsőfokú szakirányú képzettséget szerző.
Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt - már megszerzett képesítéseket igazoló dokumentumok másolatát. Pályázatok beadási határideje:
2002. február 27. Elbírálás határideje: 2002. február 28. Az
állás betölthető a bírálat után
azonnal. A pályázat benyújtásának helye: Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 4/a.
• JÓ kommunikációs készséggel munkatársakat keresünk mellékállásban. Érettségizettek hívjanak, 62/438-290,
06-20/989-28-24, Szeged.
• KERESKEDELMI végzettséggel férfi eladót felveszünk.
62/461-903, Szeged.
• KŐMŰVEST és segédmunkást felveszünk. Szeged, 20/9457-739.
• KŐMŰVEST, fiatalt, szakmai gyakorlattal, Makón és környékén végzendő munkára felvételre keresek. Órabér:
350-450 Ft. Érd.: 06-30/8556712. Makó.
• MENEDZSERI feladatok
ellátására keresek diplomást.
Szeged, 20/937-14-55.

• NAGYÜZEMI konyhára tálaló felszolgálót és konyhai kisegítőt keresünk. Tel.: 431 -609.
(Szeged).
• NÉMETORSZÁGBA keresünk húsfeldolgozó szakmunkásokat magas kereseti lehetőséggel.Tel.: 06-1/275-40-65.
•

R E H A B I L I T Á C I Ó S mun-

kakörbe varrónőket felveszünk
egy műszakos munkahelyre,
jó kereseti lehetőséggel. Feltétel: minimum 40%-os munkaképesség-csökkenés, orvosi
papírral igazolva. Jelentkezni:
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 51. szám alatt, a varroda vezetőjénél.
• SZAKKÉPZETT villanyszerelők jelentkezését várjuk.
Érdeklődni: 06-30-20-66-777.
Szeged.
• SZEGEDI kft. keres autófényezőket, bútorfényezőket,
asztalosokat, illetve műszaki
érzékkel rendelkezőket azonnali kezdéssel, 06-20/9838577.
• SZEGEDI, automatizálással foglalkozó kft. keres villanyszerelőt vagy elektroműszerészt. Jelentkezést fizetési
igény megjelölésével „Automatizálás 12077751" jeligére
a Sajtóházba kérjük.
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt hirdet pénztáros, adminisztrációs munkára azonnali belépéssel. Feltételek: lehetőleg
bankban eltöltött gyakorlat,
közgazdasági végzettség.
Megbízható, pontos, karrierista hölgyek jelentkezését várjuk,
25-35 év között. Kisgyermekesek ne jelentkezzenek! Tel.:
06-30/998-34-80, 06-30/92568-35. (Szeged).
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt hirdet takarítói munkakörbe, napi 6 órás munkára, hétfőtől péntekig: 8 - 1 4 óráig.
Megbízható, pontos, precíz
hölgyek jelentkezásét várjuk,
azonnali belépéssel. Érdeklődni:
06-30/925-68-35, 0630/998-34-80. (Szeged).

•

SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÉS-

BEN jártas munkatársat keresünk adminisztratív munkakörbe, napi 4 óra hosszára.
Érdeklődni: 06-20/9-770-237,
Szeged.
• TÖBB megyés kereskedelmi részvénytársaság informatikus munkakörbe munkavállalót keres. Alkalmazási feltétel szakirányú felsőfokú végzettség. Pályázatát „Info" jeligére 6701 Szeged. Ft. 59. címre
kérjük.
•

V A G Y O N V É D E L M I kft ,

Szegeden vagyonőröket keres. Jelentkezni: 62/426-844.
• V A G Y O N V É D E L M I kft. kö-

zépszintű vezetőt keres. Részletes szakmai önéletrajzzal választ kérünk „Postafiókba
012177899" jeligére a szegedi Sajtóházba 3 napon belül.

eltégzéséltez ( l e v e l e z é s e k .

számlázétsok bonyolítása,
telefonk(iz|H,nt kezelése stb.)

MUNKATÁRSAT,

a z o n n a l i belépéssel.
leli-nlki-zés részletes s z a k m u i
ö t t é l e t r u j z Is-tn l í j l á s á v t t l

§
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(Cím: ERIX ktt. 872S
Szeged, Itriisszeli k r l . .1.)

'

A Nemzetkőzi

MÉDIA-6 RÁDM SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00. valamint 13.00 és 4.00 óra között Cím: Szentes.
Petőfi u. 5. Tel.: 63312-148, teffax: 63440-880. E-mail: media6@szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBC-hírek fnss információk 13.00 Délutáni magazin - beszélgetések. 14.20 Kulturális ajánló 15.20 Autós
magazin. 17.00 Koraesb koktél - az első órában
üzenetrögzítős krvánságműsor 63440-880, aktuális
információk, riportok, játékok, esb mese. 20.10 Zenehíd.

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, 62/315322, 06-30/9-558-979.
• BÚTOROK régiségek, teljes hagyaték vétele! 0662/216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.
• GYERMEK íróasztalos
szekrény (170 magas, 90 széles, 55 mélység) világos színű,
2 fiókos, polcos, lámpával felszerelt 7000 Ft-ért eladó. Érd.:
Szeged: 567-833, munkaidőben.

A

Egészségügyi Központ

TOLLFELVÁSÁRLÁS
TESCOVAL SZEMBEN.
SZEGED,RÓKUSI 25.
TEL: 06-62/489-603.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064,
Szeged.
• ÚJ olasz hálószoba- és gyerekbútor költözés miatt eladó.
Érd.: 06-30-228-0068. Szeged

Izotópdiagnosztikai Laboratóriuma

HANZA KRUGER

asszisztensnőt

GALÉRIA

(elvételre keres két műszakos

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

munkára
Fettételek érettségi + eü. végzettség

Jelentkező lettet

Savanyáné Szamos Éva vezető §
§

8,00-15,00-ig a 62-545-884 es
k

tele ionon, vagy személyesen.

A

Szeged, Dugonics tér 11.
Telefon: 62/422-547, i
30/9452-587.

EL!

Óriási árengedmény

a HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK
BOLTJÁBAN. Bútorok,
polcrendszerek, munkásruhák
és még több százféle termék. 5
Mélykút, 06-77/460-044

Egészségügy
• FOGORVOST keresek privatizált rendelőbe helyettesítésre. 20/423-4269
• MASSZÍROZÁS egyéni
igény szerint, Szegeden. 0630/303-6085.
•

ÚJ, N É M E T

VÉRNYO-

MÁSMÉRŐK mérőórás, pumpás, stethoscoppal, használati utasítással folyamatosan
kaphatók. 6500 Ft, utánvéttel
is. 06-30/905-2005.
Egyéb
• INFRASZAUNÁK különböző méretekben megrendelhetők. 92/350-425,06-20/ 931 30-50, Szeged.
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1 /210-49-04, 06-1
/ 210-46-73, Szeged.
PARTOM, FIGYELEM!
k a m p á n y c s e n d előtti

AKCIÓS H ANGOSÍTÁSI
ESZKÖZÖK
bérv-lhetők vagy
megv ávárollinl ólt.
Érd : vn sic n : \ T H i : m .

M O G Y O R Ó S Z Í N Ű , mik-

(Szeged, Semmelweis u. 6.)

asszisztensnél, munkanapokon

EZT NE S Z A L A S S Z A

roplüss, Füles ülőgarnitúra eladó. Irányár: 40.000 Ft. Tel.:
62/437-271. (Szeged).

adminisztrációs feladatok

keres

ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHzen. 430-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. & 1 0 Valaki mond|a meg..
6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban.
6.50 Sorsolás. 16.15 Lapszemle 16.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben.
Szombaton lX35-től Fiatalok kívánságműsora egy
órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.

• ÉPÍTŐIPARI kft. felvesz kőműveseket és segédmunkásokat. Szeged, 06-20/3908544, 06-20/411-4202.
• ÖNÁLLÓAN dolgozó kőművest felveszek. Hosszú távra. 06-60/479-929. (Szeged).
• ÁLLANDÓ munkára felvételre keresünk kőműves, festő
és asztalos szakmunkásokat.
Makó, Gőzmalom 5/A.
• NAGYFAI BV. Intézet felvételre keres hivatásos tiszthelyettesi állományba 35 év alatti, sorkatonai szolgálatot letöltött, szakképzett asztalost karbantartási ismeretekkel, havi
bruttó 96 000 Ft illetménnyel.
Jelentkezés: 267-241, 267293-as telefonon.

•

Biztitsítaui b r ó L r r r é g szegedi
kirendeltsége

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:
63315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-töl 17.45-ig
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, útinform, lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk. 10.00 Zeneóra. 1 X 0 0 Programajánló.
12.00 Zene-özön 13.00 Szerkesztik a hallgatók
14.00 Zeneóra 15.00 Délutáni Magazin. Más-világ; Kisvárosok jeles napjai. 17.15 Tisza Menh Krónika. A nap hírei. 18.00 Síppal, dobbal nádihegedűvel
- népzenei magazin. 19.00 Esb mese. 20.00 Zenés éjszaka.

Svegcd. Dugonirs tér 4.
T./F.: 62-426-319

8
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Elektronika

HANGSZÓRÓCENTRUM,

hangsugárzók, subwooferek,
hangfalalkatrészek széles választékban. Rókusi krt. 70.,
62/499-032. (Szeged).
Elveszett
• A S.E.F.T. Kft. 1. számú bélyegzője február 4-én elveszett,
keressük. A pecsét negyedikétől nem használható!
• TESCÓNÁL elveszett fehér
kan puli, Vallentin-napon. Megtalálója hívjon: 06-30/9-554980. jutalmazom, Szegeden
•J Építőanyag
• OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep Szeged 62/471 -882, 20/3345-171.

•

• INFORMATIKUSKÉPZÉS
Budapesten és Szegeden!
Rendszerprogramozó, programozó. adatbázís-adminisztrátor, rendszergazda, rendszerszervező szakok. Állami
felsőfokú, amerikai informatikus-mérnöki képesítések. Legyen Ön is informatikus!
WWW.SZOFI.Hll
(1)4130860, (62)48-77-65.
Gazdit keres
• SZÉP, barátságos, autóból
kitett kutya szerető gazdát keres, ingyen 06-30/36-88-227, Szeged.
Gépjármüvez.-k.

E3

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

(LAVAI

C S A V A R
ISO 9002

K F T

ZÁRAK, LAKATOK
CSISZOLÓKORONGOK

• A PK-ECONO Kft. szegedi irodája (6722 Szeged, Bartók Béla tér 9.), mint a Tápéi
Háziipari Szövetkezet „FA"
(6753 Szeged-Tápé, Régész
tér 8.) kijelölt felszámolója nyilvános árverés utján értékesíti az adós cég tulajdonában
lévő alábbi vagyontárgyait, minőségi szavatosság nélkül.
Szeged II. Tápé 17145/1. hrszú Szeged-Tápé, Régész tér 8.
szám alatti 2558 trí földterület
ós rajta lévő 388,53 m ! alapterületű kétszintes irodaépület,
és mellette lévő 344.65 m 2
alapterületű műhely. A terület
teljes közműellátott. Induló ár:
földterület 3.000.000 Ft. irodaház 16.0000.000 Ft + áfa, műhely 3.000.000 Ft + áfa. Árverési előleg: az induló ár 5%-a.
Az árverési előleg a vételárba
beszámít. Az árverés időpontja: 2002. február 25-én, 11 óra.
Az árverés helye: a Tápéi Háziipari Szövetkezet Központja
(Szeged-Tápé, Régész tér 8.)
Az elővásárlásra jogosultak a
törvényben meghatározott elővásárlási jogukat az árverés
helyszínén gyakorolhatják. Az
árverésen vételi jogot szerzőnek átutalással kell megfizetni a vételárat az adásvételi
szerződésben kikötött határidőn belül. A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelő
ajánlat hiányában az árverést
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érdeklődni: a felszámoló
62/487-623 számú telefonján
lehet munkanapokon 9-12 óra
között.

[ y

Járműalkatrész

• JAPÁN autóbontó. Madarason. 79/458-197, 06-20/3224145.

4124 Int* lili; « u. 21 WAu: 12/W77I
UM SíMtís, «sirWyi M (S. MAi>: 61/400 0S4

H
Hagyaték
• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás.
Szeged.
62/315-322,06-30/9-558-979
• HAGYATÉKOT felszámolok, mindenféle régi bútorokat,
régiséget vásárolok, azonnali
készpénzfizetéssel! 06-62216-324. 06-30/383-7116,
Szeged.
Haszonjármű
• TARGONCA 1 tonnás és 2
tonnás, üzemképes, kormányorbitTGL21534 160-12 új, eladó! Tel.: 59/300-124, 20/9372431, 20/352-3494, Szolnok.

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium Szeged, 62/315-322.
•
KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyviárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium, Szeged, Vitéz u.
13-15. Tel : 62/423-325.
Magánház
• FELSŐVÁROSON 118 nmes magánház eladó. Szeged.
62/479-564
• KELEBIÁN a talu központjában eladó 2 gáz-központifűtéses, telefonos, családi ház,
melléképületekkel, kerttel. Érd.:
62/498-940, 30/475-1564.
Növény

Háztartási gép
E Z T NE S Z A L A S S Z A

EL!

óriási árengedmény
a HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK
BOLTJÁBAN. Automata mosógépek^
színes televíziók, mosogatógépek, *
kerékpárok stb.. stb
"
Mélykút, 0 6 - 7 7 / 4 6 0 - 0 4 4

H

Hirdetmény

• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit,hogy 2002. 02. 25ón, 8.00-16.00-órálg részleges áramszünetet tart Szentes,
Kodály Z., Szemere B„ transzformátor-körzet és környékén.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését
• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002. 02. 26án, 8.00-16.00-óráig részleges áramszünetet tart Szentes.
Veres P., transzformátor-körzet és környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.

• FEKETEFÖLDI vetőburgonyák eladók. Tel: 62/221759.
• GYÜMÖLCSFA ÁRUSÍTÁS Szeged, 62/407-493; Makó. 62/215-341; Zákányszék.
62/290-061.
• GYÜMÖLCSFA oltványok
árusítása Újszeged, Diófa u.
1/b.
• OSZLOPOS tuják, akciós
áron. gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választókban Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u. 18.
62/427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.
• THUJA oszlopos 100-200
cm, fák, virágzók, sövények, különleges fenyőfélók nagy tételben is! Toronyi Díszfaiskola, Szeged-Szőreg, Magyar u. 214.
Tel.: 62/405-812. bármikor!

m
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Panellakás

• FELSÖ-TIsza-parti, 67 nmes
panellakás
eladó:
6.300.000. Nagykonyhás, nagy
fürdőszobás, étkezős. Tel.: 30341-1225. (Szeged).
• SZEGED, Gyöngyvirág utcai, 64 nm-es. 3 szobás, erkélyes, igényesen felújított, új
konyhabútor, szőnyeg, lambéria, űj fürdőszoba, 2 vízórás
lakás, családi okok miatt sürgősen
eladó.
Irányár:
5 000.000 Ft. Tel.: 62/438-567,
30/27-97-465.
• SZEGED, Ipoly soron liftes
ház, IV. emeleltén 1+2-es, hőmennyiségmérős
lakás
4.500.000. Tel.: 62/486-203.
• SZEGED, Pentelei soron
liftes ház V. emeletén, 2 szobás
lakás 4.100.000. Tel.: 62/486203.
• SZEGED, Űrhajós utcában,
liftes ház III. emeletén 1+2-es
lakás 4.600.000. Tel.: 62/486203.
• SZEGED, CSONGRÁDI
sugárúton lakások eladók.
II. emeleti, 48 nm-es, loggiás,
vízórás 4,6 M Ft. Földszinti, 35
nm-es, parkettás, vízórás, garázzsal vagy anélkül 5,2 M Ft.
20-937-4360.
• SZEGED, SZILLÉRI sgt on, másfél szobás, 47 nm-es,
teljesen felújított lakás, azonnali beköltözéssel eladó vagy
kiadó. Ár: 4.500.000 Ft., 0630/9706-608,06-30/9193-439.
Régiségek
• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.62/315-322, 30-9558-979.
• GYERTYÁS Régiségkereskedés. Vásárolunk antik bútorokat, festményeket, órákat,
katonai kitüntetéseket, régi
pénzeket, könyveket, vitrintárgyakat, régiségeket, teljes hagyatékokat. Díjtalan kiszállás!
Szeged, József A. sgt. 8. Nyitva: 10-16 óráig. Tel.: 62/323149.
• RÉGISÉGEK vétele, 06/62322-914, Szeged, Csongrádi
sgt. 2/b„ 10-17 óráig.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat, (lehet romos
isi), festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes
hagyatékot! Azonnali készpénzfizetésIVidékre díjtalan kiszállás. 06-62/216-324, 0630/383-7116, Szeged.
QUINT G A L É R I A
FOLYAMATOSAN
VÁSÁROL TELJES
HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET,
MŰTÁRGYAKAT,
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
KÖNYVEKET,
P A P Í R R É G I S É G E K E T . 6720
SZEGED, KÖLCSEY U. 4.

KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.

Hölgyem!
Ha a / ö n alkata az átlagtól eltér,
de megjelenésére igényes, nézzen
be hozzánk!
Az a l k a l m i kollekció mellett
kínálunk mindent,
amire extra méretben szüksége
lehet (42-60).

RÖGZÍTÉSTECHNIKA
Szeged, Z á p o r ú t 3.
(a M e t r ó Á r u h á z m e l l e t t )

Tel.: 62/463-030, 463-031
Nyitva: H.-P.: 8 - 1 6 . 3 0 - i g . Szo.: 8 - 1 2 - l g . s

¡jidy Moletti, az I-gyei nagyobb
ruhák üzlete

LADY

ARÉNA SPORTÁRUHÁZ
Szeged, Kölcsey u. 10.

1

Tel.: 62/542-810.

I
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• INGATLANKÖZVETÍT Ő / F O R G A L M I ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés indul
épületbejárási gyakorlattal
Szegeden.
Vizsgáztatás
ugyanitt; részletfizetés. Tel.: 0630/358-6664, 62/544-179, Kovácsné.
Szolgáltatás

DUGULASELHARITAS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED: 62/485-774.
DUGULASELHARITAS
GARANCIÁVAL
(SZEGED ÉS
CSONGRÁD MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER
• ÜVEGEK, TÜKRÖK, BIZTOSÍTÁSI
ÜVEGEZÉS.
Számláinkat a biztosítók elfogadják! SZILÁNK* Szeged,
Teréz u. 42., Tel.: 425-555.
• REDŐNY, RELUXA, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakfordítás,
62/457-562, 30/94-364 1 1 , TÖRÖK TIBOR. (Szeged).
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervlzügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56114, Szeged.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537.
• KAPUTELEFON Üzlet Minőségi (olasz) és Intelligens
(magyar) termékek forgalmazása 10 éves szerelési tapasztalattal. Szeged, Szülén sgt.
24. (9-12, 14-17). Tel./fax:
62/439-138, 70/31-41-709.
• KOMFORT Szövetkezettől! Üvegezés, hőszigeteltüveg-készítés, üvegcsiszolás,
homokfúvás, tükörgyártás. Telefon: 62/425-240. Szőnyegszegés, tisztítás, bútorkárpitozás. Telefon: 62/425-003, Szeged.
• NAGY kivitelezési gyakorlattal felelős műszaki vezetést,
tervezést vállalunk. „Zeliz" Bt.
Tel/fax.: 06/62-422-829. (Szeged).
• NON STOP Lakásszerviz!
Víz-központifűtés-szerelés.
Duguláselhárítás, épület-lakatosipari munkák. Szeged,
62/497-083, 06-30/973-33-44.
• REDŐNYT, reluxát, szalagfüggönyt 30%-os árengedménnyel, Macrostartól, 62/288619, 30/9384-330.

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ
ÉGETŐNÉL, ÁRENGEDMÉNNYEL. 489-603,
498-130, 06-60/381-147.

A TIT előadói
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Totépker Bt.

Tetőfedés, lapostetők
szigetelése, b á d o g o z á s ,
kőművesmunkák,
hideg-meleg b u r k o l á s ,
festés-mázolás, víz-,
gáz-, villanyszerelés.
H Í V J O N !

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

MOLETTI

Újszeged. Bal fasor 4.
Tel.: 62/432-881
Ny.: H.-P.: 10-18. Szo: 10-13-ig

Hirdetmény

és s z o l g á l t a t á s a i t

FEL AROM

S

Temető M r 1. 62/259-OS8.

CSAVAR-KÖTŐELEM

¡7

arenas

szalagfüggönyölt,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók,
reluxák,
garázskapuk,
napellenzők

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:

*

Csongrád Megyei TIT
19078164-2-06

g

Hálásan vesszük jövedelemadójuk
l % - á ( kiemelten közhasznú
szervezetünk számára!

5

A

Bemutatóterem:

Szeged, Rákóczi u. 17.
Tel 62/445-458.
Makó, Rákosi út 4.
Tel 62/211-455.

ANGOL, NÉMET
nyelvtanfolyamok
Diákig.: 10% kedvezmény
<
Szeged. Szentháromság u. 4.
Tel.: 437-522, M«bil:2(W844-843.

EURÓPA

NYELVISKOLA

ANGOL, NÉNET
nyelvtanfolyamokat Indítunk.
• kezdő
* középhaladó

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
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• OKJ-S tanfolyamok indulnak márciusban az UNICORNIS Stúdiónál: ABC-ELADÓ
(+PÉNZTÁRGÉPKEZELŐ),
KERESKEDÖ-BOLTVEZETŐ, PINCÉR, PULTOS,
VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETÖ és SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ szakmákban. A munkaügyi központ támogatása
kérhető! Érdeklődni: Szeged,
Gogol 22., (62)481-928. Engedélyszám: 06-0006-97..
• DÍSZMÜÜVEGEZŐ (Tlffany) tanfolyam indul Szegeden, február 25-én, bedolgozási lehetőséggel, 06-20/4855601.
• INGYENES is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! HUNIT-Magyarország (62) 424
484.
• LAKBERENDEZŐ képzés
Indul februárban. Jelentkezés
és felvilágosítás: 62/442-694,
Kurzus Bt. (Szeged).
• SZAKKÉPESÍTÉST adó
év elején induló tanfolyamokra: kereskedő-boltvezető, vendéglátó, üzletvezető, ABC-eladó, gyorsétkeztetési eladó,
drogériái kereskedő, tüzelőés építőanyag-kereskedő, hulladékgyűjtő. Jelentkezni lehet:
KISOSZ Szeged. Debreceni
u. 24/B. 62/485-610. A vállalkozás beindításához segítséget nyújtunk.
• TANDÍJMENTES is lehet!
Számítógép-kezelői OKJ-s
tanfolyamokat indítja Merlin
Stúdió.
Munkanélküliek,
gyesen lévők a munkaügyi
központ támogatását Igényelhetik! Érd.: Szeged 62/424314,30/907-3654,13-18 óráig
• VIA LINGVA Nyelvstúdió
folyamatosan angol, német,
olasz, spanyol, francia, orosz,
szerb tanfolyamokat indít. Érdeklődni Szeged, Moszkvai krt.
20/B. 62/488-004, 06-70/2510328.

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Takácsné Miklós
Zsuzsanna
hétfő-csütörtök
16-18-ig
62/291-703.

£

ej

• nyelvvizsgára felkészítő kurzusok,

5

február 18-19
I «1/486-451, 70/141-53-/4
Beiratkozás:

SzakképttW wnfotranok
Számftógép-kezetö
73.800 FI
SzoftwrfeemeiteM
84.000 H
Szaktóposltot man ai», ttnfafrm
48 000 Fl
Webmester

SB

Szeged

f i

Batthyányu 4.
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Telefonszám

(62)451-697

¡ e k e z s

• BELVÁROSBAN, FORGALMAS helyen nagyméretű kirakat
kiadó. Szeged, 30-9456-775.
• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren
üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni Szeged: 06-20-961 -3713.
• MARS tóren bevezetett, jó
forgalmú cipőüzlet betegség
miatt bérbe adó. 06-20/31-32072, Szeged.
• NAGYÁRUHÁZ passzázssorán 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó, 06-30/9456-775. Szeged
• ORVOSI rendelő ÁNTSZ-engedéllyel kiadó. Érd.: 30/9156159, 62/421-684. Szeged.
• ORVOSI-FOGORVOSI ren
delők kiadók. Tel.: 06-30/9630387. (Szeged).
• SZEGEDEN, az Attila utcában 20 nm utcafronttal 104
nm-es üzlet + 4 nm szociális
helyiség, riasztóval felszerelve
kiadó. Erd.: 06/30-9550-747es telefonon, 8-19 óráig.
• SZENTESEN, Vásárhelyi
u. 94. szám alatt 35 nf-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni:
06-20/974-7415.

Házassági
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lakás

• BELVÁROSBAN Szent István tér 2. sz. alatt épülő liftes
társasházban 64; 68; 78 nmes lakások, garázsok leköthetők. 06-20/9460-083. Szeged.
• CSABA u. 22/B sz. alatt
épülő kulcsrakész társasházi
lakások 153 E Ft/nm áron eladók. Tel.: 62/483-401, Szeged.
• 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, 80 nm-es új lakás, garázzsal eladó, 0630/388-92-89.
• ZÁKÁNY utcában III. emeleti, 88 nm-es lakás eladó.
62/322-208. (Szeged).
• ÚJSZEGEDEN, a Fő fasoron épülő társasházban
szerkezetkész lakások 140 E
Ft/nm
áron
leköthetők.
30/9939-558.

ingatlanközvetítő í r o m
• Kvresittoltés u.. 47 nm, I.5 sióba,
III. ms.. tvl|fwn Mújitotl 4,2 8
?
• Csongrádi sgt, 53 nm, 1+2 szoba,
5
III. tos., lelújitott 4.4 H
• Oroszlán u, 14 nm, 2 szobás btrltn |0g I II
5IC9CG, Gogtl u. 18.

W.: 62/54-30-30.06-30/265-40-40

DOM SZEGED
I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő KFT

Új címünk: SZEGED,
K O S S U T H L . S G T . 52.
(Vasas Szent Péter u-i rendelőtől 50 m-re)

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

12 000 m' iparterület
és 450 m! barakképület

eladó,
vagy bérelhető!
Érdeklődni személyesen

i Technomont Kft. iél (
(Algyő, MOL Ipartelep, Déli úl) *
vagy a « 2 1 2 6 7 - 8 0 0 teleionon.

Forgalmas helyen,
Szegeden, a József A.
sgt. és a Budapesti krt.
kereszteződésénél 1
153 m2 üzlet
|

bérleti joga eladód
Tel 06-30-9-658-671.

évfordulóra

BOZÓ
ZSUZSANNÁNAK
(Mindszent, Ludas u. 8.)
névnapja és 40. születésnapja
alkalmából nagyon sok
boldogságot kívánnak:
szerető testvérei és szülei

• ELADÓ fémzárolt tavaszi
árpa, zab. kukoricavetőmag.
UT-ll-es vetőburgonya, sárgaborsó, vörösköles, napraforgó, mindenfajta szemestermény. Érd.: 62/286-241, 0630/322-84-53. (Csengele)
• VETŐBURGONYA fémzárolt Cleopátra, Kondor, Desiree
kapható! Domaszék, 62/284046.

I Téglaépít.

a Déli út mellett
teljes közművesítéssel

Gratulálunk

• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.
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A MOL algyői telephelyén

Boldog születésnapot

f%

„Mosolygós ég alatt,
ahol utad vezet, szerehese
»iure*» *
és jó egészség kíséije

iéptedetl
UtadoN Mindig virág
Nyi(joN, két szeMedből
köNNy sose hutljoN,
valóra vá(joN vágyad,
szived soha Ne étje báhat.
Egyben sikeres érettségi vizsgát kiváNUNk.
ifj. BENEDEK JÁNOST
SzeNtes, Vécsey K. u. 5. száM alatt
köszöNtik 18. születésnapja alkalmából:
szerető szülei, testvére, DáNÍel,
Török MaMa és tata

úor

faluidon születésnapi

Születésnapja
alkalmából kívánunk
sok boldogságot
Lind
Erikának!
Szerető
családja Jj ' J>

T

Ha üzenetet
szeretne küldeni,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

Csongrád megye legnagyobb kiadóvállalata
keres

hirdetési tanácsadó
munkakörbe
m i n i m u m érettségizett,
széles kapcsolatrendszerrel bíró,
értékesítési tapasztalattal rendelkező,
ambiciózus munkatársat
hódmezővásárhelyi területre.
Bérezés: főállású fix + költségtérítés
+ teljesítményarányos jutalék.
V Á L L A L K O Z Ó I I G A Z O L V Á N Y SZÜKSÉGES.

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal „ M é d i a "
jeligére a Sajtóház címén ( S z e g e d , S t e f á n i a 10.).

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban H Á R O M
alkalommal megrendeli,

a

NEGYEDIK
megjelenést ajándékba kapja.

Sport, hobbi

EufoSport

Adószámunk:

H E L I O M A Kft.

Üzlethelyiség

B A B U L Nyelvstúdió

Tallózó, Fő u. 103.

igénybe

vevők figyelmébe!

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 20.

REDONYOK,

Nyitva: h.-p.: 10-18, szo.: 9-13°

14 G é p , s z e r s z á m

18

Sport, hobbi

O k t a t á s t vállal

• „MÉG nem késő!" Mesterdiplomás iparművész vezetésével felkészítünk: rajzból, tervezésből, ábrázolóból főiskolára. egyetemre. Szeged, 422829.
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen, garantált munkalehetőséggel,
részletre.
62/472-028.

H I R D E T É S "

«

»

> m i at i

e u
*

Téli
kiárusítás

MKL

%
Szeged, Nagy J. u. 4. Tel.: 62/420-633 Ny.: H.-P. 10-18, szo. 9-13.
Szeged, Nagy J. u. 1. Tel.: 62/451-675 Ny.: H.-P. 10-18, szo. 9-13.

ÖTÖT szeretne? Legyen!
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is megjelentetjük!
A részletekről érdeklődjön értékesítési
tanácsadójánál, vagy a 62/567-835-ös
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik.
Ajánlatunk kizárólag az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akcióink

2002. február

1-tői

érvényesek.

•

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 20.
Vegyipari termékeket forgalmazó cég felvételre keres Csongrád megyéből 1 főt

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓI
munkakör betöltésére.
Feltételek: minimum középfokú végzettség, jó kapcsolatteremtési, tárgyalási készség, jogosítvány. Munkavégzéshez szükséges gépkocsit biztosítunk. Fényképes önéletrajzát „Pontos szervezés 012177930" jeligével ellátva várjuk a kiadóba.

&tŐ0f és Zsa

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.

OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
H a l o t t s z á l l í t á s i ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n ) 0 6 - 3 0 / 9 5 5 7 - 5 5 6 : O-24-ig

Gyászközlemények
SZEGED

„Lelked, mint fehér galamb, csendben messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb l é leszel. Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel."
Megrendülten tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, kollégákkal, közeli és távoli ismerősökkel, mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a legszeretőbb férj, Édesapa,
após és nagyapa,
S Z E M E N D E I PÁL,
a Dégáz nyugdíjasa türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 79. évében visszaadta lelkét "teremtőjének. Végső
nyughelyére 2002. február 22-én, 13 órakor kísérjük a Dugonics temetőben.
Gyászoló felesége, a Szemendei, Bán és Bellán család
Tudatjuk, hogy

MACHÁNSZKY
JÓZSEF
hamvasztás utáni búcsúztatása
és végső nyugalomba helyezése
akaratának megfelelően lesz.
Időpontja február 21., csütörtök, délelőtt 11 óra.
on^oo
A gyászoló család

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és
szerették, hogy a legdrágább
édesanya, anyós, testvér,
nagymama és dédmama,

ÖZV SZALMA
JÁNOSNÉ
KESZEI JULIANNA,

volt Felhő utcai lakos dolgos
életének 79. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás
után 2002. február 22-én, 7
órakor (reggel) 1 szál virággal
búcsúzunk tőle a rókusi
templomban.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

BARNA ISTVÁNNÉ
TÓTH ILONA
75 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 21-én, 15 órakor lesz a
Röszkei temetőben, előtte 14
órakor gyászmise.
Gyászoló férje és rokonai
012178087
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett feleség, édesanya, gyermek,

KORDÁS LÁSZLÓNÉ
SZENTGYÖRGYI
ILONA
életének 43. évében, türelemmel viselt, súlyos betegségben
elhunyt. Tfemetése február 22én, 14 órakor lesz a Belvárosi
temető ravatalozójából.
Gyászoló gyermekei, férje
„,,,,„,.„<
és szülei

h
|
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

DEÁK ISTVÁN,

volt buszsofőr 59 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása február
21-én, 14 órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
Gyászoló család
012177910

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Szerető családja
2340 Kiskunlacháza,
Szent Imre u. 39.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, becsülték és szerették,
hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

ILLÉS ANTALNÉ
HEGEDŰS EDIT
52 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 22-én, 10 órakor lesz a
Makói katolikus temetőben,
„„ós™
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, nagyapa,
dédapa és testvér,

ZÁDORI LAJOS
85 éves korában elhunyt. Tfemetése február 22-én, 11 órakor
lesz a Zsombói temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

BŐSI ISTVÁN
volt halász
elhunyt. Tfemetése február 21én, 15 órakor lesz a Sándorfalvi
alsó temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva
(1,2,78102

Mi m á r é v i

8500x0,15 fénystabil fólia

1 5 , 9 9 %

20 290 Ft 12000x0,15
29 740 Ft
fénystabil fólia
36 180 Ft
8500x0,18 S-24 fénystabil fólia 25 270 Ft 12000x0,18 S-24
Á r a i n k az á f á t n e m t a r t a l m a z z á k !

k a m a t t a l is k í n á l u n k ö n n e k s z e m é l y i h i t e l t !

