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Gázkommandó járja a megyét
A Dégáz Rt. ellenőrzőcsoportja számos Csongrád megyei fogyasztónál manipulált gázórákra bukkant, a műszerek a valódi fogyasztásnál lényegesen kevesebbet
mértek. A szolgáltató munkatársai az ellenőrzést saját
dolgozóiknál kezdték, és több kollégájuk lakásán is furcsán pörögtek az órák. A rendőrség szakértők bevonásával nyomoz a manipulált mérők miatt.

A veseátültetés után egy nappal
jól érzi magát a szegedi sebészeti
klinikán lábadozó
kunszentmiklósi zenetanár.
Hajdú Benedek egy tragikus
körülmények között elhunyt
fiatalember veséjét kapta meg,
s bízik a gyógyulásban.
3. oldal
ELKÉSZÜLT A TERROR HÁZA
A diktatúrák áldozatainak
emléket állító múzeumot tegnap
mutatták be a sajtó
képviselőinek Budapesten,
a hírhedt Andrássy út 60.-ban.
Abban az épületben, mely előbb
nácik pártszékháza volt, majd
az ÁVO-nak és az ÁVH adott
otthont.
2. oldal
TISZÁRA ÚSZOTT A KŐSZEG
A tápéi téli kikötőben vízre
bocsátották a Mahart TiszaYacht
Kft. Kőszeg névre keresztelt, 600
tonnás motoros uszályát.
A társaság jachtjai holland és
német tengerekre is eljutnak. Itt
készül a Millennium Úszóház is.
5. oldal
SZŐKE NŐK MONOLÓGJA
„A szöszis viccek kimentek
a divatból" — állítják az
érintettek, vagyis a szőke hajú
hölgyek, akiket nem bosszánt az
olcsó élcelődés. Az olasz férfiak
éppen hajszínük miatt rajongják
körül az aranyhajú nőket.
Sziluett
www.delmagyar.hu
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Több mint ezer, nem a valós fogjíasztást mérő órát derített fel Csongrád megyében a Dégáz ellenőrző csoportja
az elmúlt hónapokban - nyilatkozta lapunknak Laczó
Sándor, a Dégáz Rt. vezérigazgatója. Elmondta: két okból
kezdték el a fogyasztók gázóráinak ellenőrzését. Egyrészt
a balesetvédelmi szempontok miatt, hiszen a szabálytalanul működő fogyasztásmérő akár fel is robbanhat, a
másik ok pedig természetesen a társaságot ért, szabály-

talan fogyasztásból eredő kár mérséklése. A vezérigazgatótól megtudtuk, hogy a Dégáz először saját dolgozóinak
fogyasztásmérőit vizsgálta meg, és több helyen találtak szabálytalan órákat. A csaló alkalmazottak ellen fegyelmi eljárás indult, egyet elbocsátottak, a többieket megrovásban
részesítették.
A Dégáz egyébként több mint 400 ezer fogyasztóval áll
kapcsolatban, a gázórákat vizsgáló csoport eddig csakn e m 1400 gyanús fogyasztásmérőt szerelt le. Az órák 2040 százalékkal mértek kevesebbet a valódi fogyasztásnál.
- Nem ellenőrzünk minden fogyasztót, hanem figyeljük a gyanús jeleket, és szúrópróbaszerűen vizsgáljuk a fogyasztásmérőket. Ezúton is köszönjük a lakossági bejelentéseket, hiszen gyakran a balesettől tartó szomszédok figyelmeztetnek rá bennünket, hogy szabálytalan gázóra működik a közelükben - nyilatkozta Laczó Sándor.

Háromszázmilliós
fejlesztés a tollüzemben

A vezérigazgató elmondta, olyan is előfordul, hogy a
gázóra úgymond gyári hibás, vagy elromlott, ezért elnézést kér azoktól az ügyfelektől, akiknél bebizonyosodik,
hogy a gázórát nem manipulálták. Akinél azonban valóban szabálytalan gázórát találnak, számítson a jogszabályban meghatározott hátralék kifizetésére felszólító
számlára.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság továbbra is
szakértők bevonásával vizsgálja a Dégáz Rt. szabálytalan
gázórák felszerelésével gyanúsítható munkatársainak ügyét.
A szakértői vélemény tartalmazza majd, hogy mekkora kárt
okoztak a vállalatnak, tudtuk meg Bárány Zoltán rendőr
főhadnagytól, a főkapitányság sajtóreferensétől. - Jelenleg
sem a szolgáltató korábbi munkatársai, sem az ügyfelek közül nincs senki előzetes letartóztatásban.
ILLYÉS SZABOLCS

Csőtörés a Glattfelder téren

Évszázados csatorna
Csőtöréshez riasztották tegnap a vízműveket Szegeden. A cég munkatársai a Glattfelder téren két gödröt is ástak, hogy megszüntessék a szivárgást, közben egy legalább százesztendős csatornaszakaszra bukkantak, amit a tervek szerint végleg lezárnak.

Szegeden, a Glattfelder téren lakók
néhány nappal ezelőtt figyeltek fel
a vízszivárgásra. Riasztották a vízműveket, a szerelők gyorsan a helyszínre érkeztek, hogy kiderítsék a
vízfolyás okát. Hamarosan megállapították, hogy a járda alatt megrepedt az egyik 30 centiméter átmérőjű ivóvíznyomó cső.
- A szivárgás nagy részét az úttest felé vezette egy védőcső, amelyből tovább folyt a víz, ezért két
gödröt is ki kellett ásni. A helyreállítási munkák még néhány napig
eltartanak, végleges burkolatot leghamarabb egy hét múlva kaphat a
felbontott úttest, addig egy rövid
szakaszon a villamossínekre tereljük a forgalmat - mondta Bodor
Dezső, a Szegedi Vízmű Rt. műszaki igazgatója, aki megnyugtatta a
lakókat: a javítás a környező házak
A Klárafalván feldolgozott toll Németországtól Amerikán át Japánig keresett termék. Fotó: Schmidt Andrea vízellátását nem fogja zavarni, csupán tegnap délelőtt kellett néhány
Glattfelder Béla, a Gazdasági Mi- megduplázta. A céget vezető Né- chenyi-terves kiírásokra jelentke- óráig nélkülözniük.
nisztérium államtitkára avatta fel meth Sándor tervének megvalósu- ző makói vállalkozások száma Szabó Tibor, a Magyar Vízügyi
tegnap délelőtt a klárafalvi Né- lását központi források is segítet- hangzott el az ünnepélyes avatást
meth Toll Kft. új üzemcsarnokát. ték: a Széchenyi-terv keretében követő makói vállalkozói fóruA vállalkozás nemrégiben közel benyújtott pályázatára hatvanmil- mon. A tanácskozáson Glattfelder
háromszázmilhó forintos fejlesz- lió forintos vissza n e m térítendő Béla személyre szóló tanácsokkal
tést hajtott végre: bővítette terü- támogatást kapott.
is szolgált a pályázni készülőkletét, új berendezéseket vásárolt és
A klárafalvi példát mind többen nek.
ezzel tucatnyi munkahelyet te- követik a térségben. Az utóbbi hóremtett, termelőkapacitását pedig napban megsokszorozódott a Szé- Tudósításunk a 3. oldalon

Kivitelezési Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a gödröket kiásó
munkások egy elhagyott, téglafalú
csatornaszakaszra bukkantak, ami
valószínűleg legalább százesztendős. A szakaszt feltehetően nem
sokkal az 1879-es árvíz után építették, de amikor újracsatornázták
a várost, ezt elfelejtették „injektálni", azaz betonnal feltölteni. Ezért
a járda felől ideszivárgó víz ebben
a járatban folyhatott tovább. A csőrepedés megjavítása után örökre
lezárják ezt a csatornarészt is.
- Több kilométernyi száz-, sőt
százötven éves, téglából épült csatornarendszer húzódik a Belváros
alatt, néhány szakaszt ma is használunk, hiszen a XIX. századi mérnökök nagyon gondos munkát végeztek, így a vezetékek meglepően
jó állapotban vannak. Az elhagyatott szakaszok azonban a mostanihoz hasonló meglepetéseket okozhatnak - mondta Bodor Dezső.
I.SZ.

Rabló gyerekek, zsaroló fiatalok
Fiatalkorú és gyermek bűnözők tetteire derült
fény Szentesen és Szegeden. Egy fiatalokból
álló, négytagú szentesi banda elhagyott helyre
csalt egy fiatalembert. Ott elkérték mobiltelefonját, majd közölték, hogy csak pénzért adják
vissza a készüléket. Az áldozat előbb tiltakozott,
ám miután torkánál fogva a falhoz nyomták,
kifizetett 4 ezer forintot támadóinak. Egyikük
még visszament a kifosztott fiatalemberhez, s
továbji 400 forintot vett el tőle. A négy gyanú-

sítottból három még be sem töltötte 18. életévét.
Az egyik szegedi általános iskola környékén
egy 11 éves lány és egy 12 éves fiú rabolt ki két
hasonló korú gyereket. A város egyes területein föl-fölbukkannak csoportba verődött, 6 - 1 0
éves gyerekek, akik erőszakos kéregetéssel zaklatják a felnőtteket, s megfélemb'téssel csikarnak ki pénzt védtelen, s jól öltözöttnek látszó
iskolásoktól.

Szidalmazzák, alkalmanként le is köpik azokat, akiktől nem kapnak pénzt. Sok gyerek
már kerüli a Kárász utcát, amelynek környékén rendszeresen fölbukkannak az erőszakos
kéregetők.
A rendőrség elfogott egy Mars téren garázdálkodó tolvaj társaságot, de nem indíthat eljárást
a gyermekkorú bűnözők ellen.
A vízmű dolgozóinak lapátjai nyomán még téglából épült, elhagyatott csatornajárat bukkant elő.
Fotó: Mískolczí Róbert

írásunk az 5. oldalon
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A szegedi Gyermekklinika
Szeptikus Intenzfv Részlegének
létrehozáséhoz a Porsche Szöged
minden regisztrált tesztvezetfi után
1000 Ft-tal járul hozzá!
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Tavaly mérséklődött
a népességfogyás
BUDAPEST (MTI)
Tavaly mérséklődött a népességfogyás üteme, a lakosság száma
2001. végén 10 millió 161 ezer
főre csökkent, ami 35 ezer fővel kevesebb, mint az előző év február 1 jei népszámlálás adata - derül ki
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) szerdai jelentéséből. A népesség fogyása ugyan továbbra is jelentős, de 3000 ezer fővel, vagyis
7,8 százalékkal alacsonyabb, mint

2000-ben. Az előzetes adatok szerint tavaly 43,5 ezer házasságot
kötöttek, 97 ezer gyermek született
és 132 ezren haltak meg. A házasságkötések száma mintegy
4500-zal maradt el a 2000. évitől,
ami 10 százalékos csökkenést jelent. A KSH jelentése szerint 2001 ben 3600 fővel haltak meg kevesebben, mint egy évvel korábban.
A születések száma 600 újszülöttel, 0,6 százalékkal csökkent
tavaly 2000-hez viszonyítva.

Izraeli gránáttűz Arafat gázai hivatalaira

Támadtak a hadihajók
GÁZA (MTI)
Az izraeli haditengerészet szerda
reggel hadihajókról tüzérségi gránátokkal lőtte fasszer Arafat palesztin vezető hivatali épületeit a Gázai
övezetben. Négyen meghaltak. Az
áldozatok palesztin forrás szerint
Arafat személyes testőrségének, a
17-es Erőnek a tagjai. Maga a Rilcsztin Hatóság elnöke a másik palesztin területen, a (ordán folyó nyugati partján, Rámalláhban tartózkodott a támadás pillanatában - a várost immár három hónapja nem

hagyhatja el. Gáza városában a hivatali épületek lövetése mellett egy
F-16-os harci repülőgépet is bevetettek. Az egy központi rendőrségi
épületre dobott le bombát, amelynek nyomán sűrű füst gomolygott
a levegőben. A támadásra csak néhány órával azt követően került sor,
hogy palesztin fegyveresek hat izraeli katonát lelőttek Rámalláh közelében egy katonai ellenőrzőpontnál. Ez volt az első alkalom az
erőszak 17 hónappal ezelőtti kiújulása óta, hogy Izrael a gázai központi épületeket támadta.