C-Univerzal Áruház Kistelek (06-62) 259-420,
Agrosarok Ház zákányszék (06-62) 590-040,
Virág Dísznövény Áfész Szóreg (06-62) 406-606,
Calendula Kft. Dorozsma (06-62) 461-865,
O.V.E. Kft. Szeged (06-62) 480-978, Agromalom gazdabolt Balástya (06-62) 278-721
Solárker Kft. Kecskemét (06-76) 494-534

Várjuk szíves érdeklődését egységeinkben!
Szeged, Dorozsmai út 196., 461-099
Kossuth L. sgt. 75., 469-258 • Mátyás tér 4/b, 444-502
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Kiskundorozsmai

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

W

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyánkat,

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

ÖZV NÉMETH
MIHÁLYNÉT

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

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és részvétükkel mély fájdalmukat enyhíteni igyekeztek.

KONTRA ANTALT

Gyászoló családjai

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik szeretett halottunk,

GERA JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

SZALAI HETÉNYI
IMRÉT
utolsó útjára elkísérték.

„Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz
nagyon. Várj reám, ha sárga köd őszi búja nyom, várj, ha havat hord a szél, várj,
ha nem is jön levél. Várj reám, ó átkelek
földön és hegyen, várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon!"
Csak állunk sírod mellett, néma, egekig
kiáltó fájdalommal. Felfogni és feldolgozni azt nem lehet, hogy hirtelen, váratlanul
örökre elmentél.
Fájó és szomorú szívvel emlékezünk

HORVÁTH SÁNDOR

Fájó szívvel emlékezünk

halálának' 10. évfordulóján.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett fiam, édesapa,
testvér és rokon,

T

Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975

DR. TÓTH GYÖRGY,
a szeretett férj, apa, nagyapa életének 74. évében,
2002. február 12-én elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól
február 23-án, szombaton,
délelőtt 11 órakor veszünk
búcsút a vásárhelyi Kincses
temetőben. Drága emléke
szívünkben örökké él.

ÖZV LENCSE
IMRÉNÉ
DÖMÖS MÁRIA
temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, együttérzésüket bármilyen formában
kifejezték.
Gyászoló család

Gyászoló család
Táviratcím:
Dr. Tóth Györgyné,
Hódmezővásárhely,
Mandula u. 20.

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, testvér és rokon,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

ARACSI JÁNOS,

ÖZV HAJDÚ
IMRÉNÉ
KÁTAI ERZSÉBET,

Szikáncs, Dózsa Gy. u. 30.
szám alatti lakos 69 éves
korában elhunyt. Tfemetése
február 22-én, fél 3 órakor
lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.

Csongrád, Iskola u. 11. sz.
alatti lakos 87 éves korában
elhunyt. Tfemetése február 22én, pénteken, 12 órakor lesz
a Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

Gyászoló család, Szikáncs
és Hódmezővásárhely

012178012

MAK0

Makó, Hajnal utcai lakos életének 82. évében, türelemmel viselt
betegsége után örökre itthagyott bennünket. Tfemetése február 21 én, 13 órakor lesz a Makói református ótemetőben.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

GYASZKÖZLEMENYEK
FELVÉTELE:

—

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, a tarjáni és a kertvárosi szomszédoknak, a kórházi volt munkatársaknak, akik

ID. KISS ISTVÁN,

SZENTES

Szegvár, Ménes u. 29. sz. alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése február 22én (pénteken), 11 órakor lesz
a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló család
012,78126

ii1 lr

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Édesanyád, bátyád, húgod

PITI ISTVÁN,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

GYÁSZHÍR

BESSENYEI
LÁSZLÓRA

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

i

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

012,78054

örök távozásának első évfordulóján. Velünk voltál, velünk vagy, és
velünk leszel mindörökre.
Szerető családod: feleséged, gyermekeid: Krisztina és Tamás,
012077700
anyósod, apósod és sógorod Laci

Szentes, D oldal 143. szám
alatti lakos 46 éves korában elhunyt. Temetése február 21én, 14 órakor lesz Szentesen, a
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely, Szentes

GYÁSZHÍR

A gyászoló család

MEGEMLEKEZES

BELLA JÓZSEF,

Takarékszövetkezet

T H M : 25,06%

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PAJTÉNYI FERENC
61 éves korában, türelemmel
viselt betegség után elhunyt.
Belvárosi temetőben február
21-én, 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra.
A gyászoló család

HITELT SZERETNE, REVES KAMATTAL?

TAVASZI
ÁRAPÁLY
SOLAR agrofoliak 1995. évi árszinten

DR. DR. ÖRDÖG
SZILVESZTER
kandidátus,
tápéi születésű, kiskunlacházai háziorvos 72 éves korában,
súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása Kiskunlacházán, a
Peregi katolikus temető ravatalozójában lesz 2002. február
22-én, pénteken, 13.00-kor.
Örök nyugalomra a löskunlacházi katolikus templom kriptájába helyezik. Kérjük, kegyeletüket csak egy szál virággal róják le.

— —

A SOLÁRKER KFT.-nél és partnereinél J

FARKAS MIHÁLYT

GYÁSZHÍR
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H I R D E T É S "

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

BUSI SÁNDOR
temetésén megjelentek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

í\ 1 O 1 7 7 0 7 7

'

I

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk,

SZAMOSKÖZI
JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel gyászunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család, Szentes
0,2177823
Tiszta szívből mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,

RONTÓ FERENC
TIBOR
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték, sírját a szeretet virágaival elhalmozták, fájdalmunkban és gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család
0,2,78,17

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
„Életed elmúlt, mint egy pillanat. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Köszönetet mondunk közeli és
távoli rokonoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak,
a Kossuth Tsz vezetőségének,
a Mórahalmi Áfésznek, akik
édesanyánk,

BÁLINT IMRÉNÉ
B. NAGY ESZTER
temetésén megjelentek, sírját
a szeretet virágaival elhalmozták. Külön mondunk köszönetet tanár úrnak a szívhez szóló búcsúztatásáért és a virágbolt
dolgozóinak a figyelmes kiszolgálásért.
Gyászoló család, Makó,
Szeged, Frankenthal

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

MELEGA PÁLNÉT
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
ni in772xo

'

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

SÜKET JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
az emlékezés virágait helyezték, utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
b,2077732

Gyászoló család, Makó

Ezúton mondunk köszönetet
azoknak, akik drága szerettünk,

NÉMETH SÁNDOR
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Tisxtelt Hirdetőink!
Gyösxközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutalását! Köszönjük!

il
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Elődöntős
a Szentes
TEREMLABDARÚGÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL
A női NB l-es teremlabdarúgó-bajnokság középdöntőjének az utolsó csoportkörét rendezték meg
Gyomaendrődön, a sportcsarnokban. Az éllovas AL-KO Szentesi
TE ismét hibátlan teljesítményt
nyújtott, és három meccset nyerve, magabiztosan jutott a négy közé. A másik megyei együttes, a
Szegedi AK csoportharmadikként
az alsóházban, az 5-8. helyért folytatja.
Eredmények:
AL-KO Szentesi TE-Salgótarján

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 20.

A német Sven Hannawald csapatban vigasztalódott

ERMEK
ÉS GÓLOK

Fehérorosz doppingeset
A Sah Laké City-i téli olimpia tizedik napján négy számban avattak győztest, és megszületett az első doppingeset A síugrók nagysáncon rendezett csapatversenyében
nyolc ugrás után a lehető legkisebb, egytized pontos(!) különbséggel győzött a német válogatott a
finnek előtt. A bronzérem a szlovéneké lett.

SALT LAKÉ CITY (MTI)

A bajnok kvartett az első sorozat
négy ugrása után közel tízpontos
előnnyel vezetett a finnek előtt, a
2-0 (1-0)
különbség azonban késóbb folyamatosan csökkent. A zárósorozat
Szentes: Balázsné - Juhász, Körmöczi,
előtt a németek vezetése 5,7 ponRosta, Zentai, Kiss E Cserék: Kiss Á„
tos volt, ami kis híján kevésnek biCsonka, Nana, Tolnai (kapus). Edző:
zonyult: az északiak utolsó versenyKrám Lehel.
zője, Janne Ahonen ugyanis 125,5
Gólszerzők: Zentai, Rosta.
m-re, míg Martin Schmitt „csak"
Krám Lehel: - A célunkat elér123,5 m-re szállt. A győztesek kötük, ismét a négy között vagyunk,
zül Sven Hannawald így nyilatkoés ott már bármi
megtörténhet.
zott: - A közép- és a nagysáncon is
Dévaványa-Szeged
nagyon balszerencsés voltam, bíz0 - 3 (0-3),
gólszerzők: Mocsári, Papp, Nagy tam benne, hogy harmadszor már
N.; Szeged-Salgótarján 0-0; Szen- sikeresebb leszek. Nem tudom,
tes-Dévaványa 7-1 (7-1), g.: Zen- hogy dolgoztam volna fel, ha a vétai (3), Kiss E. (2), Juhász, Nana, gén ezt is elveszítjük.
ill. Faragó; Salgótarján-Dévaványa
A női sílövók 4x7,5 km-es váltó3 - 0 (0-0), g.: Brunda (3); Szen- versenyét a címvédő német válogates-Szeged 5 - 2 (2-0), g.: Zentai tott nyerte meg. A Katiin Apel, Us(2), Rosta (2), Körmöczi, ill. Papp, chi Disl, Andrea Henkel, Kati WilGéczi.
helm összeálh'tású együttes a lövészet során a vetélytársaknál kevesebA KELETI KÖZÉPDÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE bet hibázott, jól futott, így megér1. Szentes
12 10 2 0 45-9 32 demelten végzett az élen, a norvég,
illetve az orosz csapat előtt.
2. Salgótarján
12 4 3 4 20-13 18
A rövid pályás gyorskorcsolyázó
3. Szeged
12 3 4 5 20-21 13
Steven
Bradbury szombati elsősé4. Dévavanya
12 1 1 10 7-49 4
ge után újabb aranyérmet szerzett
Az elődöntőbe, a Szekszárd és a Ausztrália: Alisa Camplin a női síBudapesti Levélfeldolgozó mellé akrobaták ugrás számában győzött.
az első kettő jutott, míg a 3. és a A 27 éves versenyző sikere megle4. az alsóházban dönt a további petés, hiszen pályafutása során ezt
helyezésekről.
megelőzően még világkupa-viadalon

A francia Marina Anissina, Gwendel Peizerat duó a jégtánc aranyérmese.
sem tudott diadalmaskodni. - Ez hihetetlen. Kétszer is a táblára kellett
néznem, csak akkor hittem el, hogy
én győztem. Nem tudom, a sikeremben mennyi része volt a szerencsének, de előtte még a hazai bajnokságon sem sikerült diadalmaskodnom - mondta Camplin. A második és harmadik helyen kanadaiak - az előző idényt sérülés miatt szinte teljesen kihagyó Veronica Brenner, valamint a világbajnoki bronzérmes Deidra Dionne - végeztek.
A műkorcsolyázók jégtáncversenyét a naganói bronzérmes,
2000-ben világbajnok, a tavalyi
vb-második francia Marina Anissina, Gwendal Peizerat kettős nyerte. A második helyen a vb-bronzérmes orosz Irina Lobacseva, Uja
Averbuh, a harmadikon a világ-

bajnok, Grand Prix-győztes olasz
Barbara Fusar-Poli, Maurizio Margaglio duó végzett. - Valósággá vált
egy álom. Nagyon szoros küzdelem
volt, de ma este tökéletesen korcsolyáztunk. Büszkék vagyunk magunkra. Nagyon jó érzés, hogy sikerült feljutnunk a csúcsra - árulta el Peizerat.
A férfi jégkorongtornán kialakult
a negyeddöntő párosítása: a legjobb
nyolc kőzött Svédország-Fehéroroszország, Csehország-Oroszország, Finnország-Kanada és-Egyesült Államok-Németország mérkőzésekre kerül sor.
A férfi curling selejtezőjéből Kanada, Norvégia, a címvédő Svájc
és Svédország biztosította helyét az
elődöntőben.
A 10. napon megszületett a játékok első doppingesete: a fehér-

MTl/AP/Amy Sancetta

orosz küldöttség egyik versenyzőjének szervezetében nandrolon
nyomaira bukkantak, méghozzá
380-szor meghaladva a megengedett értéket, de a mintavétel során szabálytalanságok történtek.
Ezért a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség arra kötelezte,
hogy minél előbb ismét vesse alá
magát a vizsgálatnak. A sportoló
azonban erre n e m volt hajlandó,
és a delegáció vezetőjével együtt ismeretlen helyre távozott. A kontroll megtagadása doppingvétségnek minősül.
Jaroszlav Barisko csapatvezetőt
kizárták, az olimpikon - akiről Francois Carrard, a Nemzetközi Ohmpiai Bizottság főigazgatója csak
annyit közölt, hogy nem volt döntős - versenyzői engedélyét azonnali hatállyal felfüggesztették.

Nyílt nap

Jégtánc: 1. Marina Anissina, Gwendal Peizerat (francia) 2,0 helyezési pont, 2. Lobacseva, Averbuh
(orosz) 4,0,3. Fusar-Poli, Margaglio (olasz) 6,0 h. p.
Sílővészet, női 4x7,5 Km-es váltó: 1. Németország (Katrin Apel, Uschi Disl, Andrea Henkel, Kati Wilhelm) 1:27.55 óra (8 lobiba), 2. Norvégia (Skjelbreid, Tjörhom, Andreassen, Poirée) 1:28.25.6 (9), 3.
Oroszország (Pileva, Kukleva, Ismuratova, Ahatova) 1:29.19.7 óra
(15).
Síakrobatika, nők, ugrás: 1. Alisa
Camplin (ausztrál) 193,47 pont, 2.
Brenner (kanadai) 190.02,3. Dionne (kanadai) 189,26 ponttal.
Síugrás, nagysánc (K120 m),
férfiak, csapat: 1. Németország
(Sven Hannawald, Stephan Hocke,
Michael Uhrmann, Martin Schmitt)
974,1 pont, 2. Finnország (Hautamáki, Lindström, Jussilainen, Ahonen)
974, 3. Szlovénia (Fras, Peterka,
Kranjec, Zonta) 846,3 pont.
Jégkorong, középdöntő, férfiak,
C csoport: Svédország-Németország 7-1, Csehország-Kanada 3-3.
A csoport végeredménye: 1. Svédország 6,2. Csehország 3 (12-7), 3.
Kanada 3 (8-10), 4. Németország 0
ponttal. D csoport: Finnország-Oroszország 3 - 1 , USA-Fehéroroszország 8 - 1 . A csoport
végeredménye: 1. USA 5,2. Finnország 4,3. Oroszország 3,4. Fehéroroszország 0 ponttal.
Curling, nők, selejtezők: Svédország-Oroszország 9-6, Svájc-Németország 10-4, Japán-Dánia 6-5.
Kanada, Svájc és az USA az elődöntőbe jutott, a fennmaradó egy
helyért Svédország, Nagy-Britannia és Németország „tie-breaket"
játszik. Férfiak: Kanada-Dánia 8-3,
Svájc-Németország 10-4, NagyBritannia-USA 7-6, Norvégja-Svédország 9 - 8 . Az elődöntőbe Kanada, Svédország, Norvégia és Svájc
került.

FM 95 4 S S u s SS

SEAT szalonunk négy éves! Ebből az alkalomból raktári modelljelnkre*
4 0 0 . 0 0 0 Ft » 4 % kedvezményt biztosítunk, továbbá egy év
DÉLMAGYARORSZÁG / DÉLVILÁG előfizetést adunk ajándékba.
A tesztvezetők között további 20 darab negyedéves előfizetést sorsolunk ki.
A nyertesek névsorát a 02.26-i lapokban olvashatják!

A szegedi Gyermekklinika
Szeptikus Intenzív Részlegének
létrehozáséhoz a Porsche Szeged
minden regisztrált tesztvezető után
1000 Ft-tal járul hozzá!

PORSCHE

S Z B G B D

6725 Sreged. Vásárhelyi Pál u. 4.
lel.: 62/423-923 • Fax: 62/493-045
E-mail: p0sta@seats7eged.hu

M iknoforipróba

DÉLMAGYARORSZÁG é. DÉLVILÁG

ElófizcthclA: 06-80/821-K2I

Panzióbővítés
Vásárhelyen

O r s z á g o s r á d i ó keres fiatal, kreatív
gondolkodású, színes, szórakoztató, kellemes
hangú személyiségeket távlati elképzeléseihez. A rádiós múlt nem alapfeltétel, de
a síkeres pályázat előfeltétele a médiában
és nyilvános szereplésben szerzett gyakorlat.
Ez a kihívás azoknak lehet vonzó, akik
természetes adottságaikat a rádiózásban
kívánják kamatoztatni.
Ha úgy gondolja, hogy van tehetsége és
ambíciója egy országos közönség szórakoztatására és informálására, ha vannak
elképzelései arról, hogy milyen vidám és
lebilincselő programokat vihet közönségsikerre műsorvezetőként, vagy producerként,
ha kész keményen megdolgozni céljai
megvalósításáért, küldjön részletes életrajzot
és (feltétlenül) CD-t, vagy kazettát, amely
ízelítőt ad képességeiből.
Postafiók:
1398 Budapest, Pf.: 593

A hódmezővásárhelyi Kenguru Panzió tavaly szeptembertől már kétszer annyi vendéget tud fogadni, hiszen elkészült a kilenc szobát magába foglaló új szárnya. A
szállodát üzemeltető Kenguru GM. Kereskedelmi Kkt.
ügyvezetőjét, Kovács Gábort
arról kérdeztük, hogyan segítette a beruházás elkészültét a Gazdasági Minisztérium
által kiírt Széchenyi-terv pályázat.

- A panziónk új szárnyának építése 40 millió forintba került, ennek 30 százalékát, 12 millió forintot biztosított számunkra a
Széchenyi-terv pályázatán keresztül a Gazdasági Minisztérium. Ezt az összeget vissza nem
térítendő támogatásként kaptuk. Egyébként magának a bővítésnek az ötletét is a pályázat
adta: ennek bátorítására vágtunk bele áprilisban az építkezésbe. Szeptemberben pedig
ünnepélyesen is megnyithattuk
az új épületrészt.

- Hány új szobával bővült a
panzió?
- Az eddigi kilenc szobánk mellé még kilenc épült, így most már
egy kisebb buszos csoportot,
45-50 utazót is vendégül tudunk
látni. Ez fontos volt, hiszen a legtöbb turistacsoport ennyi főből
áll. Mindegyik szobában található fürdőszoba. A nyári melegben
jó szolgálatot tesz a szobákba
szerelt légkondicionáló berendezés. Alapvető szolgáltatás természetesen, hogy mindenütt van
telefon, tévé, rádió, és a számítógépes csatlakozási lehetőség
is adott mindegyik új lakószobában. Az utca felől tekintve háromtszintes a szárnyépület. Az
udvari részen az épület oszlopokon áll, alatta díszkővel burkolt
parkolóhelyeket alakítottunk ki.
- A bővítés óta nőtt forgalmuk?
- Igen, nagyon jó kihasználtsággal működünk, a vendégek
is elégedettek szolgáltatásainkkal, hiszen a panzió medencéje, szaunája és szoláriuma is
rendelkezésükre áll.
(x)

A számok Önökért beszélnek!
www.gm.hu
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ŐSZINTÉN
a DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG
főszerkesztőjével
MOST MEGKERDEZHET
MINDENT, AMIT
NAPILAPJAINKRÓL
TUDNI SZERETNE!
Február 28-án, 19 órai k e z d e t t e l
a RÁDIÓ 88 K ö z é l e t című
műsorának vendége
SZETEY ANDRÁS,
napilapjaink főszerkesztője.
DÖNTSÉK EL ÖNÖK,
MIRÓL SZÓLJON A MŰSOR!
Kérdéseiket feltehetik:
• az itt található szelvényen
• a kapcsolatok@delmagyar.hu
e-mail címen
• sms-ben: 06-30/218-1111
• a műsor ideje alatt a 444-088
telefonszámon, vagy sms-ben:
30/288-4488

Szeretnék a k ö v e t k e z ő
kérdésemre választ kapni:

A borítékra, kérjük, írja rá:
KÉRDÉSEM A FŐSZERKESZTŐHÖZ
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Kosarasrangadó
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma este hat órakor az új szegedi
sportcsarnokban a Naturtex-Szedeák A csoportos férfi kosárlabdacsapata a Zalaegerszeg gárdáját fogadja. A kiesés ellen folytatott harc
egyre élesebb, hiszen az első nyolcba kerülésre még matematikailag
minden együttesnek megvan az
esélye. A Tisza-parti kosarasok továbbra is nyalogatják a MAFC ellen szerzett sebeiket. Tegnap délután közösen videóztak, megnézték a ZTE elleni idegenbeli
meccset. Ezen volt mit elemezni,
hiszen az összecsapáson sokat hibáztak a szegediek, ennek is volt a
következménye a húszpontos vereség. A naturtexes játékosok jó
hangulatban várják az alsóházi
rangadót, s bíznak abban, hogy ismét jó hangulatot tudnak majd a
sporiba varázsolni.

Elnök nélkül a Liss-HNKC: Pintér József lemondott!

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi műjégpályán rendezték
meg a rövid pályás gyorskolyázó
utánpótlás-bajnokságot. A viadalon rajthoz álltak a Szegedi Korcsolyázó Egyesület fiataljai is. A Lavner Endre edzette Tisza-parti versenyzők két arany-, egy ezüst- és hat
bronzérmet szereztek. Különösen
Sasvári Annabella és a leány junior váltó tett ki magáért, hiszen az
első helyen végzett.
Junior F, leányok: 1. Sasvári Annabella, ...3. Csak Nikolett, 4. Sasvári Tamara. Fiúk: 1. Béres Bence
(Tatabánya). Junior E, leányok: 1.
Oroszi Beáta (Budapest), 2. Gonda

KÉZILABDA
Hétfőn a késő esti órákban értesült
Magyar Kézilabda-szövetség fellebbviteli bizottságának a döntéséről a
Liss-HNKC vezetősége, mely helybenhagyta a versenybizottság elmarasztaló határozatát. Ez pedig azt
jelenti, hogy a Békéscsaba-LissHNKC meccs alatt és után történtek miatt a vásárhelyi klubnak is fizetnie kell 150 ezer forintos büntetést. Pintér József, az egyesület elnöke erre úgy reagált, hogy lemondott
posztjáról, de hangsúlyozta: az anyagi támogatást nem szünteti meg.
- Bár már aludtam a döntésre
egyet - mondta Pintér József -, elhatározásomat nem változtatom
meg. Egyértelműen bebizonyítot-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb fordulón vannak túl a megyei asztahtenisz-csapatok a női
NB II-ben és a férfi NB ni-ban. A
hölgyeknél a rangadón a Makói
SVSE nagy csatában diadalmaskodott. A férfiaknál igazán kitettek
magukért az együttesek, hiszen
mind az öt gárda győzött.
NB II, nők:
ATSK Szeged-Makói SVSE 8:10
Pontszerzők: Kiss 3, Antovszki 2, Huszta
és a Kiss—Huszta, Agócs-Antovszki páros.
Férfi, NB III: loker-Totózó S Z A C I I . Kiskunhalas 15:3

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kedden csak a harmadosztályú
Makó lépett pályára az NB-s csapatok közül, ma azonban a Szeged
két együttessel, az Algyő és a Szentes is felkészülési labdarúgó-mérkőzést játszik.

MAKÓ-MAROSDÖMPERDESZK 4 - 3 (2-1)
Gólszerzők: Sümeghy, Mádi, Szegedi,
Ferenczy, ¡11. Kiss J., Tóth Á., Marjanucz.

Az előzetes tervekkel ellentétben
nem Deszken, hanem Makón csapott össze a két gárda. Az ok: az
elmúlt napi esőzés miatt a megyei
I. osztályú deszkiek nem akarták
tönkretenni a pályájukat, a Maros-partiak pedig készséggel vállalták a rendezést. A hazaiak gyorsan vezetéshez jutottak, amikor

- A versenybizottság a rendelkezésre álló videofelvételek és írásos
dokumentumok alapján hozta meg
döntését - mondta Kende György,
a fellebbviteli bizottság elnöke - ,
ezek a FEB-nek is a rendelkezésére

álltak. A Vásárhely elmarasztalását
az edző Farkas József és a szurkolótábor viselkedése indokolta.
- Öntől értesültem elnökünk
szándékáról - közölte Farkas József, a csapat vezetőedzője - és nagyon meglepett. Bízom benne, hogy
megváltoztatja a döntését.
- Hideg zuhanyként ért a hír árulta el Asztalos Judit, a gárda
egyik erőssége. - Ebbe mi, játékosok nem szólhatunk bele, az elnök
úrnak kell átgondolnia mindent.
Azt azért ígérhetem: a pályán nyújtott produkciónkkal mindent megteszünk azért, hogy befolyásoljuk
a véleményét és megváltoztassa
az elhatározását.
- Előrebocsátom - mondta Sinka
László, a Magyar Kézilabda-szövetség főtitkára -, nem szólhatok bele az első-, vagy a másodfokú fegyel-

mi döntésekbe, egyébként is megbízom a szakembereinkben, akik a
bizottságokban dolgoznak. Természetesen az esetről van véleményem, és a rendelkezésre álló bizonyítékok a rendezés hiányosságáról
árulkodnak, úgy is fogalmazhatunk:
a Békéscsabai ENK a felfokozott
hangulatban nem tett meg mindent a botrány elkerüléséért. Őszintén sajnálnám, ha emiatt Pintér József, aki már többször letette névjegyét a sportágban - csapatának
hatodik helye figyelemre méltó, a
bajnokság erősségét tekintve európai szintű produkció -, emiatt távozna a klub éléről. Javaslom: személyesen is egyeztessünk az ügyben.
És azt ajánlom, amennyiben elégedetlen a döntéssel, forduljon az
ISM-hez, a sportbírósághoz.
IMRE PÉTER

Eb-részvételről álmodnak

Váltó, D-E-F leányok: 1. Szeged
(Szalóky, Kalapács A., Gonda). ...3.
Szeged (Sasvári A., Csak, Sasvári
T). Fiúk: ...3. Szeged (Dobay, Oláh,
Bozóki), 4. Szeged (Hanger, Fehér,
Tóth).

A szegedi pontszerzők: Kószó 1.4, dr.
Kancsár, Kószó G. és Tóth 3-3 és a Kószó
l.-Kószó G., dr. Kancsár-Radics páros.
SzolnokATSK Szeged 7 - 1 1
A szegedi pontszerzők: Gera, Popovics 4 4, Szelei 2 és a Gera—Lele páros.
Szentesi KinizsiCegléd II. 1 5 - 3
A szentesi pontszerzők: Bunda, T. Nagy 44, Csúcs Sebestyén 3-3 és a Csúcs-Bunda páros.
Deák Ferenc DSE Szentes-Újszász 11:7
A szentesi pontszerzők: Takács A. 4, Simon 3, Takács L. 2, Kürti és a Takács
A.-Simon páros.
Makói SVSE-Orosháza 12:6
A makói pontszerzők: Gazdag 4, Csetle
3, Miskolczi 2, Ember és a Gazdag-Miskolczi, Tóth—Csetle párosok.

Hét gólt szereztek
LABDARUGAS

tuk, hogy nem tehetünk a csabai
eseményekről - például a tizenhat
rendezőből kilenc nyugdíjas volt és
a rendbontók között nem találtak
vásárhelyit -, mégis megbüntettek
bennünket, ezért úgy gondolom, a
személyemmel lehet gond. A legfurcsább az volt, hogy az egyik illetékes nevetve közölte: igazatok van,
de mi mégis így döntöttünk. Ilyen
körülmények között nincs értelme
a további munkámnak. Mindenkit megnyugtatok: a Liss-HNKC
nem marad vezető nélkül, egy héten belül gondoskodunk a pótlásról.
A 150 ezer forintot kifizetjük.

BAJNOKOK LIGAJA

Lujza. Fiúk: 1. Kakpács Dénes (Budapest), ...3. Oláh Bence, 4. Bozóki Benjámin, 5. Dobos Péter Gábor,
...8. Hanger Milán, ...10. Tóth Gergő. Junior D, leányok: 1. Debreczeni Zsófia (Budapest), ...3. Szalóky
Jenni, ...7. Kalapács Anett. Fiúk:
Koch Viktor (Pécs). Junior C, leányok: 1. Szabó Emese (Budapest).
Fiúk: 1. Szebeni Bence (Budapest),
...8. Hanger Zsolt. Fiúk: 1. Darázs
Péter (Jászberény), ...5. Molnár Eiserle Gábor, ...8. Tutrai Tamás. Junior A, leányok: 1. Heidem Petra
(Budapest), ...4. Nemes Katalin.

Makó: hibátlanul
ASZTALITENISZ

REFLEKTOR

Furcsa MKSZ-döntés

Sasvári ob-aranya
GYORSKORCSOLYA
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Sümeghy - egyedül kilépve - lőtt
Irsevics hálójába. Zámbori szabadrúgás után Kiss f. fejjel egyenlített, ám Mádi a szünet előtt ismét a Makónak szerzett előnyt. A
második ötven percben Szegedi
és Ferenczy találatával 4-1-re elhúztak a vendéglátók.
A Deszk nagy hajrát nyitott, és
Tóth Ákos, valamint Marjanucz
révén felzárkózott 4-3-ra. Sőt Botlik a végén egyenlíthetett vobia, de
óriási helyzetben hibázott, így maradt az egygólos makói siker. Kolozsvári János tanítványai szombaton, 11 órától a Gyálarétet fogadják.
Ma további három edzőmérkőzést rendeznek. Az NB Il-es FC
Szeged A csapata 15 órától a Postás-pályán az Algyővel, a B együttes pedig 15.30-től a Felső Tiszaparti stadionban az SZVSE-vel találkozik. A MÉH-Szentes a városi stadionban fél négytől a Békés
megyei Tótkomlóst látja vendégül.