GLÓBUSZ
MEGKEZDŐDÖTT A HADZS
Mintegy kétmillió ember részvételével Szaúd-Arábiában szerdán
megkezdődött a hadzs, az iszlám
hívők hagyományos mekkai zarándoklata. Az ötnapos rendezvény incidensek nélkül, szigorú
biztonsági intézkedések mellett
vette kezdetét. A zarándoklat első
napján, a Mohamed próféta által
elrendelt szertartásnak megfelelően a hívők az iszlám szent városától, Mekkától 8 kilométerre
fekvő Minába indultak, ahol a hegyek között imádkozással és meditációval töltik a napot és az éjszakát.
GYIJKANOVICS TANÚSKODNA
Milo Gyukanovics montenegrói
elnök is tanúskodna a hágai Nemzetközi Törvényszék előtt Szlobodan Milosevics volt jugoszláv és

A németek
kálváriája

szerb elnök perében, ha az ügyészség erre kérné. - Nem szeretném
sem megkönnyíteni, sem megnehezíteni Milosevics dolgát. Ha
felkérnének, elmennék tanúskodni - mondta Gyukanovics, miután PodgOricában tárgyalt Jaime
G a m a portugál külügyminiszterrel, az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) soros elnökével.
HŰTLEN KEZELŐ
A fél-franciaországi Aix-en-Provence város büntetőbírósága szerdán 450 ezer eurónyi összeg elsikkasztásáért és Victor Vasarely
mester több képének eltulajdonításáért három év - ebből kettő letöltendő - szabadságvesztésre ítélte Charles Debbascht, a Vasarely
Alapítvány volt elnökét hűtlen
kezelésért.

Orbán Viktor kormányfő nyugat-európai tárgyalásai az EU-csatlakozásról

Áthidaló holland javaslat
BRÜSSZEL, HÁGA (MTI)
Orbán Viktor miniszterelnök kétnapos, Írországot, Belgiumot
és Hollandiát érintő útja során Brüsszelben előadást tartott az
Európai Parlament külügyi, emberi jogi, közös biztonsági és védelmi bizottságának ülésén. A
kormányfő egyebek között kijelentette: Magyarország n e m ellenzi, hogy az Európai Unió tíz
országot készül felvenni egyszerre, de azt szeretné, ha egyetlen
tagjelölt országot sem várakoztatn á n a k azért, m e r t valamelyik
más tagjelölt még n e m tudta a
többiekkel együtt lezárni a csatlakozási tárgyalásokat. A mezőgazdasági támogatásokat illetően a
miniszterelnök leszögezte: Magyarország ezt versenykérdésként
kezeli.
A magyar miniszterelnök mindezt megelőzően az Európai Unió
bővítési folyamatának haladásáról, a bővítés finanszírozási kereteiről, az uniós reformokat előkészítő sokoldalú konvent közelgő
kezdetéről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt belga kollégájával, Guy Verhofstadttal.
Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor
miniszterelnök brüsszeli megbeszélésük után egybehangzóan azt
a reményüket fejezték ki, hogy az
EU csatlakozási tárgyalásokon
még hátralevő nehéz kérdésekre
sikerül megoldást találni, és év

Orbán Viktor tárgyalt Romano Prodival, az Európai Bizottság elnökével (balról a második) és Günter Verheugennel, az EU bővítési biztosával (jobbról a második). Jelen volt Pierre Abou, Prodi kabinetirodájának munkatársa is.
MTI Telefotó: Illyés Tibor
végéig Magyarország lezárhatja a
tárgyalási folyamatot.
Prodi elégedetten nyugtázta,
hogy Magyarország megállapodást kötött Romániával a kedvezménytörvény ottani végrehajtásáról, és sürgette a kormányt, hogy
mielőbb igyekezzen megállapodásra jutni Szlovákiával is.
•
Hollandia bizonyos feltételek
mellett nem ellenezné a közvetlen mezőgazdasági támogatások

kiterjesztését az EU-hoz újonnan
csatlakozó országokra - közölte a
holland kormányfő magyar kollegájával, Orbán Viktorral szerdán
Hágában folytatott megbeszélései
után. Wim Kok egy olyan megoldás k ö r v o n a l a i t v á z o l t a fel,
amelynek keretében a jelenlegi
tagországokban fokozatosan leépítenék, az ú j o n n a n csatlakozókban pedig ezzel párhuzamosan fokozatosan bevezetnék ezeket a támogatásokat. Az Európai

Nem lesz szlovák ellentörvény?
POZSONY (MTI)
A szlovák kormány szerdai ülésén
nem tett eleget annak a parlamenti határozatnak, amely arra kötelezte, hogy terjesszen a parlament elé
a magyar kedvezménytörvény ellen irányuló törvénytervezetet.
Csáky Pál miniszterelnök-helyettes a kormányülés után elmondta:
a külügyi tárca nagyon rövid, civilizált hangnemben megírt anyagot
terjesztett a kormány elé. Ez négy
pontban foglalja össze azokat a lépéseket, amelyeket Szlovákia meg
kíván tenni. A szlovák kormány a

megállapodás szándékával folytat- lyának megfelelő tevékenységet fejtni akarja a kedvezménytörvénnyel ' e ' k i akkor, amikor gyűjti és Makapcsolatos tárgyalásokat, ugyanak- gyarország felé továbbítja a magyarkor a saját diplomácia csatornáin igazolványokért folyamodók kérelkeresztül továbbra is hangoztatni meit. A d o k u m e n t u m negyedik
fogja a magyar jogszabályt érintő pontja leszögezi: ha ez év júniusáfenntartásait. Ezzel együtt a szlovák ig a magyar és a szlovák kormány
belügyminisztérium kezdeményez- között mégsem jön létre megegyeni fogja, hogy a területileg illetékes zés, akkor a szlovák kormány egy
(nyitrai) kerületi hivatal bíróság ál- újabb dokumentumban tájékoztattal vizsgáltassa meg, vajon össz- ja a parlamentet arról, hogy milyen
hangban áll-e a szlovákiai törvé- konkrét lépéseket és milyen törnyekkel a szlovákiai közvetítőirodá- vénytervezeteket kezdeményezett
kat működtető Szövetség a Közös a magyar státustörvény szlovákiai
Célokért (SZKC) nevű szervezet te- hatásának semlegesítése érdekében
vékenysége, s az SZKC alapszabá- - fogalmazott Csáky.

A diktatúrák áldozatainak állít emléket

Elkészült a Terror Háza múzeum

BUDAPEST (MTI)
BUDAPEST (MTI)
Alapvető optimizmusra ad okot,
hogy az utóbbi időben mind többen
találnak vissza a nemzetiségi kultúrához, nyelvhez, identitáshoz-jelentette ki előadásában Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke
a Német Kitelepítés 1945-1947
című szerdai budapesti konferencián. A kitelepítést követő időszakról
szóló előadásában Szarka László, a
Magyar Tudományos Akadémia kisebbségi kutató intézetnek vezetője
azt emelte ki: a XX. század az emikai homogenizáció pályájára állította térségünket, aminek következtében - a cigányságot kivéve minden csoport a zsugorodás után
megmaradt „töredék közősségnek"
számit.
A német nemzetiség elmúlt 50
évéről a szakember úgy nyilatkozott:
a csoportban a fenyegetett és
rejtőzködő identitás alakult ki, míg
- teljesítve a hatalom lojalitás iránti elvárását - sokan háltak magyar
nyelvűvé. - így „veszett cl" mára a
csoport 95 százaléka - mondta.

A diktatúrák áldozatainak emléket
állító Tfcrror Háza múzeum vasárnap nyitja meg kapuit Budapesten, az Andrássy út 60. szám alatti épületben, amely az 1944-es nyilas rémuralom idején a magyar
nácik pártszékháza volt, s ahol
1945-től 1956-ig a kommunista
terrorszervezetek, az ÁVO és az
ÁVH rendezkedett be. Schmidt
Mária főigazgató a múzeumban
tartott szerdai sajtótájékoztatón
ünnepnek nevezte, hogy 12 évvel
a rendszerváltás után végre beszélhetünk múltunk kibeszéletlen, lezáratlan fejezeteiről. Reményét fejezte ki, hogy a múzeum megnyitásával az áldozatok egy kis elégtételt kapnak. A főigazgató hangsúlyozta, hogy nincs különbség áldozat és áldozat között, bármelyik
diktatúra kegyetlenségét kellett is
elszenvednie.
A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Terror Háza múzeum
egyben emlékhely, ilyen értelemben egyedülálló
Európában.

Schmidt Mária elismeréssel szólt
mindazokról, akiknek köszönhetően - erőltetett ütemű munka
nyomán - rekordgyorsasággal, a
megvásárlástól számítva másfél
év alatt befejeződött az épület felújítása, és kialakíthatták benne a
múzeumot. Azért kellett a sietség
mert a m ú z e u m megnyitásával

már késésben vagyunk, a n n a k
évekkel korábban meg kellett volna történnie - mondta a főigazgató újságírói kérdésre válaszolva. A
kiállítás installációi az épület földszintjén, első és második emeletén,
valamint a hírhedt pincékben, illetve a lépcsőházakban és a belső
udvarban kaptak helyet. A látoga-

tők tájékozódását úgynevezett
érintő képernyős terminálok segítik. Az egyes termek témájához
kapcsolódóan archív hangfelvételek hallgathatók meg korhű telefonkészülékeken. A termekben és
a közlekedőkben elhelyezett plazmatévéken folyamatosan peregnek a korabeli filmfelvételek és interjúk. A múzeum rekonstrukciós
terveit Sándor János és Újszászy
Kálmán építész készítette, a kivitelező az Architekton Rt. volt. A
múzeum kialakítása 2,9 milliárd
forintba került. A kiállítás háttérzenéjét Kovács Ákos szerezte, a
belsőépítészeti tervek, a múzeum
arculata és a külső homlokzat F.
Kovács Attila építész munkája.

A hallgatóság soraiból szóvá tették, hogy az egyházak üldöztetései kevés helyet kaptak a múzeumban. Ezt az észrevételt a múzeum
köszönettel fogadta, s m i n t válaszként elhangzott: az itt őrzött
anyag még nincs lezárva, ide mindenki elhozhatja azt, amiről ügy
Schmidt Mária történész, a múzeum főigazgatója az átrium legfelsőbb érzi, joggal kaphat helyet a Terror
szintjén.
MTI Telefotó: Tóth Gyula Házában.

Bizottság a múlt hónap végén terjesztette elő a bővítés átfogó finanszírozási kereteire vonatkozó
előzetes javaslatait. Több tagállam azonban még a támogatások
megadásának a gondolatát is ellenezte.
Orbán Viktor kitért arra, hogy
kellemes meglepetésként érték
holland kollégájának a bővítés finanszírozásával és ezen belül a
mezőgazdasági támogatások
ügyével kapcsolatos fejtegetései.

RÖVIDEN
AGRO-MASHEXPO
Az előző évhez képest Magyarországon tavaly megduplázódott a
mezőgazdasági gépekre és berendezésekre fordított összeg, amely
immár eléri a százmilliárd forintot - m o n d t a Vonza András
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerdán Budapesten,
a kőbányai vásárvárosban az Agro-Mashexpo Nemzetközi Mezőgazdasági és Mezőgépkiállítás
megnyitóján. Közölte: az eltelt
évtizedben egyszer sem volt példa ilyen volumenű gépberuházásra a mezőgazdaságban.
CIVIL SZERVEZETEK
A civil szervezetek megelégelték a
politika határait messze túllépő
kampányt és stílusát, tiltakozásul
ellene nyilatkozatot fogalmaztak
meg - közölte a kezdeményezők
nevében Makovecz Imre építész. A
dokumentumban a szervezetek arra hívják fel a jóérzésű magyar polgárokat, hogy határolódjanak el az
emberi méltóság tiszteletét, a választás valódi szabadságát semmibe vevő törekvésektől.
„VECSÉSI SZÁMLAGYÁR"
A „vecsési számlagyár" néven elhíresült ügy újabb szálát derítették fel az adónyomozók egy cégnél, amelynél a közelmúltban,
házkutatás során, mintegy 400
millió forint értékű feltehetően
fiktív számlát találtak - mondta
Burillák Attila, az APEH szóvivője.
A HÁZBIZOTTSÁG ÜLÉSE
Az MSZP-frakció a házbizottság
szerdai ülésén sem nyilatkozott
arról, hogy a képviselőcsoport
részt vesz-e az Országgyűlés február 26-i plenáris ülésén, amely az
utolsó parlamenti tanácskozás
lesz ebben a ciklusban. Áder János
házelnök elmondta: a szocialisták
n e m vonták vissza a „Mindennapi
kenyerünk... (Ahogyan
élünk)" című politikai vitanap
megtartására vonatkozó indítványukat.
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Új tollűzemet avatott Glattfelder Béla Klárafalván

Gorenje
Háromszázmilliós fejlesztés
Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium államtitkára avatta fel
tegnap délelőtt Klárafalván a helyi
tollüzem hatvanmillió forintos állami támogatással létesített új csarnokát. Az ünnepélyes átadást követően pedig egy makói vállalkozói
fórumon tartott előadást a Széchenyi-terv gazdasági hatásairól.
A házigazda, Martonosi György
a fórum bevezetéseként elmondta,
hogy Makón és térségében is központi segítségre szorul a kis- és
középvállalkozók döntő többsége.
A rendszerváltás után sokan alacsony tőkéjú, perspektíva nélküli
kényszervállalkozásba menekültek. Nem segített a helyzeten a
makói önkormányzat gazdaságpolitikája sem. Példaként elmondta,
hogy a térségben az elmúlt tíz évben tízmilliárd forint értékű felújítás, építkezés történt, ám a megrendelések alig tizenhat százalékát kapták helybéliek. így nem az
itteni vállalkozók erősödtek meg.
A magas iparűzési adó ugyancsak
gátja a beruházásnak, munkahelyteremtésnek.
A Széchenyi-terv jellemzéseként
Glattfelder Béla úgy fogalmazott:
egyik fő célja a kevésbé fejlett területek gazdasági felzárkóztatása.
Tavaly a sikeres pályázatoknak köszönhetően huszonnyolcezer új
munkahely létesült szerte az országban, ezek zöme éppen a hátrányos helyzetben lévő vidékeken.
Ugyanez mondható el például az
otthonteremtési program vagy a
turizmusfejlesztési projekt beru-

velünk
SULYOK ERZSÉBET
Mi itt, a déli végeken csak a képeket nézzük. A látottak nyomán
a gondolkodás iránya többféle is lehet.
Egy kommandósnak öltözött ember szambázik a háztetőn - behozza azt az egykori képet, amelyen a korabeli belügyminiszter
imbolygott a parlamenti ablakban. A magasban esetlenül gesztikuláló alak, alant a maga problémáival elfoglalt tömeg - tragikomikus a hatás. Bárha néha azt hisszük, fényévekre vagyunk
már a 10-12 évvel ezelőtti múltaktól, nem kell más, csak egy háztartási cikkeket árusító bolt meglepő marketingfogása, s kiderül:
lényegileg megállt itt az idő. Amennyiben a piacgazdaság működése számunkra még mindig afféle egzotikumnak számit; tömegek számára elérhetetlenek hétköznapi fogyasztási cikkek; azért
elérhetetlenek, mert tömegek jövedelme hétszer kevesebb, mint
a legszegényebb uniás országokban; amennyiben még mindig nem
hisszük, hogy holnap is megvehetjük, amit ma; tömeghisztériát
tud kiváltani minálunk egy kiadós áremelés éppúgy, mint egy kiadós árzuhanás. Amennyiben hiszteroid jellegű a közeg, amelyben élünk, még mindig vagy megint.

A Glattfelder Béla által felavatott új csarnoknak köszönhetően nő a tollüzem kapacitása, új emberek kapnak munkát.

házásairól. Sikeres pályázók Makó
térségében is vannak, mind többen.
Jó példa a munkahelyeket teremtó, exportot ösztönző támogatásra a klárafalvi tollüzemben történt
közel háromszáz milliós fejlesztés, melynek révén a gyár kapacitása megduplázódott, és tucatnyi
ember jutott munkához.
Az államtitkár a rendezvényen

Fotó: Schmidt Andrea

megjelent vállalkozóknak konkrét
tanácsokat is adott ahhoz, hogyan
pályázzanak a Széchenyi-terv kiírásaira. Mint elhangzott, az utóbbi hónapokban - talán éppen a vállalkozói fórumoknak köszönhetően - a vártnál jóval több anyag futott be makói vállalkozóktól a Gazdasági Minisztériumba. Eddig ebből
a keretből összesen harminc vál-

Lentner bízik abban, hogy elkerülhető a fegyveres konfliktus

MIÉP: nemzetépítő állam
A társadalom radikális változásokra vár, a MIÉP
pedig készen áll a kormányzásra - mondta tegnap
Szegeden Lentner Csaba, a MIÉP országgyűlési
képviselője az ifjúsági házban megrendezett fórumon. A Magyar Igazság és Élet Pártjának alelnöke a programismertető beszédének végén megjegyezte: bizik abban, hogy a MIÉP által kitűzött célok elérhetők úgy, hogy ne következzenek be harci, fegyveres cselekmények.
- A MIÉP a nemzetépítő állam megvalósítását tűzte ki célul, amely gazdaságilag három pillérre épül:
a privatizáció felülvizsgálatára, az igazságos közteherviselésre és az államadóság nyomasztó terheinek
átütemezésére - hangsúlyozta Lentner Csaba előadásában.
A jobboldali párt gazdasági és pénzügyi szakértője az áprilisi parlamenti választásokra utalva elmondta: az ország sorsfordító lehetőség előtt áll.
„Minket se kikerülni, se megkerülni nem lehet. A
MIÉP az igazság nyelve lesz." Lentner szólt arról,
hogy pártja 2000-re a mérleg nyelve lett, mert nélkülük nem lehetett alapvető törvényeket meghozni a parlamentben. Elhangzott: a Fidesz nem tud
majd kormányt alakítani a MIÉP nélkül, ahhoz vi-

szont Csurkáéknak 25 százalékos támogatottságot
kell elérniük.
A tisztességes jobboldali erőkről szólva Lentner
hangsúlyozta: attól, hogy a Fidesz-kormány nemzetiszín zászlóval takarta le az ellopott vagyon egy részét, még nem a nemzeti érzület mentén politizált.
„Űzzük ki a Fideszből a liberalizmus megmaradt mételyét!" - hangoztatta a szónok. Kijelentette: a MIÉP-nek megvan a lehetősége arra, hogy betiltsa a
mocskot fröcsögő televíziókat, és elvegye a szociálliberális erők pénzhatalom feletti irányító szerepét.
A MIÉP hatalomra jutása esetén a nemzetépítő állam felépítésének megvalósítása érdekében felülvizsgálná a privatizációt, megváltoztatná a tulajdonosi struktúrát és megadóztatná a multikat. A párt
azonban nem állna meg ezen a ponton. „A visszaszerzésre, a nyolcvan évvel ezelőtt fondorlatos módon elvett magyarlakta területek egyesítésére is gondolunk, mert a státustörvény csak a kezdet" - hangsúlyozta Lentner. Beszédének vége felé megjegyezte: bízik abban, hogy a MIÉP által kitűzött célok elérhetők úgy, hogy ne következzenek be harci, fegyveres cselekmények.
SZ. C. SZ.

Gazolint csapoltak a Mol vezetékéből

Volt rendőröket vádolnak
Nem jó oldalon szolgáltak és védtek - legalábbis az ügyészi vádirat
szerint - azok a rendőrök, aki
vádlottként érdekeltek a Szegedi
Városi Bíróságon zajló K. Péter
és társai ellen indított perben. A
nagy ügylet még 1998-ban kezdődött, amikor C. Lajos, C. Attila, M.
László és L. Zoltán gazolin továbbításához és tárolásához szükséges berendezéseket vásárolt. A
perben IV., V., VI. és VIII. rendű
vádlottként szereplő férfiak költöttek tartályokra, szivattyúra, tömlőre, még teherautóra is. Majd
amikor már elég sikeresnek tartották az előkészületeket, megcsapolták a Mol Rt. tulajdonában lévő, Algyő és Szánk között húzódó vezetéket Algyőn. A ítéletre
VII. rendű vádlottként váró P.
László sándorfalvi tanyáját kínálta fel az ellopott gazolin raktározására, s a lefejtésben is segédke-

zett. G. Zoltán IX. rendű vádlott
ellen pedig orgazdaság miatt indult az eljárás.
A gazolintolvajok igyekeztek arról is gondoskodni, hogy nem éppen jogszerű ügyletüket viszonylagos biztonságban végezhessék.
Megkeresték hát K. Péter I. rendű és K. Kálmán II. rendű vádlottakat, akik akkoriban Algyőn körzeti megbízott rendőrként teljesítettek szolgálatot. A felkérés így
szólt: megfigyelőként ügyeljenek
arra, nehogy rendőrkézre jussanak csapolás közben. A szolgálatkész egyenruhások bevonták
az akcióba III. rendű vádlottat,
Sz. Orsolyát is, aki próbarendőrként az idő tájt éppen azt tanulmányozta, mi is lenne egy rendőr feladata.
A csapat oly ügyesen tevékenykedett, hogy - a vádirat szerint 1998. szeptember 12-ig, lebuká-

sukig 28 alkalommal, esetenként
4 ezer 500 liter gazolint tudtak ellopni, összesen 8 millió 300 ezer
forint értékben.
A bíróság tavaly májusa óta azt
vizsgálja, valóban megvalósultak-e azok bűncselekmények,
amik a vádiratban szerepelnek.
Az összesen kilenc vádlottas ügyben szó van ugyanis hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetésről, bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopásról, hivatali vesztegetésről, orgazdaságról is. A tegnapi tárgyaláson még nem született ítélet, a bíróság az ügyet elnapolta. Várhatóan június 19-én, a következő
tárgyalás után már meg tudjuk,
mit érdemeltek azok a bűnösök,
akik tagjai voltak a gazolincsapatnak.
B. Z.

lalkozásnak százötvenmillió forint
központi támogatás érkezett a térségbe. A fórum után lapunk kérdésére Glattfelder Béla elmondta: a
szaktárca kész támogatni a makói
fürdő fejlesztését is, ha a makói önkormányzat új Széchenyi-terves pályázata a kiírásnak és a törvényi
feltételeknek megfelelő lesz.

Az egykori Gorenje-komplexus pillanatok alatt előhívható a magyarok tudatalattijából - mondja a pszichológus. Nesze neked, kormánypropaganda a megváltozott habitusról, optimista életszemléletről, az erőtől duzzadó öntudatosok biztonságérzetéről, a magyar kultúrfölényról a keleti Európában - a megkezdődött jövőbe tekintő hites pillantásokról már nem is beszélve... Vagy talán
azért gyúrjuk egymást mentőkocsikész állagúra ott a budaörsi áruház széles környékén, mert az erő velünk van ?
De hagyjuk a politikát, szálljunk le a főidre Ás tegyük föl, nincs
ebben a Gorenje-komplexusban semmi más, szimplán az, hogy
csak a hülye nem használja ki, ha időlegesen harmadáron jut portékához. És nincs benne semmi speciálisan magyar, hiszen idézzük fel a nem is olyan régi, civilizált-nyugati jelenetet, amikor is
anyaszült meztelenül rohamoztak egy boltot, mert aki levetkőzött, ingyen kapott - akármit. Sem a szegénység, sem a nyereségvágy, sem a tárgyfüggőség nem extremitás, sem itt, sem ott.
Hanem bevett.
Akkor miért szégyenkezünk azon, hogyan nyílt meg minálunk az Electro World?
Talán mert ott nevették, itt meg taposták egymást ?