Mától ismét képernyők elé szögezi a foci szerelmeseit a labdarúgó
Bajnokok Ligája küzdelemsorozata.
Az első mérkőzés, amit az m l
20.45-től élőben közvetít, a Barcelona (spanyol)-Roma (olasz) összecsapás lesz.
HARMADIK AZ AL-KO

A szentesi városi sportcsarnokban,
Szentes-kupa néven serdülő leány
teremlabdarúgó-tornát rendeztek a
12-14 évesek részére. Eredmények,
a döntőben: Dévaványa-Csanádapáca 1-0, a harmadik helyért: ALKO Szentesi TE ¡Tolnai, Lantos,
Gazsi, Benedek, Üveges, Milovanovics, Sipos, Szabics, Debreczeni)-Szekszárd 5-0, az 5. helyért:
Kiskunfélegyháza-Vasas 4-1. A gólkirály: Üveges Katalin (Szentes), a
legjobb szentesi játékos: Lantos
Fanny. A díjakat a torna támogatója, Milovanovics Tibor adta át.
KÉT HIBÁTLAN

A hódmezővásárhelyi Toti-Lancastkupa kispályás labdarúgótornán
már csak két hibátlan csapat van.
A Kék ágon a Cirio és a Csaó minden bizonnyal az utolsó fordulóban, az egymás elleni meccsen dönt
a csoportelsőségről. Eredmények,
Kék csoport: Cirio-Argentin T 4-2,
T-Boy-Lánglovagok 7-0, HFC
ifi-Bar-Bár 6-0, T + M Sport-3B Security 2-1, Csaó-Toti-Róta 2-0,
Toti-Róta-Lánglovagok 3-1. Az élcsoport: 1. Cirio (35-7) 15, 2. Csaó
(12-2) 15, 3. T + M Sport 10, 4.
Argentin T. 6 ponttal. Sárga csoport: Silstar-Kék Tubpán 5-0, V-Tabak-Boby Sec. 3-3, Balek-Padlógáz 5-1, Fém-Vill-Penna Club 7-2,
Boby-Viktória 3-2, Silstar-Padlógáz 2-0, Penna Club-V-Tabak'4-4,
Kék Tulipán-Boby 8-0, Viktória-Boby Sec. 5-2, Fém-Vill-Balek
3-2. Az élcsoport: 1. Silstar 15, 2.
V-Tabak 14, 3. Viktória 12,4. Boby
Sec. 10 ponttal.
ÁFÉSZ-KUPA

Két korosztályban, Áfész-kupa néven rendezett utánpótlás focitornát a Szegvári SC. Végeredmény,
1987-esek: 1. Szegvár 9, 2. Mindszent 4 (4-6), 3. Szentes 4 (5-12),
A Börcsök (balról), Molnár, Pusztay kajakos trió az Eb-válogatottba szeretne kerülni.
Fotó: Karnok Csaba 4. Fábiánsebestyén 0 ponttal. A legjobb kapus: Fazekas Lajos, a gólkivissza arra az időszakra a hatalmas óta együtt készülünk, a rivábsok rály: Erdélyi Péter, a legjobb játékos:
termetű Molnár.
viszont embercserékkel próbál- Bihari Zoltán (mindhárom SzegMa egész másra készülnek vala- koznak. Néhány századon múlt vár). 1989-esek: 1. Szentes 9, 2.
mennyien: szeretnének az Eb-vá- eddig a sikerünk, folyamatosan Hódmezővásárhely 6,3. Szegvár 3,
A Démász-Szegedi VE-ben nincs logatottba kerülni. A tavalyi ered- fejlődünk, most már a felnőttek 4. Mindszent 0 ponttal. A különdígond az utánpótlással. A kajako- mények alapján ehhez már csak mezőnyében is jó lenne nagyot jasok, a legjobb kapus: Rácz Dezső
soknál Váradi Márton például nagyon minimáhsat kell fejlődni- alkotni - árulta el a terveket Pusz- (Szentes), a gólkirály: Lantos Zoltán
(Hódmezővásárhely), a legjobb játay.
nyolc olyan sportolóval is szá- ük.
Afiatalemberektudják, hogy eh- tékos: Magony Péter (Szegvár).
molhat, akik az ifi Eb-ken és vb- Olyan juniorcsoport érte el a
ken már letették a névjegyüket, felnőttkor küszöbét, amelyből hez rengeteget kell dolgozniuk. A
a felnőttek közt pedig ez az év je- nincs még egy az országban - val- napi három, kötelező edzésen túl KISKUNMAJSÁN BOKSZOLTAK
lotta be Váradi Márton edző. - már mind a nyolc tehetség jóval Kiskunmajsa adott otthont a terülentheti számukra a kiugrást.
Molnár 2001-ben a 4-5. helyen több, mint száz kilométert lapátolt leti ökölvívóversenynek. A hódmeMolnár, Pusztay, Börcsök, Biczók, rangsorolta magát a felnőtt váloga- az örvényes Tiszán. Börcsök Balázs zővásárhelyi Hódgép SE Gémes
Almási, Szélpál, Juhász, Vasas. tókon egyéniben, a kétszázas, Mol- Budapesten, az állatorvosi egyete- Norbert, Bártfai Péter, Dienes Béla
Nyolc név, és valamennyi kajakost nár, Pusztay páros pedig alaposan men tanul, de ő szintén Váradi és Csáki Éva összeállításban szerekülönösen motiválja, hogy július- megnehezítette Fehérvári és Hege- Márton instrukciói alapján dolgo- pelt, és Szálkái László mindegyik taban Szeged rendezi az idei Európa- dűs dolgát, ráadásul megelőzte a zik a fővárosban. - Szerencsére a nítványa győztesen hagyta el a rinBártfai, Horváth duót. A világku- Honvédban, vagy a KSI-ben is szí- get.
bajnokságot.
- A Maty-éren világversenyen, a pán néhány századmásodpercen vesen látnak, az iskolának pedig kifelnőtt válogatottban indulni? En- múlt az elsőség, így azt hiszem, válóan felszerelt konditerme van - É L E N A R Ö S Z K E
nél királyibb dolog nincs! - mond- nyugodtan kijelenthetem: az idén mondta Börcsök. - Ha hazajövök, A Csongrád megyei amatőr sakkta az önmaga laza stílusában az öt- a nemzeti csapatba kerülés a cél. akkor pedig letesztelhetem ma- csapatbajnokság a féhdejéhez érkegam a többiek teljesítménye alap- zett. A küzdelemsorozat ezen szaszörös junior országos bajnok, Ez azt jelentené, hogy világ- és
obmpiai bajnokokat előznek meg ján.
kaszában a Röszke II. vezeti a tabelPusztay István. Hozzá hasonlóan
itthon, amely óriási önbizalomA test tréningezése mellett a szel- lát. A bajnokság állása az első öt forötször nyert ob-t Molnár Péter is a
mal járhat.
lemet is edzésben tartják a kajako- duló után: 1. Röszke SKII. 17,5, 2.
junioroknál. Mindketten ott voltak
A szakember még megjegyezte, sok. Börcsökről már volt szó, Mol- Szatymaz II. 16,5, 3. Üllés 12,5, 4.
1998-ban, a szegedi vb-n, igaz,
csak külsősként figyelhették a pél- hogy Börcsök K4 1000 méteren, a nár a fővárosi műszaki főiskola, Maróczy SE Szeged 10,5, 5. Móratöbbiek pedig 500 és 1000 egyes- Pusztay a szegedi JGYTF, Biczók a halom 10, 6. Szatymaz III. 8 pontdaképeket.
- Négy évvel ezelőtt, még ben, valamint párosban igyekeznek JATE hallgatója, Almási pedig ép- tal.
MTK-sként, óriási élmény volt, Angyal Zoltán szövetségi kapitány pen az edzői képesítés megszerzésén munkálkodik.
KSZSE-TOBORZÓ
hogy segíthettem a hazai sztárok keretébe kerülni.
A KSZSE-SZTE női kézilabdacsaMÁDI JÓZSEF
- Számunkra előny, hogy évek
hajóit a vízre tenni - emlékezett
pata toborzót hirdet a sportág iránt
kedvet érző lányok számára, 10-től
14 éves korig. Jelentkezni kedden,
szerdán és pénteken 17-től 18 óráig lehet az Etelka sori munkacsarnokban Pördi Péter edzőnél.

KAJAK-KENU

Tovább menetel a Beton
FUTSAL
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elmaradt mérkőzést pótolt a futsal NB I-ben az Első Beton. A szegediek a fővárosi Scotch ellen 35
percig eredményesen fociztak, és a
végén hiába szépítettek a vendégek,
a Tisza-partiak fölényes győzelme
nem forgott veszélyben.

ELSŐ BETON S Z E G E D -

A szegedi gólszerzők: Kis K. (3), Koncz
(2), Mahler, Keller.

SCOTCH REÁLPRINT BR

Bódi Attila: - Nem látványos játékkal, de megszereztük a kötelező győzelmet úgy, hogy a csapat
minden tagjával elégedett voltam.
A Beton a bajnokságban maradt
a negyedik helyen, de 47 pontjával csak két egység hátrányban
van az éllovas Cső-Montagetól.

7 - 3 (3-0)
Újszegedi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Bába, Kalmár.
Első Beton: Kovács K. - Mahler, Kis K.,
Koncz, Varga. Cserék: Győri (kapus), Geleta, Nemes, Keller, Tóth Cs.
Edző: Bódl Attila.

SZEGEDI ARANY ÉS EZÜST

Kecskeméten rendezték meg a „Garanczi Sándor" meghívásos országos szabadfogású birkózó-emlékversenyt 350 induló részvételével.
A Szegedi VSE sportolói a következő eredményeket érték el: Diák II.
korcsoport, +75 kg: ...2. Átyim
László; diák I. kcs, 38 kg: 1. Tóth
Norbert. Felkészítő: Savanya Ferenc vezetőedző.
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Nincsen értelme
GRECSO KRISZTIÁN

A

r/

F e l h ő s , d e s z á r a z , s z e l e s ido

. . 1 • ••

Késztette:

no szüljön
mielőbb!

LEEDS (MTI)

A néni dauerok ősz hajába beleragadt valami kosz,
levél, légytetem, vagy efféle, akárha az őserdő ezüstös liánjai között vergődött volna valami apró állat, süllyedt egyre mélyebbre, mert a hölgy mozgékonysága nem ismert határokat, újra és újra fölállt,
kiment, majd ismét bejött, ha előredőlt, akkor tördelni kezdte az ujját, mintha a vele szemben láthatóan szorongva üldögélő bácsit akarná utánozni. Az öreg hölgy és az úr Kecskemét után nyitottakbea kabinba, és amint helyet foglaltak, a hölgy
elővett egy nagy alakú borítékot, itt van, mondta,
én elolvasom az első lapot, aztán ellenőrizd le te
is. Aki a betűt szereti, annak nehéz ellenállni ilyenkor, szinte beteges kényszer mozgatja az idegeit, fejét az idegen mondatokat hordozó papíros felé fordítja, az idegek már kiszakadnak az akarat és a fegyelem jármából, a pupilla minden
jólneveltséget
legyőzve már fókuszál is a szövegre, mert aki a szöveget szereti, annak az egy világ, a másé meg egy
meghódítandó, ismeretlen világ. Amint elővette a
néni a papírost, fölpislantottam az Emlékiratok
könyvéből. Állítottam a lencsén, és elolvastam levelük fejlécét Miniszterelnöki Hivatal: ez volt a fölső
sorban, alatta meg a címzett Orbán Viktor miniszterelnök. Visszamélyedtem
a
Nádas-szövegbe.
„Egyetlenegyszer, egyetlen pillantást vetettem arra, ami megmaradt. Lecsüngött, dobálódott a kéz."
A néni aggódva böködte a bácsit, ötperces időközönként szúrt egyet mutatóujjának hegyével a fi-

noman vibráló térden. Akárha egy állat próbálta volna meg lökéseivel, föléleszteni élettelen társát.
Van benne hiba ? - kérdezte ilyenkor minden alkalommal. Válogatott ünneplő ruhadarabok,
kopott
gallérok, egy könyökében foltozott zakó utaztak át
az Alföldön, bennük idegenül mozgott a test, önmagával sem értve szót. Az utolsó lapon megint elkaptam egy mondatot. A szegény gyerekek ingyen
laldiassanak kollégiumban. Aláhúzva,
kiemelve
pirossal. Próbáltam olvasni. így az
emlékiratok:
„Ö volt az egyik öngyilkos fiú." Nem ment, összecsuktam a könyvet és irigy kiégettséggel bámultam
kifelé az ablakon. A Szamárköhögés című magyar
film egyik zárójelenetét rajzoltam rá magunkra. Én
lettem az az alsós kislány, aki '56 októberének végén könyörög a papájának, hogy hívja föl az amerikai elnököt, vagyakárkit, de kérjen segítséget. Aztán, egy hónappal később, a filmben
november
vége van, mindenéből kivetkőzve máz a papa fogadkozik a kislánynak, hogy tényleg fölhívja az elnököt, állítsa meg a vérontást. És akkor a gyerek
azt mondja, hogy ne. Papa, hagyjad. Úgysincs értelme. A papa meg csak néz, arcára század a só, de
hát tenni kéne valamit, mondja. Nem, rázza meg
a fejét a gyerek, nem hallottad, nincsen értelme.
A néni Pest előtt biztonságosan elhelyezte táskájában a borítékot, és sokatmondóan a bácsira nézett, tenni kell valamit, mondta neki, hogy zavarán enyhítsen.

Szülj mielőbb! Ez lehetne a mellrák
elleni védekezés jelszava, ha hihetünk brit orvosok következtetésének. Azoknál a nőknél, akik a szakmai előremenetel, vagy bármi más
ok miatt igyekeznek minél későbbre
tolni a teherbeesés időpontját, nagyobb a veszélye a mellrák kialakulásának, mintha korábban szülnének - olvasható a British Journal of
Cancer című angol orvosi szaklap
egy tanulmányában. Francia kutatók több mint 91 ezer nő egészségi helyzetét követték hét éven át,
1990-től kezdve: ez volt a legnagyobb szabású ilyen vizsgálat, amit
eddig Franciaországban végeztek.
Az eredmények szerint azoknál a
nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a mellrák esélye 63 százalékkal nagyobb, mint azoknál, akik
30 éves koruk előtt hozzák világra
első gyereküket, s az is csökkenti a
mellrák esélyét, ha valakinek több
gyereke van. Szerencsére a mellrák
egyik csoportban sem volt óriási
arányú: a 91 ezer nőnél a hét év alatt
1718 mellrákos esetet diagnosztizáltak.

Nyugat északnyugatfelőlgyakran, erősen megnövekszik a felhőzet de számottevő
mennyiségű csapadék sehol sem várható. Folytatódik a tavaszra sanenyhe idő.
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További Kilátások
Változékony időre lehet számifeni. Nyugat északnyugat felöl több hullámban ned
veslevegóérkezik, emiatt gyakran leszerősenfelhős, illetve borult az ég,tókénteleinte várható sokfeléeső. Kísséeiósödikazéjszakai lehűlés, hűvösebb lesz a nappal.
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Génfüggő a hallás?

Borult

Zápor

VÍZÁLLÁS:
LONDON, SAN FRANCISCO (MTI)

Amerikai tudósok nemrégiben kutatásokat kezdtek annak kiderítésére, hogy valóban a természet adománya-e az abszolút zenei hallás,
vagy bárki által elsajátítható képesség. Tudományos megközelítésben
abszolút hallásnak nevezzük azt a
képességet, ha valaki az egyes hangokat önmagukban, magasságuk
alapján is pontosan azonosítani
tudja. A zenészek - és a többi ember - többségének nincs abszolút
hallása, hanem csupán úgynevezett relatív van (vagy még az sincs
- pl. „botfülűek"). A relatív hallás
az egyes hangokat csak magasságbeli eltérésük alapján és csupán

Vízrobbanás
BUKAREST (MTI)

Egy hajléktalan asszony és másfél éves kisfia halálát okozta egy
távhővezeték szétrobbanása a román főváros alatti csatornarendszerben. A forró víz továbbítására szolgáló vezeték Bukarest déli
részén, a csatornarendszernek
Mátai Ménes. Ifj. Garai Lajos csikós járatja a lovait a Hortobágyon azon a pontján robbant szét, ahol
- ott, ahol ismét állami tulajdonba kerültek az egykori állami gaz- sok hajléktalan tölti rendszeredaság lovai. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht. sen az éjszakát. A szerencsétlen
közel 200 állatot, köztük hatvan nóniusz kancát és a harminckét aszszonyt és gyermekét magával
kancából álló magyar sportló tenyészetet gondozza. Az új állattar- sodorta a közel 100 Celsius-fotó gazdaság neve: Mátai Ménes.
MTI Telefotó: Oláh Tibor kos forró vízsugár. A vezeték robbanása miatt Bukarest déli részén
a lakások jelentős része fűtés és
meleg víz nélkül maradt. Egy hónap leforgása alatt második alkalommal robbant szét a forró vizet
szállító csővezeték Bukarestben.
BERLIN (MTI)
talhoz, amely végül úgy döntött, lakásának elhagyására kényszeríti a
Túl hangos röhögéséit lakoltattak túl sokat röhögŐL „Önt a szabályok
A NAP VICCE
ki egy férfit Berlinben. Az 59 éves megszegésével vádolják: csendháJürgen Olschewski állandó kacagá- borítást követett el hangos nevetés
sa nem derültséget keltett lakó- által" - idézte a Bild című napilap - Kérek egy fürdőruhát! - állít be
környezetében, hanem rengeteg a la lakoltatási felszólítás indoklá- az üzletbe egy tizenéves leány.
panaszt szült. A férfi szomszéda- sát. Hogy mindezen mennyit ne- - Milyet parancsol? - kérdezi a taitól egymás után érkeztek a bead- vetett Olschewski úr, arra nem pasztalt eladó. Élményekre vágyik
ványok az illetékes berlini hiva- tért ki a hír.
vagy pihenni szeretne?