SZABÓ IMRE

Egy nap után - új vesével
A műtét után huszonnégy órával
jól érzi magát az a kunszentmiklósi zenetanár, akinek a Szegedi
Tudományegyetem sebészeti klinikáján kedden ültették be egy
tragikus körülmények között elhunyt fiatalember veséjét. Hajdú
Benedek lapunkból tudta meg,
hogy kinek a szerve segített rajta.
A férfi reméli, Isten segít neki, és
szervezete befogadja az új vesét.
A 46 éves férfi, Hajdú Benedek
sokkal nyugodtabb, mint előző nap
volt. Mint mondja, lelkileg felkészült, hogy bármikor hívhatják veseátültetésre. TUdta azt is, kiszámíthatatlan, mikor lesz számára
megfelelő vese, mégis kiverte a veríték a hírre: csomagoljon, egy órán
belül viszi a mentő Szegedre.
- Kecskeméten művesekezelésen voltam éppen, amikor közölték a hírt, annyi időt hagytak, hogy
hazaautózzak Kunszentmiklósra,
ahol lakom, és összecsomagoljak.
Aztán felgyorsultak az események, Hajdú Benedeknek nem volt
sok ideje a félelemre. Délután kettőre érkezett meg a szegedi sebészeti klinikára, s fél négykor már tolták a műtőbe. Az operáció két és
fél órán át tartott.
Hajdú Bertalan lapunkból tudta
meg, kinek a veséje került a testébe. Ott olvasta, hogy egy 34 éves
fiatalember tragédiája öt ember
életét hosszabbította meg. A súlyos
koponyasérülést szenvedett, menthetetlen férfi átültethető szerveit,
a máját, a hasnyálmirigyét, a szívét és két veséjét még kedden, az
ország különböző transzplantációs központjaiban ültették be betegekbe.

- Nem kérdeztem volna meg
az orvosoktól, hogy kinek a veséjét kaptam meg, s azt sem, milyen
körülmények között halt meg.
Mi értelme lenne, ha tudnám? A
lényeg az, hogy a szervezetem befogadja az idegen vesét, s működjön, mert ez a egyetlen menekülési lehetőség ebből a betegségből.
Hajdú Benedek vesebetegségét
tavaly májusban diagnosztizálták.
Az új vesére várakozók listájára az
elmúlt év őszén került fel, s mondhatni szerencséje volt, hogy viszonylag hamar jutott veséhez.

A hívó férfi azt mondja: az Isten
segít neki.
Hajdú Benedek hisz és bízik,
hogy az új veséje nem hagyja cserben és működni fog.
Kezelőorvosai, Szenohradszky
Pál és Marofka Ferenc úgy fogalmaznak: a kilökődés szempontjából a beültetést követő elsó hónap
a kritikus, de reményt nyújtó, hogy
a kilökődések 95 százaléka ma
már megállítható. Ha a szerv megtartása mégsem sikerül, akkor később még van esély újabb vesebeültetésre.

Hajdú Benedek bízik a gyógyulásban.

K.K.

Fotó: Miskolczi Róbert

Megállás i Fidesz-listánál
Formai okokra hivatkozva megtagadta a FideszMPP-MDF-MKDSZ választási szövetség megyei jelöltlistájának hitelesítését a Csongrád Megyei Választási Bizottság.
Információinkat megerősítette Bobvos Pálné, a Területi Választási Iroda helyettes vezetője, aki elmondta: a dokumentumhoz a párt nem csatolta az úgynevezett „SZ" jelű nyomtatványokat, amelyekben a lis-

tán szereplők kijelentik, elfogadják a képviselő-jelöltséget, valamint nem esnek az összeférhetetlenségi törvény hatály alá. A bizottság felszólította a választási szövetséget, hogy pótolja a dokumentumokat, amit az meg is tett. Bobvos Pálné szerint már nem
lesz akadálya annak, hogy mai, azaz csütörtöki ülésén befogadják a Fidesz-MPP-MDF-MKDSZ listáját.
KB.
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A támogatottak sosem hallottak támogatóikról

Ki gyűjt és kinek?
Szegeden, a Tfesco Áruház környékén egy dunántúli iskolának gyűjtenek az SOS Downkóros Gyermekekért Alapítvány aktivistái. A „kedvezményezett" intézmény, egy Tólna megyei diákotthon vezetői
azonban még csak nem is hallottak az alapítványról. Egyébként a
szervezetet Dombóváron jegyezték be, és munkatársaik hasonló
céllal az ország több nagyvárosában is megállítják a járókelőket.
Szegeden, a Tesco Áruház előtt
napok óta fiatalemberek állítják
meg a járókelőket, és pénzt kérnek. Azt mondják, a fogyatékos
gyermekek életének megkönnyítéséért létrehozott SOS Downkóros Gyermekekért Alapítvány nevében gyűjtenek. Azok, akik legalább hatszáz forintot adnak, húsvéti képeslapokat kapnak. A szervezet aktivistái elmondták: az ország számos nagyvárosában gyűjtenek, a legtöbben Budapesten.
Az a tapasztalatuk, hogy az emberek szívesen adakoznak.
- Az SOS hivatalosan bejegyzett alapítvány, ami egy paradicsompusztai diákotthonba juttatja el az adományokat - mondja
Windoh János, az alapítvány alkalmazottja.
Az aktivista elárulta: az alapítvány eddig egyetlen downkórost
sem támogatott, első akciójukat

Tizenhárom csapat versengett az első helyért.

A fenti verseny része volt a Dugonics András Általános Iskola jubileumi hetének. A 90 éves intézménybe jelenleg 420 gyerek jár. Az alapításkor, vagyis 1912-ben

kétszáz diákkal indult az oktatás
- mondta Oltyán Béláné igazgató.
Az iskolában emelt szintű angolt,
informatikát tanítanak. Emellett
évek óta tartanak hittanórákat a
Felsővárosi Plébánia segítségével.
A „hagyományos" tantárgyak mellett hangszeres zenét, kézművességet és színjátszást is elsajátíthatnak a nebulók.
A jubileumi héten kiállítás nyílt
a gyerekek festményeiből, szobraiból, rajzaiból. Ezek között szerepel Forgács Judit alkotása is. A hetedikes lány gyöngyből fűzte a
Szent Istvánt ábrázoló képet, Ibii Kis Ágnes tanárnő segítségével.
A több hétig tartó munka meghozta a gyümölcsét. Első királyunk
„gyöngybe öntött" alakja első díjat
nyert 2001-ben egy nemzetközi

A szegény ember és a Kanári-szigetek

Nyerni is, meg nem is
Gratulálok, ön nyert! - szólítja meg
az embert a telefonban egy kellemesen csengő nói hang. A legtöbb
esetben azt mondja, a szerencsés
nyertes már el is kezdheti az álmodozást a Kanári-szigetekről, hiszen
hét nap Paradicsomért mindössze
annyit kell tennie, hogy párjával
együtt meghallgat egy előadást Akinek ismerős ez a nyitó fordulat, az
azt is tudja, mi következik ezután.
Szombat délutáni randevú a szervező céggel egy szegedi szálloda éttermében, mosolygó és mindaddig
készséges menedzserekkel, amíg az
ember - hogy úgy mondjam - vevőnek tűnik a műsorra. Amely filmvetítésből, rábeszélő előadásból, kávéból, s ü t e m é n y b ő l áll. Az üdülési

jog - mert hát ugye, mindenki tudja, hogy erről van szó - árának megnevezésével azonban a legutolsó pillanatig kivárnak a szervezők. És eztán jön a feketeleves: az ügyfélnek
nyilatkoznia kellene. A szegény ember pedig lassan elsüllyed szégyenében és a fotelben, mert nem tud
kifizetni másfél-kétmillió forintot
azért, hogy minden évben egy vagy
két hét az övé lehessen a világ mesés tájam. Majd pironkodva visszaadja nyereményét, a Kanári-szigetekre szóló beutalóját, mivel hibádzik
kétszázezer forintja a repülőjegyekre, további minimum százezre pedig az ottani ellátásra. Az üdülési jogokat a direkt marketing módszerével árusító cégek a 90-es évek közepén a helyi telefonkönyvekből dol-

ugyanis idén tavaszra tervezik.
- Húsvétkor adunk először adom á n y t a beteg gyermekeknek.
Egyetlen intézményt támogatunk,
a zomba-paradicsompusztai diá k o t t h o n n a k j u t t a t u n k el kétszázezer forint értékű használati
cikket. Majd megkérdezzük az intézményt, hogy mire van szüksége, és a megjelölt eszközöket a
befolyt adományokból fogjuk beszerezni - folytatja Kovács Sándor,
az SOS alapítója.
A paradicsompusztai iskola és
diákotthon vezetői, munkatársai
azonban még csak n e m is hallottak az alapítványról, így arról sem
értesültek, hogy a társaság kétszázezer forint értékben akarja támogatni őket.
- Egyetlen alapítvány, így a Szegeden gyűjtögető szervezet sem
támogatta még az intézetünket,
mostanáig nem is tudtunk a léte-

i.sz.

Fotó: Karnok Csaba

Vetélkedőkkel, kiállításokkal és farsangi bulival ünnepel Szegeden
a 90 éves Dugonics András Általános Iskola. Az Osztrovszky utcai
intézmény az első magyar regény írójáról, a kegyesrendi szerzetesről, matematikusról és nyelvészről kapta nevét. Érdekesség, hogy az
egyik diákjuk tavaly Kuvaitban első helyezést ért el gyöngyből fűzött képével.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ki mint
veti ágyát, úgy alussza álmát...
Ilyen és ehhez hasonló szólásokat, közmondásokat kellett tegnap felismerniük a diákoknak a
90. születésnapját ünneplő szegedi Dugonics iskolában tartott városi nyelvművelő versenyen. A feladat n e m volt egyszerű, hiszen
akadt olyan, hogy csak a magánhangzókat adták meg, máskor pedig a keresztrejtvény fősorából bukkant eló a keresett mondat. A dugonicsosok mellett tizenegy iskola csapata küzdött az elsőségért.

zésükről - válaszol kérdésünkre
Kovács Jánosné, a gyermekotthon
igazgatónője.
Az alapítvány munkatársai arra a felvetésünkre, eddig miért
nem tájékoztatták a támogatandó intézményt, azt válaszolják,
éppen most tervezték, hogy közlik az örömhírt a gyermekotthonnal.
Bódi György, a Szegedért Alapítvány titkára szerint a civil szervezetek között nem elfogadott - sőt
maga etikátlannak tartja - , hogy
n e m értesítik a támogatott intézményt arról, hogy a nevében gyűjtenek.
A kuratóiumi titkár azonban
megjegyzi: nem jogsértő, hogy egy
alapítvány akár egy évig sem fordítja a megszerzett pénzt az alapító okiratában foglalt célokra,
mégis úgy véli, hogy egy közhasznú szervezet referenciáját éppen
a már megvalósított támogatásai
jelentik.
A Tolna megyei bíróságtól megtudtuk, hogy az alapítványt 2000
szeptemberében jegyezték be közhasznú szervezetként.

versenyen Kuvaitban. Az általános iskola csak 1987-ben vette föl
a Dugonics András nevet. - Furcsálltuk, hogy az Osztrovszky utcában lévő intézményünket Dugonics Utcai Általános Iskolának hívták, így történt a névváltoztatás folytatta az igazgató. A XVIII. század végén ezen a helyen állt Dugonics András szülőháza. A kegyesrendi szerzetes, matematikus
és nyelvész 1778-ban írta az első
magyar regényt, az Etelkát. A 78
éves korában, 1818-ban elhunyt
író emlékére vették föl ezt a nevet.
Csütörtökön és pénteken még várják az érdeklődőket a jubileumi
rendezvényekre. Ma délután 5 órától a Korzó moziban mutatkoznak
be a dugonicsosok. A színjátszók
egy angol nyelvű darabot, valamint egy patomimjelenetet adnak
elő. De emellett lesz verselés, zene és tánc is. Pénteken a vendégek
is táncra perdülhetnek, hiszen az
iskolában farsangi bulival zárul az
ünnepi hét.
K.T.

A KARMESTER:
MÉNESI GERGELY
A műsortervben szereplő Kovács
János helyett egy tehetséges fiatal
karmester, Ménesi Gergely dirigálja a ma esti koncertet a Filharmónia Kht. \hszy-bérleti koncertjén. A
nagyszínházban 19.30-kor kezdődő
hangversenyen Mozart Don Giovanni című operájának nyitánya,
Schubert 4. (e-moll), valamint Mozart g-moll szimfóniája hangzik el
a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában.
MILLENNIUMI MESÉK
A Millennium Kávéházban ma este 17.30-tól „Havi 50 ezer felett
már semmi sem elég" címmel tart
előadást a pénz és a globalizáció
történetéről Szegő Szilvia és \fiss
Csaba egyetemi kandidátus. Ezt
követően este 8 órától Koszecz Sándor népmeseelemző beszél a művészet és a világkép természeti változásairól.

Recski kő a téren

goztak Mára változtak a módszerek
- hívja föl a figyelmet szerkesztőségünkön keresztül M. -né Sz. /. olvasónk. Azokat az embereket szeretné figyelmeztetni, akiknél nem áll
otthon hegyekben a pénz és csalódni sem szeretnek A gyógyszerész
hölgyet a munkahelyen kereste meg
telefonon a kilétét rábeszélésre sem
felfedő vállalkozás képviselője. Újdonság, hogy nem Kanári-szigetekkel kecsegtették hanem 100 ezer forint értékű műszaki cikkel (vagy
ugyanilyen értékű belföldi utazással,
teljes ellátással), amelyet mindenképpen odaígértek ha azt a bizonyos

Két és fél év
a számlagyárosnak
A szentesi Túri István 1996 és
1999 között folyamatosan fiktív
számlákat bocsátott ki, s ezeket
különböző személyeknek értékesítette, ezért 69 rendbeli adócsalással, 35 rendbeli magánokirathamisítással vádolja az ügyészség.
T ú r i István ötvennyolc személlyel állt kapcsolatban, akik
tőle, illetve közvetítőitől vásárolták meg a fiktív számlákat a bruttó összeg 5 - 1 2 százalékáért.
A számlavásárlók (magánvállalkozók és cégek) tudatában voltak annak, hogy a számlák fiktívek, s azokat azzal a céllal vásárolták meg, hogy könyvelésükben
rögzítsék, ezáltal csökkentsék adóalapjukat.
Az áfa-visszaigénylésre jogosító
készpénzfizetési számlák bruttó
hatvanmillió forintról szólnak. E
számlák segítségével a be n e m fizetett általános forgalmi adó, továbbá a személyi jövedelemadó, az
osztalék- és társasági adó miatt
összesen huszonötmillió forinttal károsították meg az állami
költségvetést.
Minden esetben a számlát befogadó személy mondta meg azt,
hogy az adott fiktív számla milyen
- a valóságban meg n e m történt
- gazdasági eseményről és milyen
bruttó összegről szóljon.
A számlakibocsátó fantomcég

F. K.

B. g .

C I B
BANK
6 7 2 0 SZEGED, KISS MENYHÉRT u . I . TELEFON: ( 6 2 ) 4 2 5 - 4 2 5
6 7 2 2 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: ( 6 2 ) 5 5 4 - 9 1 0
OEAK FERENC U. I S . TELEFON: ( 6 2 ) 2 4 6 - 9 1 1

előadást meghallgatja. Budapesten.

(Mellesleg olvasónk mindvégig az
hitte, egy gyógyszergyár kereste meg
és szakmájába vágó előadást kell
hallgatnia nagy nyeremény fejében.)
A szegedi áldozat végül a műszaki
cikk reményében egyik hétvégéjén
a fővárosba utazott férjével. Ami
eztán következett, már nem sokban különbözött az ismert koreográfiától: a nyolc meghívott emberpár luxusszállodákról szóló videofilmben gyönyörködhetett. A várva várt ajándékosztáskor azonban
nem nagy kartondobozokat, hanem
nyolc borítékot hoztak a szervezők,
amelyek közül a szegediek - micsoda meglepetés! - egy Kanári-szigetekre szóló utazást, helyesebben
a szálloda címét húzták ki.Mind a
nyolc boríték ugyanezt az ajánlatot
tartalmazta.

sajátja mellett két másik, létező
cég hamis bélyegzójével is adott ki
számlákat. Az ügyben az elsőrendű vádlott mellett további harminckilenc vádlott van, akik a
Túri Istvánéhoz hasonló társadalmi rétegben élnek.
Túri az általános iskola nyolc
osztályát végezte el, valamint három évet töltött szakmunkásképző intézetben, szakmája szerszámkészítő. Egyéni vállalkozóként 6070 ezer forint a havi nettó jövedelme.
Az elsőfokú tárgyaláson a bíróság elótt védekezésként előadta,
hogy a fiktív számlákból származó bevételt megélhetésre kellett
fordítania, felmutatni belőle semmit n e m tud.
A vele kapcsolatba kerülő többi vádlott jövedelme azonos az
elsőrendű vádlottéval, vagy annál
is kevesebb. Közülük többen a
büntetőeljárás megindulásakor
önellenőrzést tartottak és a vádirat benyújtása előtt adótartozásukat rendezték. Túri István elsőfokon két év hat hónapnyi börtönbüntetést és mellékbüntetésként
három év közügyektől való eltiltást kapott, mely ellen fellebbezett.
A vádlottak mindegyike - egyetlen kivétellel - beismerte bűnösségét.

saoo HÓOMEZŐVASARHELY,
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A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjára elkészül az
új e m l é k h e l y .

Fotó: Miskolczi Róbert

Recski kőbányából hozott követ avatnak fel február 25-én a szegedi Glattfelder Gyula téren a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Az emlékhely kialakítását - amelyben Kligl Sándor szobrászművész közreműködik szakértőként - tegnap kezdték el a téren. Az emlékkő felállítását a szegedi Tisza Konzervatív Kör kezdeményezte, s azt
az önkormányát 1 millió 500 ezer forinttal támogatta.
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A megfélemlített iskolások elkerülik a Kárász utcát

Holland és német vizeken is ringnak Szegeden épült

Erőszakos
koldusgyerekek

Tiszára úszott a Kőszeg

Gyermekkorú kéregetők zaklatják a szegedieket. Ingyen megszerezhető képeslapokat, reklámcédulákat árulnak, vagy koldulnak. Ha valaki nem ad pénzt,
trágár szavakkal szidják, esetenként még le is köpik.
„Aggyá' két forintot!" A maszatos
képű kisfiú szemében elfogódottságnak nyoma sincs, koszos dzsekije nyitva a hideg szélben. A Kárász utca fényes üzletei között sétál, s elébe toppan a járókelőnek.
Két társa kicsit távolabbról figyeli a fejleményeket. A megszólított meglepődik, majd tétován a
zsebébe nyúl. Előkotor egy húszast, átadja. A gyerek már ott
sincs, s az adományozó n e m biztos benne, hogy a fiú megköszönte-e egyáltalán a pénzt.
A hat-tízéves „mozgóárusok"
reklámlapokat, gyógyszertári tájékoztatókat, műsorfüzetet, éttermi
képeslapokat (freecard) kínálnak
eladásra. Az árat n e m szabják
meg: adjon ki mennyit gondol.
Az üzletkötés közben aztán az is
előfordulhat, hogy eltűnik a kedves vevő pénztárcája.
Ha valaki gyanút fog, és meg-

JÁTÉK HELYETT
RABOLTAK
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy 11 éves lány és egy 12
éves fiú bántalmazott és lopott meg két hasonló korú gyereket az egyik szegedi általános
iskola környékén.
A két áldozat hazafelé tartott, útközben leültek egy padra beszélgetni, amikor odament hozzájuk a 11 éves lány
és 12 éves társa, akik minden
ok nélkül beléjük kötöttek. A
kislány ütlegebii kezdte a padon ülő fiút, majd a mellette
ülő kislányt is arcon ütötte.
A gyerekek hiába kérték, hogy
hagyják abba, szeretnének elmenni, a két gyermekkorú
támadó nem engedte el őket.
A verekedő lánynak megtetszett a sértett kislány nyaklánca, amit egy mozdulattal
letépett a nyakáról. A fiú pedig benyúlt a másik sértett
zsebébe, elvette 140 forintját,
valamint pontkártyáját. A
nyakláncot végül a tulajdonos
hosszas könyörgése u t á n
visszaadták a támadók. A gyerekrablók egyébként két hamburgert vásároltak a kártyán
lévő összegből.
A rendőrség a támadókat
szüleik jelenlétében hallgatta
meg. A nyomozók arra kérnek mindenkit, ha hasonló
esetet észlelnek, segítsenek a
megtámadott gyerekeknek.

jegyzi, hogy ingyen elvihető szóróanyagokkal akarják becsapni,
gyorsan kikapják a kezéből a portékát, s gúnyos mosollyal kísért
szitkozódással ajkukon odébbállnak. Ha rossz napjuk van, esetleg
még le is köpik a baleknak választott járókelőt.
Iskolaidőben, délelőtt is dolgoznak. Bár a térfigyelő rendszer bekapcsolása észrevehetően elriasztotta a Kárász utca tolvajnövendékeit, a szerkesztőségünkbe telefonálók és szemtanúk szerint a
gyerekek alkalmanként azért fölbukkannak a Korzón. És nem csak
ott: vadászterületük kiterjed az
egész Belvárosra: az Arany János
utca sarkán éppúgy látni őket,
mint a Nagyáruház passzázsán.
Hét végén sem pihennek: hangjuk
fölveri a vasárnap délutáni csendet. Az „utcai üzletemberek" megfordulnak még a Mars téren, a
Tesco előtt, és másutt is.
Gyakran támadnak magányosan sétáló, védtelennek látszó fiúkra és lányokra. Körbeveszik
őket, pénzt, értékes tárgyakat vagy
ruhadarabokat követelnek. Az
egyik belvárosi iskolában szájról
szájra járt a hír, hogy egy márkás
holmikba öltözött sráctól elvették a dzsekijét, óráját, táskáját.
A serdületlen gyerekek - kis
képzavarral - nem a maguk szakállára dolgoznak: a közelben
mindig áll egy felnőtt, aki figyeli,
szükség esetén megvédi növendékeit, s bezsebeli a befolyt pénzt.
A járókelők ritkán segítenek a
megtámadottaknak. Alsó tagozatos iskolások mesélték, hogy amikor hangosan és trágár szavakkal
szidta őket a velük közel egy idős
kéregető, akkor az arra sietők közül többen is fölismerték a helyzetet, mégsem léptek oda az esdeklően feléjük forduló áldozathoz.
Az érzékenyebb, félősebb gyerekek már kerülik a díszburkolatos Kárász utcát. Ha iskola utáni
sétájuk során mégis arra merészkednek, előbb földerítik a terepet:
látják-e a már ismerős arcokat, s
veszély esetén inkább kerülőutat
választanak.
A körültekintő szülők otthon
fölkészítik gyermeküket arra, mit
tegyenek az előbb leírt helyzetekben: menjenek be a legközelebbi
üzletbe, vagy oda, ahol sok ember
van ; kiáltsanak apjuk után; ha
nem kínálkozik egérút, ellenkezés
nélkül adják át értékeiket.
A rendőrség a közelmúltban elfogott egy Mars téri kéregető és
tolvaj gyerekcsoportot. A kihallgatás után azonban el kellett engedniük a szarkapalántákat: koruk miatt nem indíthatnak eljárást.
A gyerekek pedig megtanulnak
félni, s m á r mindenkiben támadót gyanítanak.
NYILAS PÉTER