Kilakoltatott röhögő

egymáshoz viszonyítva képes felismerni. Az abszolút hallás génje
után kutató csoport egyik vezetője,
Jane Gitschier meg van győződve
arról, hogy az abszolút zenei hallás
a természettől fakad és nem sajátítható el tanulás útján. Akiknek abszolút hallásuk van, nem tervezték el előre, hogyan szerezzék meg,
azok viszont, akik nem rendelkeznek vele, tudatosan gondolnak a
megszerzésére. A kutatók szerint
az abszolút hallás nem sokat ér, ha
az ember nem tudja megnevezni a
hallott hangot. Ahhoz, hogy ez a kiváltságos képesség kifejlődhessen
az emberben, nagyon korán, legkésőbb hatéves korban zenei tanulmányokba kell kezdem.

A Tisza Szegednél 513 cm (hőfoka 4.5 C l , Csongrádnál 520 cm,
Mindszentnél 550 cm. A Maros Makónál 190 cm.
A Nap kel: 6.42, nyugszik: 17.15. A Hold kel: 10.14, nyugszik: 0.34

Skoda az IKESZ-tói
az Izabella híd

IKESZ Autócentrum

Japán fizilaisok az emberi Jiaj szálnál ezerszer vékonyabb hőmérőt állítottak elő, amely éppen úgy működik, mint a hagyományos lázmérő.
Jihua Gao és Josio Bando miniatűr
karboncsövecskét folyékony galliummal töltött meg, s a fémszál
ugyanúgy mozog fel- és lefelé, mint
a lázmérő higanyszála - számoltak
be találmányukról a japán tudósok
a Nature című brit tudományos fo-

trapézlemez, síkJemez
ereszcsatoma-rendszer
cserepeslemez
könnyűszerkezetes épületek,
csarnokok kivitelezése.
S Z A P P A N O S ÉP-KER,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. vége. • Telefon: 02-241-209, 62-230-446.
A L I N D A B TERMÉKEK KIEMELT
MÁRKAKERESKEDŐJE!

NAIROBI (MTI)

Ismét „örökbe fogadott" egy antilopot az a kenyai nőstényoroszlán, amely hasonló anyáskodása révén került be szenzációként januárban a világsajtóba. Az oroszlánban meghökkentő módon megintcsak felülkerekedett az anyai ösztön - legyűrve a ragadozóit és az
amúgy számára ennivaló béb ¡antilopot ahelyett, hogy felfalta vol-

na, védelmébe vette. Az adoptálás a múlt héten, Bálint-napon történt a Samburu Nemzeti Parkban.
A nőstényoroszlán „anyatigrisként" védte oroszlántársaitól „antilopcsemetéjét", ugyanakkor megengedte, hogy az újszülött antilopot az édesanyja - mármint a vér
szerinti - megszoptassa. Az etetés után viszont azonnal elzavarta az anyaantilopot is. Mivel a
szoptatásra csak egyszer került soi;

a bébiantilop éhezett és kezdett legyengülni. Ezért a park vadőrei pár
nap után elválasztották „nevelőoroszlánjától" az antilopot és
most tehéntejjel táplálják - jelentette a Reuter Januárban már két
teljes héten át anyáskodott a nőstényoroszlán egy másik antilopcsemete felett, azt azonban mégis
felfalta egy hímoroszlán. A dráma
akkor következett be, amikor a
„mostohaanya" elszundított.

ISTEN ELTESSE!

lyóiratban. A két japán feltaláló nanotermométerének vastagsága a
milliméter 75 milliomod része,
hossza pedig a milliméter tízezred
része. A miniatűrvilágban különféle célokra lehet felhasználni a nanotermométert, amely annyiban
mégis különbözik a hagyományostól, hogy „teljesítménye" 50 és 5 0 0
Celsius-fok között mozog, leolvasásához pedig elektronmikroszkóp
szükséges - áll a dpa ismertetésében.

ALADAR, ALMOS
Aladár kedvelt férfinév, eredete vitás. Egyesek szerint török eredetű,
jelentése: testőrhadnagy. Más nyelvészek szerint a germán Aldrik,
Alarik névből fejlődött, jelentése:
mindenben hatalmas. Az iráni eredetű aldar, azaz elöljáró szóból is
származtatják. Árpádfejedelemapjának neve Almos. Ez némelyek
szerint az álmos köznévből származik, melynek korabeli jelentése
álombeli, megálmodott. Mások szerint török eredetű, jelentése: vétel.
Származtatják a volgai bolgár uralkodó hasonló címéből, eszerint a jelentése: magasztos.

Filmmúzeum
VÍZSZINTES: 1. Lány Clark filmje (1998). 11. Névelővel:

1

-

3

4

5

6

7

vasoxid. 12. Híres gyomai nyomdászcsalád. 13. Ránc.
14. Osztrák, olasz és magyar autójel. 16. Trombitahang.

ii

•

17.... Sumac („a perui csalogány"). 19. Női név. 21.
Színművész (Dezső). 24. Kokas párja! 25. Támadó katonai alakzat, seregtest. 27. Akcióban van! 28. Kiejtett
betű. 29. Egykilós, másképpen (két szó). 31. ilyen szezon is van! 32.... házassága; Mozart-opera. 33. Skóciai grófság. 36. Vármaradvány. 37. Győri sportegylet. 38.

Amikor oroszlán az örökbefogadó

Telefon: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

•
•
•
•

Hajszálnál ezerszer
vékonyabb hőmérő
JOKOHAMA (MTI)

lábánál.

Érc, latinul. 40. Borjú, németül. 41.... Ono; énekesnő,
John Lennon özvegye. 43. Szánkószerű téli sporteszköz.
FÜGGŐLEGES: 1. Kenneth Branagh filmje (1994). 2.
Numizmatika. 3. Francia filmrendező' (Jean-Luc). 4.
Mező vége! 5. Fogságban van! 6. Ady egyik írói álneve.
7.... Süleymanoglu; olimpiai bajnok, sokszoros világcsúcstartó török súlyemelő. 8. Parancsnok, rövidítve. 9.
Ókori görög, vagy római jellegű. 10. Ötpontos betűnagyság. 15. Általános Iskola egyik osztálya. 18. Sánta Ferenc riportregénye. 20. Aprókat lép. 22. Olasz város a
Szent Bernát-hágó közelében. 23. Páratlan buzgár! 26.
L. Z. F. 27. Miniszterelnök, köztársasági elnök, politikus,
gróf (Mihály). 30. Keleti küzdősport. 31. A nagyszülők kedvence. 34. Lakoma, névelővel. 35. Ruhatisztító eszköz.
3 9 . . . . Francisco. 40. Víznyerő hely. 42. Helyrag. 44.
Üres kas!
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A Délmagyarország és a Délvilág melléklete. Megjelenik minden hónap harmadik szerdáján

Szerda, 2002. február 20.
Anyagok

a lakberendezésben

Energiatakarékossági

(3.)

lehetőségek

(3.)

Faanyagok a lakberendezésben - burkolatok Fűtési praktikák
Munkatársunktól

Régen természetes volt, hogy

A f a a n y a g , m i v e l könynyen hozzáférhető, t e r m é szetes, k ö n n y e n m e g m u n kálható, relatíve t a r t ó s és
e l l e n á l l ó , m e l e g színű és
kellemes t a p i n t á s ú anyag,
ősidők óta kedvelt alapa n y a g a az építészetnek és
a l a k b e r e n d e z é s n e k . Ha
padló, fal, vagy mennyezeti b u r k o l ó a n y a g k é n t alkalmazzuk meleggé, otthonossá, előkelővé vagy rusztikussá t e h e t j ü k vele o t t honunkat.
A mennyezetburkolat azért
készül, hogy a belmagasságot
csökkentsük, hogy melegebbé, bensőségesebbé tegyük a
teret, vagy hogy gazdagítsuk
vele ugyanazt. Természetesen
műszaki okok miatt is készülhet m e n n y e z e t b u r k o l a t , így
pl., hogy a helyiség szellőzőcsatornáit
vagy
egyéb,
mennyezeten f u t ó berendezéseit elrejtsük, de a hang- és
hőszigetelést is megoldhatjuk
vele, vagy j a v í t h a t u n k az
akusztikáján. Készíthetünk fából álmennyezetet, azaz a födémhez erősítve függesztett
m e n n y e z e t e t , de a deszka
vagy kazettás, esetleg sima
mennyezeti b u r k o l a t o t közvetlenül a födémre is rögzíth e t j ü k . Rusztikus hatást t u dunk elérni az eredeti födémgerendák láthatóvá tételével,
vagy álgerendákat is készítt e t h e t ü n k , ha ragaszkodunk
a rusztikus hatáshoz. A menynyezetburkolat
faanyagát
a padló- és az esetleges falb u r k o l a t anyaga határozza
meg általában. M i n d e n k é p pen szép erezetű, nemes fából
t u d o m ajánlani, esetleg intarziával gazdagítva. Ha vadászházról, hegyi házikóról vagy
nyaralóról van szó, nyugodtan használhatunk fenyő- vagy
t ö l g y b u r k o l a t o t is.
A falburkolatok elsősorban
a helyiség megjelenését vált o z t a t j á k meg. Stílusosabb,
melegebb, kényelmesebb hatást lehet vele elérni. Termé-

csak a z o k a t a helyiségeket fűtötték az emberek, ahol é p p e n tart ó z k o d t a k , és csak addig, a m í g
szükséges volt. Ez a rendkívül takarékos megoldás ma is használatos, de legtöbbször ma már ezt
a k o m f o r t o t nem találnánk megfelelőnek, hiszen őseinknek a meleg öltözet, a szőnyeggel burkolt
falak, a vastag takarók voltak
segítőik a hideg elviselésében.

A faburkolat a fürdöszo
szetesen a hő- és hangszigetelést, illetve a helyiség akusztikájának javítását is szolgálhatja a falburkolat. Magasságát
a t t ó l f ü g g ő e n , hogy milyen
hatást szeretnénk elérni, a
mennyezetig érő, ajtóig érő,
mellmagasságig érő falburkolatig (ha a belmagasság csökkentése a cél), vagy ablak alatt
f u t ó falburkolatként határozhatjuk meg. A falfelületeket
sokféle f o r m á b a n lehet burkolni: így vízszintes, vagy
függőleges lécburkolattal, melyek általában saját vagy idegen csapos, esetleg ráfalcolt
megoldású, profilozott, letört
élű vagy közönséges élű deszkák vagy lécek illesztéséből álnak. Ilyen f a l b u r k o l a t o t kissé
rusztikus, falusias m i l i ő b e ,
skandináv jellegű bútorok köré vagy konyhába, f ü r d ő szobába t u d o k ajánlani. A kazettás burkolatot keretbetétes burkolótáblák alkotják és
egészen elegáns, gazdag, kifinomult hatások érhetők el vele. Érdemes nemes fából készí-

teni, természetesen, hogy jól
illeszkedjen a padlóburkolat
és a bútorok faanyagához. Ha
kazettás falburkolatot választunk, ügyeljünk arra, hogy kifogástalan csiszolása és lakkozása legyen. Ez eleve nem olcsó megoldás, így hát érdemes a szakipari munka kiváló
minőségére odafigyelni. Jól
mutat a klasszikus szobabelsőben, kedveli az angolos, kif i n o m u l t stílusú b ú t o r o k a t .
Könyvtárszobák, szalonok,
reprezentatív hallok dísze lehet, de a szobaszerűen berendezett fürdőszobának is meleg
hangulatot kölcsönöz.
A különböző méretű lapokból összeállított falburkolatot
lapburkolatnak nevezzük. A
lapokat többnyire takart, nem
látható elemekkel rögzítik a
tartószerkezethez. Ilyen borítás modern, egyszerű bútor o k k a l is k o m b i n á l h a t ó . Ha
pénzt szeretnénk megtakarítani, bútorlappal, vagy festett
m d f - l a p o k k a l is helyettesíthető a fából készült falbur-

inak is melegséget

kölcsönöz

kolat. Sokan nem gondolnak
arra, hogy az m d f - l a p o k
ugyanúgy profilozhatók, falcolhatók és keretbetétes megoldások is kivitelezhetők vele. A festésnél azonban ügyelni kell a megfelelő alapozásra, és ajánlatos a festéket szórópisztollyal vagy szivacshengerrel felvinni.
Falburkolatok készítésénél
f o n t o s ügyelni a nedvesség
okozta károsodások kivédésére, ezért a burkolat felrakása előtt a falakat kívülről be
kell vakolni. A fal és a burkolat között mintegy 20-25 mm
légrést kell hagyni, melyet a
mennyezeten vagy a padlón
keresztül Is lehet szellőztetni.
Ha fürdőszobába szeretnénk
f a b u r k o l a t o t tenni, fontos a
burkolat hátoldalának, valamint a falak gombásodás elleni kezelése.
Következő számunkban a
f á b ó l készült p a d l ó b u r k o l a t o k r ó l lesz szó.
összeállította:
Teodor Zsuzsanna

GMD2001 KFT.
6725 Szeged. Moszkvai kit. 19. H / f a x : 62/445-080

Az ablak alatt elhelyezett radiátor a helyes megoldás
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A központi fűtéses lakásokban,
házakban szükség esetén az időszakos, a helyi és a csökkentett
fűtés is könnyen megoldható.
Nem kell más, csak szabályozó automatika vagy nagyobb odafigyelés. A kereskedelemben kapható
szabályozók a külső hőmérséklettől függően, többféle programot képesek tárolni: például normál, csökkentett fűtés, éjszakai,
nappali és hétvégi, szabadság idejére szóló változatok.
Ezek használatakor figyelembe kell venni, hogy éjjel alacsonyabb hőmérsékletet kívánunk
(kb. 16 °C), mint nappal. Központi fűtés esetén az egész lakás
együtt fűtött, de a radiátorszelepek beállításával kis hőmérsékleteltérések is kialakíthatók. A termosztatikus szelepek alkalmazása tűnik a legegyszerűbbnek, ám
ezeket nem szerelhetjük fel mindenhová. Váratlan nappali felmelegedés esetén ugyanis előfordulhat, hogy valamennyi szelep
egyszerre lezár, és tönkremegy a

szivattyú. Ezért vagy nyomáshatárolót kell a szivattyúhoz beépíteni, vagy csak a leggyakrabban szabályozandó hőmérsékletű helyiségbe szabad a szelepet felszeretni.
A hagyományos szelepek esetében hasonló a helyzet, nem szabad valamennyit elzárni, viszont
mivel nem tudjuk, mennyire csökkentettük le az áramlást, a túlzott lefojtás a szivattyú idő előtti
meghibásodásához vezethet. Tehát a fűtés megkezdésekor legyen
mindegyik szelep nyitva, és utólag
zárva, mindegyiken egy kicsit szabályozhatjuk a fűtést.
Fontos szerepe van lakásunk
működésében a párának. Mivel
a meleg levegő több nedvességet
képes magában tartani, így nem
érzékeljük jelenlétét. Csak a hidegebb felületű ablakon lecsapódó vizet vesszük észre, vagy a
megtelepedő penész- és gombafoltokat, ami szintén a kicsapódott vízre utal. Huszonnégy óra
alatt egy ember 1-4 liter vízgőzt
lehel ki, minden köbméter gáz elégetésekor 1,5 liter víz termelődik,
a jelenség tehát nem elhanyagolható.
A meleg épületben a vízzel telített levegő szellőztetéssel eltávolítható. A helyesen kialakított, folyamatosan üzemelő fűtés felmelegíti és melegen tartja a belső
felületeket, így ott nincs gond a
páralecsapódással, a kondenzációval.