A volt tápéi téli k i k ö t ő b e n
működő Mahart TiszaYacht Kft.
telepén tegnap vízre bocsátottak egy 6 0 0 t o n n á s m o t o r o s
uszályt, a Kőszeget. Németországban, Hollandiában, az Adrián és persze a Tiszán, a Dunán
és a Balatonon is úsznak Szegeden készült hajók. Budapest és
Siófok mellett az országban még
a Tisza-parti városban gyártanak, illetve javítanak, felújítanak különféle vízi közlekedési
eszközöket.
Mintegy hat éve működik az egykori tápéi téü kikötőben a Mahart
Tisza Yacht Kft. Amikor a társaság
átvette a Maharttól a hajójavító
üzemet, még csak 28 személyt foglalkoztattak a telepen. Ma már
több mint hatvanfős a létszám,
nemcsak szegediek, hanem a környező falvakból is dolgoznak itt
hajóépítők.
- A kft. megalakításakor a legfontosabb cél az volt, hogy a tápéi kikötőt jachtkikötőként üzemeltessük, a hajógyártás, illetve -javítás
a későbbiekben vált a cég profiljává - mondta Popovics József ügyvezető igazgató. A jachtkikötő egyszerre 700 kishajót tud befogadni.
Szezonban mintegy 160 állandó
bérlője van az úszó mólóknak. Az
igények szerint ez pedig tovább
bővíthető. Szegeden mindig is
pezsgő volt a vízi élet. Baráti társaságok szívesen gyűltek össze a
Tisza-parton egy-egy vidám hétvégi találkozóra. A cég telepén
most úszóházakat is készítenek.
Ezek hasonlítanak a víkendházakra, csak annyi a különbség, hogy a
parthoz kötik őket és autó helyett
kishajó áll mellette.
Míg a Maharté volt az üzem,

Vízre bocsátás előtt a motoros uszály, a Kőszeg.
csak saját használatra készítettek
különféle vízi közlekedési eszközöket. Az átvétel után azonban már
külső - belföldi és külföldi - megrendelésre is dolgoznak.
A világ számos folyóján, tengerén és óceánján találkozhatunk
olyan hajóval, ami teljesen vagy
részben Tápén készült. Évente több
tucat tengerjáró hajót szerelnek fel
szegedi hulladékégető kazánnal.
Amszterdam hatalmas kikötőjében szolgálatot teljesítő két munkahajó is tápéi mesterek keze nyomát dicséri. Az Adrián ringó jachtok, bárkák között is találhatunk
„hazait". Emellett a tiszai hídépí-

Egy nap, két lebukás
MUNKATÁRSUNKTÓL '
Egy nap alatt kétszer is megbukott
gépkocsifeltörés közben a szegedi B.
Zoltán. A huszonöt éves fiatalember a hét elején, a délutáni órákban
először egy Kossuth Lajos sugárúton parkoló Volkswagen Jetta típusú személygépkocsi ablakát törte
be. Az autóból gyerekülést és egy
szemüveget akart magával vinni,
á m megzavarták, így üres kézzel
távozott.
B. Zoltán néhány perccel később

újra próbálkozott, azonban ebben az
esetben sem járt sikerrel. Egy közelben parkoló Ladából bőrkabátot,
egy doboz margarint és húsz deka
szalámit akart ellopni. Mialatt a
fiatalember az autó hátsó ülésén
matatott, megérkezett a gépkocsi
tulajdonosa, aki azonnal értesítette a rendőröket. A Szegedi Rendőrkapitányságon lopás kísérlete miatt indult büntetőeljárás B. Zoltán
ellen, aki egyébként már kilenc alkalommal volt büntetve hasonló
cselekmények miatt.

Új helyen a Sapard
A Sapard a közép- és kelet-európai tagjelöltjei számára nyújtott uniós előcsatlakozási alap, amely a mezőgazdasági szerkezetváltást támogatja. A
pénzalaphoz kapcsolódó programokkal foglalkozó Sapard Hivatal Dél-alföldi
Regionális Iroda Szegeden a Tisza Lajos körűt 2-4. épületbe költözött.

Csomópontok, rohamtempóban
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg két
körforgalmú csomópont kiépítésére. A kiírás szerint a nyertes cégnek
a Kálvária sugárút és a Tisza Lajos
körút, valamint a Petőfi Sándor sugárút és a Tisza Lajos körút kereszteződésében egy időben kell majd kialakítania a körforgalmú csomópontot. Az önkormányzat közlekedési referense, Lantos Péter elmondta: a több mint 100 millió forintos
beruházás várhatóan június közepére készül el. A pályázatok elbírálásánál az összességében legelőnyösebb ajánlatot részesítik előnyben,
így sokat nyom majd a latban a
megvalósítás költsége, az építkezés
korábbi befejezésének határideje,
illetve a jótállási időtartam. A pályázatokat március végéig kell benyújtani a polgármesteri hivatalban.

jachtok

téseknél használt, Ady Endre nevű
100 tonnás vízidarut is a TiszaYacht Kft. újította föl. A mindszenti és a csongrádi komp hibáit is a
cég munkatársai javították ki.
Évente 2 - 4 uszály, illetve bárka
építésére kapnak megbízatást magyar megrendelőktől.
Nemcsak vízi járművek készülnek Tápén. Acélszerkezetű üzemcsarnokot, burgonyaosztályozó gépet és egyéb berendezéseket is gyártanak itt.
A cég mostani legnagyobb munkája - a Millennium Uszóház építése mellett - a Kőszeg uszály teljes
felújítása. A 86 méter hosszú, 10

Fotó: Karnok Csaba

méter széles és 600 tonnás motoros uszályt tavaly augusztusban tették partra, hogy kicseréljék az alját.
A Dunán közlekedő Kőszeg 1800
tonna szemes termény szállítására
alkalmas. A jármű felújítása a napokban készült el és tegnap bocsátották vízre.
Egykoron Szeged főutcáját díszítő Szőke Tisza is a tápéi telepen
pihen. Nem feledkeztek meg róla.
Várják a tavaszi áradást, hogy a
partra tudják vontatni. A területet
már előkészítették, 7-8 méteres
vízszint kell, hogy a felújítási munkálatok elkezdődhessenek.
K.T.

Egyetemi oktatók perlik az Oktatási Minisztériumot

Vita az ösztöndíjak
körül
Beperelte az Oktatási Minisztériumot több egyetemi oktató. Amint
arról lapunkban beszámoltunk, a Széchenyi professzori ösztöndíjas egyetemi oktatók és kutatók 100, míg a Bolyai-ösztöndíjasok 40
ezer forinttal kaptak kevesebbet az idén a szerződésükben korábban rögzített összegnél. A professzori ösztöndíjasok azért fordultak
bírósághoz, mert szerintük a kormány egyoldalúan módosította a
szerződést. A minisztériumban viszont mindent törvényesnek tartanak.
Három, a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen oktató Széchenyi ösztöndíjas professzor, Medgyes Péter, Örkény Antal és Sík
Endre keresettel fordult a Fővárosi Bírósághoz, hogy a testület állapítsa meg, szerződést szegett-e a
kormány azzal, hogy menet közben
módosította díjazásuk feltételeit.
Amint arról korábban írtunk, az
1996-ban alapított Széchenyi professzori ösztöndíj összegét az előző
évi minimálbér nyolcszorosában
határozták meg. Az egyetemi oktatókkal kötött szerződéseket azonban az idei évre vonatkozó költségvetési törvényben módosították. így a professzori ösztöndíjasok 2002-ben havi 320 ezer forint
helyett 100 ezer forinttal, míg a
Bolyai-ösztöndíjasok - akiknél a
szorzó háromszoros - 120 ezer forint helyett 40 ezerrel kaptak kevesebbet. Ha a bíróság helyt ad a budapesti egyetemi tanárok keresetének, akkor az Oktatási Minisztériu m kénytelen lesz az eredeti
szerződés feltételeit helyreállítani.
A döntés precedenst teremthet valamennyi ösztöndíjas számára. A
tárgyalást április 24-ére tűzték ki a
Fővárosi Bíróságon.

Az egyetemi oktatók az Alkotmánybíróságnál is panasszal éltek, mert szerintük alkotmányellenes, hogy míg 2001 -ben egységesen rendezték és felemelték a
felsőoktatásban oktatók alapbérét,
addig a professzori ösztöndíjasokét
Körgyűrű segíti a közlekedést a Tisza Lajos körút és a Kálvária sugárút kereszteződésében. Fotó: Kamok Csaba eredeti összegen befagyasztották.

Az Oktatási Minisztérium vezetői úgy nyilatkoztak, hogy sem
jogi, sem erkölcsi szempontból
nem támadható a szerződés utólagos módosítása.
Lapunk úgy értesült, hogy a Széchenyi professzori ösztöndíjas szegedi egyetemi oktatók közül többen tervezik, hogy ők is bírósághoz
fordulnak a vélt szerződésszegés
miatt. Arról már korábban hírt adtunk, hogy a Bolyai-ösztöndíjasok
tervezték, nyüt levélben fordulnak
Mádl Ferenchez, amelyben kérik a
köztársasági elnököt, járjon közben
az érdekükben. Információink szerint a fiatal tudósok megírták levelüket a köztársasági elnöknek, illetve Pálinkás József oktatási miniszternek és Glatz Ferencnek, a
Magyar Tudományos Akadémia
elnökének. Jóllehet a tiltakozó levelet több mint ötven bolyais szerkesztette, azt csak tízen hajlandók aláírni, mert többen attól tartanak, hogy a jövőben nem kapnak
kutatási pénzt, ösztöndíjat, ha aláírják a levelet.
A bolyaisok Mádl Ferencnek írott
levelükben úgy fogalmaznak, hogy
„a szerződésmódosítás, valamint a
Széchenyi professzori ösztöndíj
hasonló eljárással való megnyirbálása messze túlmutat néhány
száz tudós ember egzisztenciális
kérdésén, az a kutatás és az oktatás területén nyújtott többletteljesítmény elismerésének megszűnését jelenti".
SZABÓ C. SZILÁRD
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Ha üzenetet szeretne
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keresse fel
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irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

rovatában megjelentetjük.
•» ügyfélszolgálati i r o d á i n k b a n személyesen,
és a megjelenő fényképet Ön hozza:
12(10 F t / m e g j e l e n é s

» vagy üzletkötőnk személyesen keresi fel.
és a fényképet is elkészíti, hívja
Kószóné M ó n i k á t a 06-20/915-1578-as
telefonszámon:
1500 F t / m e g j e l e n é s

É r d e k l ő d j ö n telefonos hirdetésfelvételünkön:
62/567-835.
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y. hitelt érde
Van, a k i b ő v í t e n é .

És van, aki segít:
Február 1-tól csökkentettük hiteleink kamatait, és amennyiben hitelkérelmét
2002 március 31-ig benyújtja, elengedjük a folyósítási szerződéskötési díj 50%-át.

Lakáshitelek

HP

MKB Euró lakáshitel 7,5%-os kamattal
|íortntb«i^>fof»liw

MKB Forint lakáshitel 12.75%*-os kamattal
bármely lakáscélra
• l eve» k a m a t p e r i ó d u s eveién

Áthidaló kölcsön
lakive »erére max. 2 éve* futamidővel

Duett" (forrásoldali és kamat-támogatásos)
2,75%-os kamattal
üjfaütáa/házvásárlására, építésére
g
kiegészítő kamat-támogatásos hitei
3,8%-os kamattal
új taka» há/ vásárlására, építésére
Forrásoldali kamattámogatásos hitel
7,9%*-os kamattal
vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre
•5 evrs kamatperiódus eseten

Tavaszi Meglepetés Akció!
Most minden lakáshitel szerződés mellé 15.000 Ft-os Praktiker vásárlási utalványt ajándékozunk!

februári

akciós ár 649

F t / k g *

(Vásárlási utalványra logosuli. aki 2002 február I . é s március 31. közölt
benyújtott hitelkérelme alapián lakáshitelhez |ut.)

További információ a részletes feltételekről, kondíciókról:
fiókjainkban a 06-1-373-3333-as és a 06-40-333-666-os telefonszámokon, vagy www.mkb.hu
Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, n e m minósul nyilvános ajánlattételnek
Az MKB Rt a hitelt az adósminősítés feltételei alapján nyű|t|a
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Műszaki képzések
a szegedi egyetemen
Az oktatás, a kutatás és a diákoknak nyújtott szolgáltatások terén
fogalmaz meg hosszú távú fejlesztési, illetve reformelképzeléseket
a Szegedi Tudományegyetem nemrég elfogadott stratégiai terve. A
koncepció az egyik legfontosabb problémának a kollégiumi helyek
alacsony számát tartja.
A magyarországi egyetemek az 1990-es évek közepén elindult világbanki
fejlesztési program kezdete előtt nem rendelkeztek az intézmény jövőjét
hosszú távra tervező elképzelésekkel. A felsőoktatás integrációját
hitelnyújtással támogató program részeként azonban a Világbank
szakemberei minden egyetemtől fejlesztési tervet követeltek meg. Bár a
nemzetközi pénzintézettel azóta a magyar kormány felmondta a
megállapodást, és a beruházásokat az állami költségvetésből finanszírozzák,
a szaktárca továbbra is csak azokra a fejlesztésekre ad pénzt, amelyek
szerepelnek az egyetemek írásba foglalt stratégiai elképzelései között.
A Szegedi Tudományegyetem legfőbb döntéshozó testülete ezen a héten
szavazta meg a 2006-ig előretekintő fejlesztési koncepciót. Az oktatásra,
a kutatásra és a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő
stratégiai terv az egyik legfontosabb problémaként említi a kollégiumi helyek
alacsony számát. Az egyetem stratégiai irodájának vezetője, Rácz Béla
professzor szerint a nappali tagozatos hallgatók felének szálláshelyet
kellene biztosítani. Jelenleg azonban a 15 ezer nappalis diákra csupán 3700
kollégiumi hely jut. - Ha azt szeretnénk, hogy minél többen jelentkezzenek
a szegedi egyetemre, akkor ezen a helyzeten javítani kell - hangsúlyozta
Rácz Béla.
A stratégiai terv készítői a diákok igényeinek jobb kiszolgálása kapcsán
egy szabadidőközpont létrehozását is szükségesnek tartják a volt Kossuth
laktanya területén, valamint a Boszorkány-sziget 15 hektáros részén,
amely alkalmas például vízitelep kialakítására.
Az intézményfejlesztési terv arra is hangsúlyt helyez, hogy az universitas
képzéseit igyekezzenek a gazdasági és a társadalmi elvárásoknak megfelelően
alakítani, bár Rácz Béla szerint a még mindig gyorsan változó gazdasági
környezet miatt ezeket az elvárásokat nem könnyű meghatározni. A
stratégiai koncepció egyebek mellett a műszaki jellegű képzések bevezetését
és a több lépcsőfokból álló oktatás megvalósítását tartja szükségesnek. Ez
utóbbi megkönnyítené a különböző karok és szakok közötti átjárhatóságot,
illetve a pályamódosítást.
Az egyetemi kutatásokkal kapcsolatban a stratégiai terv - a világon
megfigyelhető tendenciáknak megfelelően - az alkalmazott kutatásokat
szorgalmazza, elsősorban az informatika, a genetika és biotechnológia,
valamint az anyagtudomány terén.
HEGEDŰS SZABOLCS

A munkáltatók igazodtak a minimálbér-emeléshez

Középiskolások
tf
A januártól megemelt minimálbérhez hasonlóan nőttek a diákmunkáért járó díjazások is. Bár az
összegek fgy sem szöknek az égbe,
sokan mégis élnek a lehetőséggel.
Az elmúlt két-három évben
megnőtt a rendszeresen dolgozó
kiskorúak száma.
A középiskolások zöme tanév közben azért vállal munkát, hogy zsebpénzét kiegészítse, hétvégi szórakozási és utazási költségeit szülői segítség nélkül fedezni tudja. Ők a
legjobb fizetővendégei a diszkóknak és a különböző számítógépes
kávézóknak, játéktermeknek. A
költségek hétvégenként akár több
ezer forintra is rúghatnak. - A nálunk munkát kereső diákok fele
még középiskolás - fogalmazott
Szűcs László, a szegedi Meló-Depó
Diákmunka Szervező Iskola Szövetkezet vezetője. Elmondása szerint
havonta közel százan rendszeresen
dolgoznak, a több ezer forintos
szinkrontolmácsolástól kezdve egészen a háromszáz forintos irodai
munkáig. Legtöbben szórólaphordással keresik meg a szükséges forintokat, mások hétvégenként takarítanak. Darabonként fizetik meg a
szórólapokat, mellyel óránként három-négyszáz forintot lehet összeszedni, közel ugyanennyi jár árokásásért is. Afizetségiranglétra legalján az irodai munka áll, óránként
mindössze háromszáz forint a díjazás. - Pár éve középiskolásként magam is dolgoztam, kezdetben homokot lapátoltam és szórólapokat terjesztettem - mesélte Fekete Levente, aki főiskolai hallgatóként jelenleg egy szegedi lap- és kiadványter-

jesztő cég vezetője. Most már ő foglalkoztatja a fiatalokat, a munkát
vállalók közel fele még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét. Elmondása szerint a januári minimálbér-emeléshez igazodva közel
húsz százalékkal emelték meg a fizetséget. Darabonként egy-két forint
jár a postaládákba eljuttatott kiadványokért, sokszor a diák szerencséjén is múlik, hogy milyen körzetet
kap. A legjobbak a panelházak, gyorsan lehet haladni a munkával és hat
óra alatt akár háromezer forintot is
zsebre tehet a diák. - Havonta kéthárom hétvégén dolgozom napi
nyolc órát - mesélte Ruzicska Tünde, aki szabadidejében az egyik szegedi gyorsétterem konyhájában
szorgoskodik vagy az előtérben takarít. A Tömörkény gimnázium
másodéves hallgatója szereti a népzenét, a zsebpénz mellé azért van
szüksége pluszforintokra, hogy a
különböző rendezvények, utazások
költségeit fedezni tudja. Míg tavaly
ezért a munkáért óránként
kettőszázötvenet kapott, az idén
már kettőszázkilencen forint jár,
ebből havonta - a munkabeosztástól függően - akár tizenkétezer forintot is össze tud szedni. - Az
anyagi gondokkal küzdő családoknál elengedhetetlen, hogy a diákok
is dolgozzanak - fogalmazott egy neve elhallgatását kérő középiskolás.
Elmondta, a tanulás mellett évek
óta kénytelen a szabadidejében
munkát vállalni. A tapasztalata szerint a diákközvetítő irodák döntő
többsége a hirdetéseiben jóval több
munkalehetőségről számol be, mint
ami a valóságban megtalálható.
LG.

Jankovics Marcell a Csodaszarvasról és a csillagokról

Az égi üzenetet kell elolvasni
A héten tartották a szegedi Belvárosi moziban Jankovics Marcell (képünkön) Ének a csodaszarvasról című rajzfilmjének
díszelőadását. A rendezőt ez alkalomból az animációs műfajról, a művészi kísérletezésről és
saját filmjéről kérdeztük.
- Hatalmas érdeklődés kísérte a
magyar filmszemlén a legújabb
rajzfilm, az Enek a csodaszarvasról bemutatóját. Az animációs műfajnak ma Magyarországon hol a helye ?
- Amikor Koltai Lajos operatőr a
zsűri döntését ismertette, azt
mondta: szép a Marcell filmje, de
ennek a műnek nincs kategóriája
a filmszemlén. Ez mindent elárul.
Szakmán belül az animációs
műfajt megbecsülik, de teljesen
nem fogadják be. Megtiszteltetésnek veszem és örülök neki, hogy
a film ott lehetett a filmszemlén,
de sajnálom, hogy művészi kísérletezésként az élő cselekményes
filmek mellé nem illeszthető be.
Ahhoz képest, hogy nem is olyan
régen mekkora nemzetközi sikereket ért el ez a műfaj, ma nagyon nehéz helyzetben van.
- A művészi kísérletezés és útkeresés jellemezte a mostani filmünnepet is. Mi a véleménye a legújabb filmtermésről?
- A fődíjas Chicón és a saját filmemen kívül nem néztem meg más
alkotásokat. Egyébként ez jellemző
rám, analógiaként szokták mondani: az úr ír, nem olvas. Munka
közben nem nézek meg más filmet, csak a magamét. Nem hagyom magam befolyásolni. Elejétől a végéig utoljára a Disney
filmjét, A dzsungel könyvét néztem
meg 1968-ban.
- Miért döntött úgy, hogy a cso-

Oroszországi
anziksz
Erdélyi Péternek, a Duna televízió
rendezőjének két filmjét, a Mezítláb Szibériában és a Moszkvaországot vetítik ma, csütörtökön este
héttől a szegedi Grand Caféban. Az
első film a szibériai népirtást dolgozzafelnéhány hanti és manysi szemtanú segítségével. A szavakat az
eredeti helyszínek és az eddig eltitkolt dokumentumok, valamint az
archív felvételek teszik hitelessé.
„Valljuk be, hogy Moszkvának rossz
híre van Európában. Az orosz főváros legalábbis a kiismerhetetlen
orosz politikai hatalom, mások szerint pedig egyenesen a világuralomra törő gonosz főhadiszállása, ahol
ma is a KGB-sek, kommunisták és
bűnözők tartják kezükben a hatalmat" - írja bevezetőjében a film
rendezője. A háromnegyed órás zenés mozi az „emberarcú" várost
igyekszik bemutatni. A vetítés után
Erdélyi Péter rendezővel beszélgetnek a művészmozi munkatársai.

Fotó: Kamok Csaba

daszarvas legendáját
filmesíti
meg?
- Ez a téma szenvedélyesen izgat,
ez az életem. Negyven éve akarom ezt a filmet elkészíteni. Gyerekkori álmom volt, hogy a magyar
őstörténet valamelyik időszakát
feldolgozzam. Erről persze a Kádárrendszerben szó sem lehetett, a
téma tabu volt. A dolog annyira
foglalkoztatott, hogy például 1980ban a Magyar Tudományos Akadémián előadást is tartottam A Csodaszarvas-monda a csillagos égen
címmel. Az előadás akkor és azóta
is többször megjelent írásban. Ma

egyébként az őstörténet azért is
izgalmas, mert egymásnak ellentmondó történelmi nézetek ismeretesek. Mivel semmit nem lehet
bebizonyítani, bárki bármit mondhat. A csodaszarvas-film egyébként semmilyen tudományos nézet mellett nem teszi le a voksát,
megpróbál mindenkinek a kedvében járni.
- Mi foglalkoztatja ennyire az
őstörténetben 1
- A régi, a természettel harmóniában élő emberrel szemben a mai
kor gyermeke már elvesztette azt
a képességét, hogy a dolgok- kö-

PROVIDENT

Fotókiállítás
Nagy Zopán fotóiból rendeznek
kiállítást Jelenetek egy kortalan
kertből címmel a szegedi Impala
Házban. (Zárda u. 9.) A tárlatot
pénteken 19 órakor Gyarmati
Gabriella művészettörténész nyitja
meg. A kiállítás március 15-éig
látogatható munkanapokon, 9 és
17 óra között.

könyvelőről szól, aki rejtélyes körülmények között elveszti az emlékezőképességét, egy gazdag nőről, aki
meg akarja leckéztetni a férjét, egy felügyelőről, aki
megpróbálja az összekuszálódott szálakat kigabalyítani és egy orvosnőről, akiről kiderül, hogy mindkét
férfihez köze van...

zött meglássa a rejtett összefüggéseket. Valaha ez a tudás természetes volt, ugyanis a csillagos égre fel van rajzolva, mindenkinek
egyformán látszik, bármikor le lehet „puskázni" az égi üzenetet.
Régen az emberek azért tudtak kiegyensúlyozottan élni és hatékonyan dolgozni, mert határozott világképük volt, amire nyugodtan
hagyatkozhattak. A mai embernek nincs ilyen, hagyja magát kívülről befolyásolni és irányítani.
Ez a film ebben próbál segítséget
nyújtani.
LÉVAY GI££LLA

FINANCIAL

A személyi hitelezés területén Nagy-Britanniában piacvezető Provident Financial
Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is
dinamikusan fejlődik. Cégünk bővülő csapatába az alábbi
pozíciókba keresünk munkatársakat:

CSOPORTVEZETO
Szeged,

Hódmezővásárhely
és
város
területére

BIZTONSÁGI MUNKATARS
Szentes

Feladatok:
Leendő munkatársunkként egy olyan, kis
létszámú csoport irányításáért lesz felelős,
amely lakossági ügyfeleknek nyújt személyi kölcsönöket. Segítenie, támogatnia kell
csapatát azért, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és a kijelölt üzleti célkitűzéseket elérjék.
Elvárások:
> néhány éves tapasztalat kis létszámú
csoport irányításában,
> legjalább középfokú végzettség,
> jó Kommunikációs képesség,
> megbízható, pontos munkavégzés,
> gépjármű-vezetői engedély.