Ha nincs ideje sorban állni I Ha körülményes a parkolás és drágái
Ha nem szeret cipekednil
|OFMÉG/5 SZERETNE IGÉNYBE VENNI EGY MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁST?
Nevezetesen: vegytiszh'tást, mosást, tolltisztítást,
szalagfüggöny-tisztítást, úgy rendelje meg háztól házig
szolgáltatásként a Nett Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-től
a z alábbi telefonszámon: 6 2 / 4 2 5 - 0 5 7 .
|
A megrendelés alsó határa: 2 0 0 0 Ft.
Reggel 8 - 1 7 óráig állunk rendelkezésükre.

¥

9 Különleges ágytakarók
9 festett balinéz
szárungok függönynek
9 gyertyák,
gyertyatartók
9 lampionok
9 lenvászon, selyem,
rizspapír, díszpárnák
9 füstölők, illóolajok

' FA (fenyő, bükk stb.)

ZSALUS TOLÓAJT0K
»STANDARD (6 s z í n b e n )
»CLASSIC (12 s z í n b e n )
»EXCLUSn/E (6 s z í n b e n )
CÜMFOBT (4 s z í n b e n )
ajtókeretekkel
BEMUTATÓTEREM:
Szeged, Kossuth L. sgt. 50.
Telefon: 62/424-554
NYITVA TARTÁS:
H.-P.: 13-17-ig. Szo.: 9-12-ig
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Szecesszió VI.

OTTHONTEREMTOK

Százéves iskoláink Csongrád megyében

U j felnőttképzési programsorozat n d u i

akarunk szakács szakmát szerezni, hisz hét-

h a z á n k b a n azok számára, a k i t ottho-

köznapjaink szempontjából teljesen mindegy,

nuk,

miként üzemel egy éttermi vagy szállodai kony-

Miután felépült a budapesti
Postatakarékpénztár, s a kultuszminiszter parlamenti beszédében
elítélően szólt az új stílusról,
Lechner Ödön nem kapott többé
állami megbízást. Ezzel a lechneri
stílust hivatalosan is megbélyegezték. elutasították, és csak
követőinek munkásságában élhetett tovább. De az országban
sokfelé, egyre-másra épültek
a lechneri stílust terjesztő, azt
hosszú távon meggyökereztető,
városképeket meghatározó épületek.

magánéletük,

családi

életük

mmoseget szeretnek fejlesztem. Itthon

ha. D e fontos volna jónevű szakemberek se-

m é g újdonságnak számít e z a képzési

gítségével megismerni a főzés, sütés,

forma, pedig a fejlett nyugati országok-

cukrászkodás, italkészítés lényeges fogásait,

b a n m á r kiterjedt hálózatok á l n a k a z

hogy akár magunk is alkothassunk konyhánk-

érdeklődök rendelkezésére. A 2 6 téle

ban, hogy ezáltal is örömet szerezhessünk sze-

stuoBumooi aao programegyunes erieice-

.Otthonteremtő Stúdiumok" hasznos ismere-

srtési vezetőjét, Tasnádiné Pataki Zsu-

teket nyújt a családi gazdálkodástól, a magán-

zsannát kérdezte munkatársunk.

életi biztonságunk megteremtésén keresztül,

fifankatársunk:

az egészséges életmód kialakításáig, össze-

. «.'.,fc.—.i.l. űl 4JLL

*•»•

* ,» *|

Mi adta az ötletet a stúdkrmak

beindítására?

sen 6-féle témacsoportban.

P. Z s j Az .Otthonteremtő Stúdiumok" létre-

Munkatársunk:

hozója már régóta foglalkozik felnőtt képzessel

tünk számára mely stúdiumokat ajánlaná ?

Tapasztalata szerint a hosszú, sok gyötrelemmel

P. Zss A z .Otthonteremtő Stúdiumok" kö-

járó szakmaszerző tanulás mellett, nagy az

zött természetesen vannak olyan programok
is, amelyeket külön érdemes kiemelni e mellék-

meretekre. Egy hosszú szaktanfolyam mindig

let hasábjain.

berekké váljanak a hallgatók. Ha csupán jól
hasznosítható információkat kívánunk szerezni, hosszasan kell kutatnunk számos szakkönyvben, folyóiratban, vagy esetleg az ismeretterjesztő

Az

költséges tanfolyamokra j á r n i Egy szakmából

A kellemes és csendes Tiszaparti környezet másik iskolája az
1901-1903 között épült Felsőbb
leányiskola. Szárnyai U alakban
veszik körbe az udvart. Az egyemeletes épület a bejárati részen
kétemeletessé nő. A hosszan elnyúló homlokzatokat közép- és
sarokrizalitok tagolják. Legfőbb
jellemzői a piros préstéglából ké-

jezetei, amelyek Lechner Ödön
örökségét jelentik. Az előcsarnok
és a lépcsőkorlátok kialakításában is a mester hatása érződik. A
téglaszalagok párosával fogják
össze az ablakokat, közöttük a
vakolatmezőkbe kék virágmotívumok kerültek. Az architektúrát
míves kovácsoltvas munka egészíti ki. Mindkét épület a Tisza-parti városkép fontos elemét jelenti
ma is, bár érvényesülésüket a magas fák korlátozzák.
A csongrádi Polgári leányiskola épületét is 1901-ben építették.
A korábban egyemeletes épület
homlokzatának főbb jellegzetességei a téglapilaszterek, a téglaszalagok. Az 1975. évi tűzeset
után emeletráépítést és lapostetőt
kapott, figyelmen kívül hagyva az
épület stílusát, ekkor tűnt el az
oromzatos attika fal és a nyeregtető is.

Az egykori Felsőkereskedelmi Fiúiskola homlokzatrészlete
tárolja, és hasonlóan igényes munka a fakapu betétrácsa, a zászlótartó és a Tisza-parti oldal erkélye is.

kínálatában.

szóinak, akik nem akarnak nagy kitartást igénylő,

Baumgarten átvette Lechner
szalagornamentikáját és stílusának egyéb jellegzetes elemeit,
mestere eredetiségével, frissességével és fantáziagazdagságával
azonban nem versenyezhetett. Ez
a nagyszámú megbízásnak és a
kevésbé tehetős megrendelőknek
is köszönhető, illetve természetesnek kell tekinteni, hogy míg
korszakalkotó építészeink a főváros .kirakatépületeit" tervezték,
(a város ünneplő ruháit), egy vidéki alkotás (a mindennapi köntös)
sokszor szerényebb.
Az első igazi szegedi szecessziós épület a Stefánia sétány északi végében 1899-1900 között
épült Felsőkereskedelmi Fiúiskola
volt. A belső udvart négy oldatról
veszik körül az épületszárnyak,
három frontján utcák határolják.
A Stefánia felé néző főhomlokzat
és az oldalhomlokzatok is középrizalitosak. A tömegalakitás még
hagyományos, de az összetett
tetőforma, a tetőfelépítmények
és a taréjdiszek már a szecesszió jegyében fogantak. Az alapfelületek méltóságteljes téglaburkolat o t a főhomlokzat és oromfalak
jellegzetes magyaros díszítést kaptak. Az épület sarkai és az ablakok
szegélyei vakolt armírozással
hangsúlyozottak. Különös érdekessége az ornamentikának a
kettős oszloppal keretezett, Hermész-fejjel koronázott félköríves

műsorok

.Otthonteremtő Stúdiumok" azok számára

Az egykori Felsőbb leányiskola déli homlokzata

szült vízszintes, függőleges és íves
téglagirlandok, a félköríves bejáratok sokszögű sarokpillérei és fe-

A hódmezővásárhelyi Leánypolgári iskola 1901-1902-ben
épült 20 ezer korona és 400 ezer
darab tégla városi támogatással.
Az L alakú, egyemeletes épület
stilizált kerámia virágdíszeiben,
íves attikás párkányzatában és az
ablakok
téglakereteiben
a
lechneri örökség él tovább. Attól
függetlenül, hogy mindezek az
alkotások méretben és művészi
rangban nem vetekedhetnek a
külföldi és fővárosi előképekkel,
meg kell becsülnünk őket. Sőt fel
kell ismerni, hogy ezek a kisebbnagyobb városainkban álló épületek a helyi adottságokhoz és
lehetőségekhez igazodtak, és a
helyi jellegzetességeket adják,
tőlük lesznek városaink azok,
amik: egyediek, turistacsalogatók,
szépek, a mi igényeinket szolgálók és nekünk tetszők.
Sós József

^Lakás-Építészet'mellékle-

igény a rövid, gyorsan elsajátítható hasznos isarra irányul, hogy általa professzionális szakem-

A követők elsősorban egykori
munkatársai voltak, hiszen a nemzeti stílus megteremtése egy nemzedék célja volt, így természetes,
hogy egész iskola alakult ki körülötte. Baumgarten Sándor Lechner
Ödön közvetlen tanítványa volt,
aki a magyarországi oktatási intézfakapu, felette az angyalok tartotményhálózat kialakulásának legjeta címerrel, legfelül az .Él magyar
lentősebb időszakában tevékeny- /Áll Buda még" idézettel. Az oldalkedett. A több száz óvodából, elehomlokzatok emeleti ablakai fömi, polgári, kereskedelmi és fő- lött nyitott és csukott szárnyú bagreáliskolából, gimnáziumból álló
lyok utalnak az épület .tudós" miéletmüve az egész Kárpát-medenvoltára, a koronázó magyaros mustcében megtalálható. Munkáiból
rák közepébe kedves gyermekarcok
most két szegedi, egy csongrádi és kerültek. Az előkertet jellegzetes
egy hódmezővásárhelyi iskolát
szecessziós kovácsoltvas kerítés haemelünk ki.

retteinknek és persze saját magunknak. A z

csak az érdekli őket, ami a saját magánéletük,
családi életük, azaz a tágabb értelemben vett
otthonuk minőségét fejleszti, viszont nincs idejük és kedvük magányosan böngészni a szakirodalomban.
M u n k a t á r s u n k : Kérem, mondjon erre példát
a gazdag kínálatból!
P. Zs.: Talán a legegyszerűbb az otthoni sütéstfőzést megemlítenem. Ha valaki meg akart tanulni főzni, sütni, akkor csak két lehetőség állt
előtte. A trükköket vagy elleste a szülőktől,
ismerősöktől, vagy sokéves képzésben szakáccsá képezte magát. Valljuk be, kevesen

A „Házépítő" stúdiumunkat az épftkeznivágyók számára hoztuk létre.
A „Tulajdonunk az ingatlan" a'mű stúdiumunkat azoknak ajánljuk, akik ingatlan vásárlására vagy eladására készülnek.
A „Praktikus otthon" a célszerű lakberendezés létrehozásáról szól, míg a „Gyönyörű otthon" a lakás hangulatos kialakítását mutatja be.
E témakörben vannak még további stúdiumaink is, de azokról később szólunk.

Munkatársunk: Az érdeklődök hol iratkozhatnak be a stúdiumokra?
P. Zs-: A szervezésben legfőbb partnerünk a
Magyar Iparszövetség Oktatási Központja.
Szegeden a Rigó utcai kirendeltségben találnak meg bennünket az érdeklődők. Az induló
stúdiumainkról bővebb tájékoztatást a 4 2 6 5 8 7 , vagy a 4 2 5 - 5 9 6 t e l e f o n s z á m o n adnak
munkatársaink. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik hasznos ismeretekre és jó társaságra vágynak!
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HASZNOS ISMERETEK
JÓ TÁRSASÁGBAN

Tegye otthonossá környezetét!
V

HÁZÉPÍTŐ

Avagy miként tartsuk kézben házunk, lakásunk építését;

TULAJDONUNK AZ INGATLAN
Avagy miként kössünk j ó ingatlan-üzletet;

GYÖNYÖRŰ OTTHON
Avagy v á l t o z a t o s h a n g u l a t o k a z o t t h o n u n k b a n ;

PRAKTIKUS OTTHON

^^Avagy a célszerűen kényelmes lakberendezésj^Á

Bővebb információk
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központjában
Szeged. Rigó u. 24/d.Tel: 62/426-587,62/425-596

OTTHONTEREMTŐ
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oltott oész, c i i c o t . homok,
sóder, hullámpala, járdalap,
k gipszek, csemperagasztó
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SItGED, BAKAY NÁNDOR U. 29.
TEL./FAX: 6 2 / 4 2 5 - 1 6 6

KÜLÖNLEGES

N Ö I és FÉRFI

Szeged, Algyői út 42.
JJL62/471482^
04/20/33-45-171

H a é p í t ő a n y a g kell.

itt a z M-Ker.

Mintabolt: S/eged, Debreceni u. 16/A T.: 62/498-848
Telephely: Szeged, Algyői út 42. T.: 62/499-010

Az egykori Polgári leányiskola Csongrádon

Az egykori Leánypolgári iskola Hódmezővásárhelyen

TOSHIBA

klímakészülékkel:
• télen

fűtünk

• nyáron hú'tünk
FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT.
6723 Szeged, Római krt. 23. Tel : 62/421-533 Fax: 62/421-637
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SZOLGÁLTATÁSAINK:
• transzportbeton-előállítás

Tel.: + 3 6 ( 0 6 ) 6 2 / 4 5 2 - 4 0 2

VÁSÁROLJON E GERENDÁT. POROTHERM
TÉGLÁT ÁREMELÉS ELŐTTI AKCIÓS
ÁRON! PÉNZTÁRCÁJÁNAK
ÉS IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN.
§

• transzportbeton-szállítás mixer
és billencs gépkocsikkal
• betonbedolgozás pumpával

• kavicsért ékesít és
• teljes köri betonlabor-szolgáltatás
• ingyenes szaktanácsadás
• egész éves üzemelés

AMIT A BETQNRQL TUPHI KELL!
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Modern francia építészet (3.)

Egy világkiállítás szenzációi: az Eiffel-torony és a Gépcsarnok
azonban lassan elfogadtatta
magát, és ma már a város jelképe. Sőt városépítészeti szempontból is kitűnő helyen, a Katonai Akadémia és a Chaillot
Palota közötti barokk kori várostengelyen áll.
Az első igazán modern építményként meghaladta a középkori tornyok magasságát és
könnyedségét. 100 méteres
négyzet felett lendülnek át a
kovácsoltvas ívek és a szerkezeti elemek között átjár a levegő.
A pillérek között addig soha
nem tapasztalt térélmény fogadta (és fogadja) a látogatót:
ez a tér nem zárul önmagába, a
Mars-mező tágas légtere átszövi, tér és tömeg összeölelkezik,
külső és belső valójában egyetlen térvilágot alkot. A torony
kitör szűkebb környezetéből, és
a tetejéről olyan panorámát tár
a párizsiak elé, amit a természet megtagadott ettől a pompás várostól.

Az új anyagok, az öntöttvas,
aztán a kovácsoltvas, majd az
acél felhasználása kevesebb
akadállyal bontakozhatott ki a
közlekedési, ipari és üzemi épületekben, így ott alkalmazták
őket először. Ezeket mérnökök
tervezték, míg az építészek inkább a hagyományosabb igények szolgálatában maradtak.
Néhány korabeli angliai híd köztük a londoni Tower-híd és üvegezett pálmaház is jó példát mutatott az öntöttvasban
rejlő lehetőségekre, és térhódítását segítette néhány színház
tűzesete is, ami után megpróbálkoztak vas fedélszék konstruálásával. A chartres-l székesegyház
tetőzete 1836-41 között épült.
Ám ezeknél a példáknál tisztán
gyakorlati és nem esztétikai
szempontok miatt helyettesítették a fát vassal.
Ráadásul 1855 és 1889 között
minden jelentős világkiállítást
Párizsban rendeztek, és ezek
szintén jó alkalmat kínáltak az
acél tipikus szerkezeti formáinak széles körű bemutatására.
Építészeti érdekességek
A francia forradalom 100 éves
évfordulójára rendezett 1889.
évi szimbolikus értékű Párizsi
Világkiállítás két igazi építészeti érdekességgel szolgált, amelyek már a látványos szerkezettervezés jegyében születtek:
a kiállítás kapujául is szolgáló
toronnyal és egy hatalmas csarnokkal.
A torony építése 1887 januárjában kezdődött, és Párizs ingyen
adta a telket azzal a feltétellel,
hogy a torony 20 év múlva a város tulajdonába jut. Vassúlyának összege 3562 tonna. A 312
m magas torony oldalai erőt és
szépséget sugároznak, mégis
kezdettől fogva provokált: az
ipari technológia sugallta új
szépségfelfogást fejezte ki, és
ez sok francia ellenállását váltotta ki. Nehezen fogadták el, hogy
a technikai megújuláshoz kapcsolódó haladás gondolatát
ilyen alkotás képviselte. Pedig a
torony a kor csúcsteljesítménye

Az Eiffel-torony

építés

A Gépcsarnok acélszerkezete

volt, és a Szajna-parti Marsmezőn elterülő kiállítási területet már messziről jelezve, funkcióját is tökéletesen betöltötte.
Tervezője Gustave Eiffel felismerte, hogy a nagy távolságok
áthidalásához az akkori technika fejlettségének megfelelően a
hengerelt, illetve folytacélelemekből alakított szegecselt,
térbeli rácsos tartószerkezetek
a legelőnyösebbek. Formája és
technológiája modell értékű,
alakja követi a lefelé növekvő
igénybevételt, mint természeti
előképe, a fa. Fontos szerepe
van a kilátó teraszokként
működő határozott vízszintes
szerkezeti átkötéseknek is,
amellyekkel a szélerőt vették
fel. Talajnyomása csupán 4
kg/cm7- nem több, mint egy széken ülő emberé. Eiffel korában
még kevés pontos számítási
lehetőség volt, ezért jelentős
szerepet kapott a jó statikai érzék, a mérnöki ösztön. Nem
csoda, hogy az Eiffel-iroda
a megvalósult alkotások

(köztük a szegedi régi közúti
híd) révén világhírű lett.
Döbbenet és ellenérzés
Minden tiltakozás ellenére,
élénk nemzetközi érdeklődés
mellett felépült az akkori világ
legmagasabb építményének
számító mű. A torony az egész
városból látható, a „jó érzésű"
párizsiak döbbenetét és ellenérzését váltva ki ezzel. De akkor
még nem gondolta senki, hogy
a XX. század is bőven tartogat
ilyen meglepetéseket: helyi döbbenet, nemzetközi figyelem, a
végén nagy siker. Valójában
azonban csak arról volt szó,
hogy a kifinomult közvéleményt
készületlenül érte ez az alkotás, és a tiltakozás még mindig
a vasszerkezetes építés különleges helyzetét mutatta. A két és
fél év alatt megépült torony

A világkiállítás másik szenzációja a Gépcsarnok, ami az ilyen
irányú fáradozások csúcspontja volt. Acélszerkezete 115 métert ívelt át, 420 méteres hosszúságával és 45 méteres magasságával csodálatosan tágas és súlytalan benyomást kelthetett.
Contamin mérnök a szerkezetet
háromcsuklósra tervezte, vagyis
minden erőt a csúcspontra és
a két talppontra vitte. A támaszok és a gerendák már nem különültek el, a szerkezet egy lendülettel emelkedett alaptól a
csúcsig. A szerkezet
könnyedsége közvetlenül is érzékelhető: a háromcsuklós ívtartók rácsozása szinte
lebegővé
tette ezt
a hatalm a s,
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ta szükségszerűségből fakadt
ez a szemléletváltás, és az abban
kialakult körülmények is hozzájárultak a vasszerkezetű építés európai kifejlődéséhez. A
korabeli öntött- és kovácsoltvas
épületek a modem építészet
első lépéseit jelentik, alkotóik
a modern formatervezés úttörői, és az itt elért eredményeket
később az amerikai felhőkarcolóépítésben fejlesztették és kamatoztatták tovább.
Az eddig bemutatott épületek
korai vasszerkezetein mind
megjelentek a rácsozott elemek,
amelyek a szerkezetek tényleges
és esztétikai értelemben vett
könnyítését szolgálták. Az
anyag nagy szilárdsága és kis
alakváltozása tette lehetővé ezt
így gazdaságos és könnyű szerkezetek készülhettek. Az acél
máig megőrizte fontos szerkezeti és építészeti szerepét és ez
tette lehetővé, hogy az építészeti tér teljesen új felfogása alakulhasson ki a XX. században.
Mivel az építészet egyszerre
művészet és tudomány, a fejlődés a XIX. században szintén
e két vágányon futott egymással párhuzamosan. Ezért a
következő rész az Art Nouveauról szól, ami az itt bemutatott
mérnöki építészettel vállvetve
igyekezett kora meghatározója
lenni.
Sós József

közben
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TBC
Szeged
Kft.
6728 Szeged, Cserje sor 7.
(62) 460-666, (30) 969-6478

Kereskedelmi

de viszonylagos könnyűsége ellenére is igen nagy súlyú szerkezetet. Az ornamentikus díszítésnek nem maradt sok értelme és
helye, csupán a főhomlokzat közepén, az óra körül, és a karzatok alsó felületén jelent meg.
A Galerie des Machines megmutatta az acél új felhasználásának máig mutató lehetőségeit, de sajnos 1910-ben mégis lebontották. így ma csak korabeli fényképekről és a Musée
d" Orsay-ban bemutatott modellről ismerjük.
Ezeknél a mérnöki építményeknél és az újfajta épületeknél a
szokatlan méretekkel is megbirkóztak, amelyekhez nem voltak előképek. De nem csak a
méret és a tökély fokozódott,
hanem új esztétika is született
a nagy fesztávolságok alapján.
Mint láthattuk, saját esztétikával bíró, új technikai építési hagyomány született a hidak, gyárak, pályaudvarok, vásár- és kiállítási csarnokok, valamint
nagyáruházak építésével. E hagyomány vezérelvei a tárgyilagosság, a takarékosság, a szerkezeti tisztaság és a funkcionális szabadság. Az épület teljes
létrehozását mindinkább meghatározta a technika és a nélkülözhetetlen mérnöki munka. A
kiállítás e mérnöki alkotásai végleg visszaállították szerkezet és
épületforma egységét, ami a
gótika után veszett ki. Az Eiffeltorony és a Gépcsarnok tehát
újfajta szépséget teremtett: a
technikáét. Győzedelmeskedett
a gépek világa, amelyet korábban a rútság szinonimájának
tartottak. Ily módon lett e két alkotás a modernség szimbóluma. Demonstrálták, hogy akkorra a hagyományos esztéikai
szempontokat szigorú funkcio-

és Szolgáltató
N. u. 22.

TeL/fax:

Kft.

...egy szilárd kapcsolat

62/422-222.

Kábelek, vezetékek és szerelési anyagok
kis- és nagykereskedelme

f
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7-16,

Európai
színvonalon,
hazai árakon
kínáljuk magyar
transzportbetontermékeinket

szo.: 8-12.
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;ed,
sszeli krt. 21.
Telefax: 62/491-011.
Nyitva: h.-p.: 8-17,
szo.: 8-13-ig
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abutorok
:zők
Tolóajtós
Iróbszekrények
Fürdőszobai
bútorok
irodabútorok
Raktári rendszerek
Árnyékolástechnika
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Tavaszváró dekorációk

Design-kiállítás

Budapesten

Yuppie és polgári
A hosszú tél után az előbukkanó Nap felkelti a vágyat arra, hogy a lakásban is előderengjenek a tavasz színei, fényei. A természet
egyre tarkább, erősödő vidámságából kis leleménnyel szinte ingyen bevarázsolhatjuk
a fényt, a színeket otthonunkba. Nemcsak egyegy rügyező ág vázába tételével, vagy egy-két
tavaszi virágszállal lehet derűsebbé tenni a
szobákat.
Egyre nagyobb szerep jut mostanában a
fény- és színdekorációban az üvegeknek.
A színes üvegből készült vázák készen adják magukat, csak arra kell ügyelni, hogy színük harmonizáljon a virágéval. Ez könnyen megoldható a nagyon divatos kék, zöld, lila, sárga vázák-

kai, amelyek maguk Is a tavasz jellemző színeit mutatják. A különböző alakú, színtelen üvegekbe virág helyett mindenféle színes magokat, kavicsokat lehet több rétegben belerakni,
és csodálatos fény-szín játékot adnak, ha napsütötte helyre kerülnek - s nagyon egyedi lakásdíszek. Akárcsak az ablak elé tett különböző
alakú és színű flaskák, amiken eljátszik a tavaszi napsugár, derűssé téve a tél végi napokat.
Aki nyitott szemmel jár a természetben, az
könnyedén „bementheti" annak színkombinációit a lakásba. A korai virágok sugárzóan
üde színei persze jó, ha ezekben a napokban
már a lakástextllelnken is megjelennek.

Sz. M.

Hagyományteremtő szándékkal nemzetközi design-kiállítást rendeznek február 28-tól március 3-ig Budapesten a Millenáris Park fogadóépületében. Az első alkalommal nyegnyíló Design Sálon 2002. az ipari formatervezés sokféle ágazatát átfogva, ötvözve alakít kí, mutat be
különféle élettereket a mai életformákra jellemző tipizálás szerint. A lakberendezési tipológiák mentén egy-egy részlettel látható lesz az egyedül élők (Szingli), a családok (Family Life)
divatos lakótere, bemutatják a Yupple-ét és a Modern Polgárit, lesz Minimál, Cult, Erotic. A Bed
Office (a lapunkban korábban már bemutatott „ágylroda") enteriőrjét Vízhányóné Kiss Edit
szegedi lakberendező komponálja meg. A hálószobai Iroda mellett lesznek más, valóságosan
működő Irodákat imitáló kiállítások is - külön szekcióban.
Az egységes koncepció alapján kialakított életterekben a bútorok, a számítástechnika, a mobilkommunikáció, a szórakoztató elektronlka, a világítástechnika, a kiegészítők, a háztartástechnika, a ruházkodás, a képzőművészet, a lakástextíliák együtt jelennek meg a különböző
enteriőrökben, a nappaliban, konyhában, hálóban, fürdőszobában. Természetesen Igazodva
a tipikus személyiségjegyekhez is. - Az új koncepciójú bemutató idején szakmai rendezvényekre Is sor kerül, lesznek kiállítások (pl. az Iparművész egyetemi hallgatók tárlata), láthatók lesznek a formabontó ötletek pályázatának nyertes alkotásai, lesznek divatbemutatók, brit és finn
napok is.
Szabó Magdolna
S Z E G E D , Öthalom u. 26. sz.
ilatt épülő társasházban lakások
garázsokkal eladók.
Gutenberg u. 24. sz. alatt
(elépült, liftes társasházban
udvari parkolók eladók.
Teljes körű hitelügyintézés!

Tel.: 06-30/9-537-287
ELSŐ H A Z
Építőipari
Kereskedelmi Kft

M+M

Szerelvényüzlet

Februári KLUDI
csaptelep AKCIÓ!

=1]®%

Amíg a készlet t a r t !
Cím: Szeged, Pacsirta u. 14.
Tel.: 6 2 / 4 7 8 - 8 1 1
Nyitva tartás: H.-P.: 7 . 3 0 - 1 7 - i g .
Szo.-Vas.: 8 - 1 2 - i g .
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fischer

• Konyhai munkalapok
• Laminált b ú t o r l a p o k

FALCO

• Furnérozott f a f o r g á c s l a p o k
• Natúr faforgácslapok
• Cementkötésü f a f o r g á c s l a p o k

Márkaképviselet:

. MDF-lapok
• OSB-lapok

J=AKTimA

• Bútoralkatrészek

FAIPARI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szeged,
Dorozsmai út 3 5 .
(Délép-telep)
Tel./fax: 6 2 / 4 6 4 - 0 2 1
0 0 0

A színek harmóniája - egységet

alkotnak

Univerzális rögzítődűbelek
Szigetelésrögzítők
Nagy szilárdságú rögzítések
Építő vegyi anyagok
Fúrók, szerszámok
Kötés- és tűzéstechnika
Kress el. kéziszerszámok

• Szinazonos h á t f a l a k
• M O F A farostlemezek
• FALCO Profil Kft. termékei

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-16-ig
szombat: 9-12-ig

RÖGZÍTÉSTECHNIKAI
CENTRUM

RA A |
C S A V A R KFT.
6724 Szeged, Bakay N. u. 29.
Tel.: 62/558-778.
6600 Szentes, Vásárhelyi út 65.
Tel./fax: 63/400-056.

nSZfíBlífó
Szeged, Kölcsey u. 5 .
(A Kovai mellett)
Igényes Formstervezett
Különleges
* * A mindennapik luxuaal
mmm

BEMUTATÓTEREM

Sipos M. Építési Kft.
6 7 2 6 Szeged, Thököly u. 9 7 .
•Td./fav: 62/401-775
g • Mohit: 06-30/955-30-98
5 Vállalunk kivitelezési munkát!
Hajnal u. 4. sz. alatt épülő
lakások társasházban ELADÓK!

Az igazi minőség Amerikából!

012076986

lakásba, szállodába, irodába
• Önnel együtt tervezünk
• Pontos felmérést végzünk
(Szngnd területén díjmentesen)
• Egyedi méretre gyártunk
• Elvégezzük a helyszíni szerelést

PADLÓLAPOK,
FALICSEIVIPÉK
MINDENKINEK.
A

ALUXA

•
I
6722 Szeged, 1
Jósika u . 4 .
-

Tükrös elöszobafalakat, térelválasztó toliajtókat
is kínálunk tükörrel, bútorlappal.
Kedvezményekkel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
Tel.: 30/399-23-92, fax: 62/541-050
Bemutatóterem: Szeged, Kossuth L. sgt. 99.;
Tel.: 30/265-6988

Modul-Bau Építőanyag
Szeged. Csongrádi sgt. 31. Tel.: 62/491-022
Szeged. Tűzoltó u. 4. Tel.: 62/466-092
Mazótéglák,

áthidalók áremelés előtt február 28-ig!

LB-KNAUF AKCI0!
ItkNAUf
Ha házához szükséges falazóhabarcsot
30% engedménnyel megrendeli,
minden más LB-KNAUF terméket
15% engedménnyel vásárolhat meg.
Ha vakolóanyagot rendel
4(K> engedménnyel, a házához
szükséges színezővakolatot
50*o engedménnyel kapja!
DRYVU

NIKECELL
VAKOLAT, RAGASZTÓ

Nyitva tartás:
H-P: 9 - 1 7 óráig.
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6 2 / 4 5 1 - 6 4 0

¡SlPIITRAPi CENTER
A DUNAFERR Csoport tagja

POROTHERM

;;

TERVEZÉSTŐL
KIVITELEZÉSIG.
A Marazzi
maradandó.

n:

áron
-30%
-15%

ACÉLTERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL
VÁRJUK ÖNÖKET!

Makó. Aradi u. 125. Tel.: 62/209-003. Tel./fax: 62/213-220
Makó. Gyöngy u. 1/A. Telefon/fax: 62/219-447
Nyitva: hétköznap 7-17-ig, szombaton 7-12 óráig
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN ÉS KEDVEZŐ ÁRAKKAL
KÍNÁLJUK AZ ALÁBBI TERMÉKEINKET:
K®l&&(§[l[t,®[Ks átm. 3-160 mm-ig, többféle anyagminőségben
©S®W@K8 8 - 3 2 4 mm átmérőig, különböző minőségben
atoggSQÍÍ^IWIlIX ÓD, 0„ ír ©gHtiwScaVllCS több méretben
(P@|j3P®[&SjlS> OMíflSSBK különböző mintázattal
Ika(?®©a©{|&,©[Kl (közel lOO-féle méretben)
10-200 mm-ig, különböző vastagságban
sa.a 0,5-60 mm-ig •
Mennyiségtől
függő

TERMÉKEINK KIZÁRÓLAG
I. OSZTÁLYÚAK ÉS A GYÁRTÓMŰVEK
ÁLTAL CSATOLT MŰBIZONYLATTAL
RENDELKEZNEK.

Lakas-

D U T R A D E CENTER D U A G
Acélkereskedő és Szolgáltató Kft.
6728 Szeged. Napos út 8. Tel./fax: 62-551-640.
Nyitva tartás: H.-P.: 6.50-15.50 óráig.
5600 Békéscsaba. Felsőnvomás 256.
(44-es főúton, tv-toronv mellett) Tel.: 66-454-524.
Nyitva tartás: H.-Cs.: 7.00-15.30 óráig. P.: 7.00-13.00 óráig

Bemutató terem: Szeged, Csongrádi sgt. 35.
Tel.: +36 62 540-400 Fax: +36 62 540-401 E-mail: tiszabiak@deltav.hu
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Következő lapszámunk:
2002. március 20.
A lapot kiadja és terjeszti
a Délmagyarország Kiadó,
a Lapcom Kft. tagja.
Lapmenedzser:
Nagy-György Andrea
Szaktanácsadó:
Tasnádl György
Design: DM Grafika

19-150 mm-lg
k e d v e z m é n y e k !