Szeged

Szeged

város

város

területére

Feladatok:
Leendő munkatársunk fogja biztosítani a
társaság belső eljárásainak betartását,
figyelemmel kísérni és ellenőrizni az
ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások
minőségét.
Elvárások:
> néhány éves szakirányú tapasztalat,
> kiváló kommunikációs és jó kapcsolatteremtő képesség,
> gépjármű-vezetői engedély és gépkocsihoz való hozzáférés.

ÜGYINTÉZŐ

Tristam-komédia a JATE-ldubban
Az angol nyelven játszó szegedi SceneHouse társulat ma este 7 órától a jATE-kubban Dávid Thstam Forget-Me-Knot című kétrészes komédiáját adja elő. A
szereplók: Szilágyi Enikő (Juha Zeinfeld), Kocsik András (Inspector Monroe), Vékony Attila (Róbert) és
Varga Edina (Samantha). A fergeteges komédia egy
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RECEPCIÓS

területére

Szeged

Feladatok:
Leendő munkatársunk segíti majd a fiókiroda
dolgozói és a képviselők adminisztratív
munkáját, fő feladatai közé a pénzügyi
elszámolás, a számítógépes adatfeldolgozas
és a problémamegoldás fog tartozni.
Elvárások:
> legalább középfokú végzettség,
> tapasztalat az ügyfélkapcsolatokban,
és az adatok, illetve számok feldolgozásában,
> precíz, pontos, rugalmas
munkavégzés.

város

területére

Feladatok:
Leendő munkatársunk segíti maid az
értékesítési csoport munkáját, fő feladatai a
képviselőkkel való kapcsolattartás illetve
az ügyfélszolgálati teendők lesznek.
Elvárások:
> kiváló kommunikációs képesség,

•
i • - 39bí:
munkavégzés,
> a z angolnyelv-tudás előnyt jelent.

Jelentkezés:
Kérjük, hogy önéletrajzát és motivációs levelét a város megjelölésével 2 0 0 2 . február
28-ig juttassa el Herold Csilla részére, postán (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
42-46.), faxon (354-2141) vagy e-mailen (csilla.herold@provident.co.uk).
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Divatszínházi jelenetek először Szegeden

—

Művészek show-bizniszben
A KÖDÖS UTCÁN FÖLTŰNIK EGY VALÓSZÍNŰTLENÜL MAGAS. VÉKONY ALAK. ZSEBLÁMPÁT SZED
ELŐ SOKZSEBES KATONAI ÖLTÖZÉKÉNEK EGYIK
FICAKJÁBÓL, AZ UTCANÉVTÁBLÁT BÖNGÉSZI. KIT
KERES? A KÖDBŐL EGYRE TÖBB MILITARYÖLTÖZÉKES FIGURA BUKKAN ELŐ, NÉMELYIKEN GÁZÁLARC. KÉSPENGE VILLAN. Ml LESZ ITT?
Ez kérem a Divatszínház elnevezésű előadás
egyik jelenete. A tízből. A szóösszetétel nem
a megszokott divatbemutatóra utal. A szervezők, Markovics Ági és Törzsi Tamara szerint
az egyes képeket úgy komponálták meg, hogy
a látvány a hanghatásokkal, zenékkel együtt a
néző minden érzékszervét elérje. Korántsem ruhák, öltözékek hagyományos felvonulásáról
lesz tehát szó, hanem színészek, táncosok, zenészek, technikusok kreatív együttesének látványos, helyenként ironikus, máskor vidámfclszahadult „helyzetgyakorlataiból" összeállt
divatszínházi produkcióról. A bemutató február 23-án, vasárnap este fél hatkor lesz a Bartók művelődési központban. Az első szegedi divatszínházi előadást aznap este nyolckor megismétlik.
Törzsi Tamara egy keleti tárgyakat, bútorokat, ruliákat forgalmazó cégnél dolgozik. De mit
keres az akármennyire nem hétköznapi, de
mégiscsak divatshow körül a Szegedi Kortárs
Balett igen tehetséges, fiatal tagja, Markovics
Ági?
- Lábadozom - mondja a táncos, s a lépcsőn
lefelé menet be is bizonyítja: fájdalmas grimaszok kíséretében küzdi le a fokokat, jócskán
érzi még a térdét. Mint emlékezetes, a nyári szabadtéri Bartók-Juronies produkciójának, A fából faragott királyfinak a női főszerepét Láncolta, és a bemutatón baleset érte. Térdszalagszakadást diagnosztizált dr. Varga Endre, s Ági
térdébe rögvest új szalagot „csavarozott". A
sebész számos táncos legféltettebb végtagját
mentette-műtötte már, Ági is meg van győződve
róla: jobb lesz a térde, mint volt. Ősszel szeretne visszatérni a színpadra, ám addig is - a
folytonos gyógytorna mellett is - muszáj valamit csinálni.
- Tamarát az előadásainkról ismerem, nemcsak divatszakértő, hanem balettrajongó is.
Addig beszélgettünk, amíg ki nem találtuk,
hogy táncosok, színészek, zenészek részvételével szervezünk egy jó kis divatbulit - meséli Markovics Ági. - Volt már hasonló kísérlet
a Szegedi Kortárs Balett történetében, Tbpolánszky Tamás szervezte... De mi most komplett kulturális programot akarunk. Kiállítás
fogadja a közönséget a Bartók művelődési központ előcsarnokában, élő zenével. A tárgyak,

Lányokkal
kereskednek

GABRIELLA

—i
Kémjátszma, nőknek
Nem nőknek való - jegyezte meg egy fiú a Kémjátszma című filmről
a moziból való távozáskor, ennek ellenére az én soromban szinte csak
nők ültek. Azt hiszem, szívükből szólok, ha azt mondom: ők sem
csalódtak. Tbdniillik míg a férfiak feszülten koncentráltak a felpörgetett eseményekre, addig a nők Brad Pitt és Róbert Redford kettősében gyönyörködhettek. A szerepválasztás üzleti szempontból is ragyogó, bármelyik korosztály hölgytagjait könnyedén becsalogathatja a moziba, Redford ugyanis az idősebb nők, míg Pitt a fiatalok szívébe lopta be magát. Előbbi talán már vesztett valamicskét ifjúkori
sármjából, de Jennifer Aniston férje, Brad Pitt még összeverve is
megdobogtatja a női szíveket.
Muir (Róbert Redford), a C1A egyik ügynöke hírszerzéssel és terroristák likvidálásával foglalkozott, de most éppen nyugdíjba készül.
Utolsó munkanapján kiderül, hogy egykori tanítványát, Tom Bishopot (Brad Pitt) leleplezték, és most egy kínai börtön kivégzés előtt álló rabja. Az Egyesült Államok kérhetné kiadatását, de nem teszi. Redford magánakcióba lendül egy rátermett titkárnő, egy kivénhedt
Porsche és egy fél téglára emlékeztető mobil segítségével...
A film azért is érdekes lehet a magyar közönségnek, mert néhány
jelenetét Budapesten forgatták. A zene a tájakhoz igazodik: Magyarországon a keringő dallamára kémkednek, Bejrútban Tarkan zenéjére emlékeztető török muzsikára lövöldöznek, Amerikában, a CLA
New York-i fellegvárában pedig legtöbbször csend van. A filmben megjelenik az amerikai magyar nagykövet felesége és a Valami Amerika
című magyar vígjáték egyik főszereplője is.
A. É.

Britney Spears alakja, Tom Cruise haja

Plasztikai toplista
MTI PANORÁMA

Álmodozások kora. avagy divatszínházi kreátorok, pihenőben. Markovics Ági és Törzsi lamara. (Fotó: Veréb Simon)
textilek, bútorok, illatok együttese a távoli, egzotikus Kelet világát idézi, ütős szekció segít az
illúzióteremtésben és persze egy pohár pezsgő.
A bemutató tíz képiében igyekszünk olyan ruhákba - szegedi üzletekben forgalmazott darabokba - öltöztetni a fcllépiöket, ami az egyéniségükhöz, karakterükhöz illik. A táncosok közül fellép Nemes Zsófi, Mészáros Máté, Tonhauser Tünde, a színészek közül Cseh Zsuzsa,
Balogh Cecília. A Volvoxból jönnek zenészek,
fellép két breakes fiú meg Dj. Dry és Groove

Rider C. A zenékkel, fényekkel, hangokkal, játékokkal komplex jeleneteket terveztünk. Az
egyes képieket egy figyelemkeltő figura, Kalmár Attila, a Szegedi Kortárs Balett táncosa „köti össze", hol utcai kukás embernek, hol nőnek
öltözik... A bemutatót zenés fogadás zárja.
A beszámolót piedig egy izgalomteli sóhaj:
Ágiék ugyanis afféle referencia-előadást készítenek elő, ha siker lesz, nyári bemutatót is
szeretnének.
S.E.

Britney Spears teste, Heather Locklear orra és Halle Berry arca igen
előkelő helyet foglal el a hollywoodi plasztikai műtétekkel kapcsolatos elvárások toplistáján. A férfiak
sorában az Oscar-díjas Benicio Del
Tbr ajkai, Brad Pitt szemei és Russell Crowe álla a legkívánatosabb.
Ez derül ki abból a felmérésből,
amelyet a Beverly Hills-i plasztikai
sebészeti intézet orvosai 2000 páciens megkérdezésével immár az
ötödik egymást követő évben végeztek. Dr. Richárd Fleming szerint a legtöbb páciens prominens
személyiségekről vesz mintát, amikor plasztikai műtétre határozza el
magát. Az ajkak kategóriában a legtöbb műtétre készülő hölgypáciens
a Bond-Girls együttes egykori tagját, Denise Richards-t tartja a legszebbnek, elébe helyezve őt az Oscar-díjas Hillary Swanknak és Eti-

sabeth Hurley-nek. Ami az alakot
illeti, a legkeresettebb Britney Spears, őt lennifer Lopez és Angelina
lolie követi. Heather Graham szemeit a páciensek még szebbnek találták, mint Catherine Zeta Jones
és Penelope Cruz szemeit.
A színész Will Smith számára,
akit Oscar-díjra jelöltek az Ali című
filmért, kifizetődött, hogy izomzata olyan, mint egy bokszbajnoké. A
legjobb test kategóriában ugyanis
megelőzte Benjámin Brattot és Val
Kiimert. A legtöbb férfi Edward
Burns orrát, Tom Cruise haját és
fohnny Depp arcát csodálja.
A sebészek szerint a leggyakrabban orrkiigazítást kémek a páciensek, ezt követi sorrendben a zsírelszívás, kebelváltoztatás és szemhéjfelvarrás. Egy új orréit mintegy
8000 dollárt fizetnek a páciensek,
a teljes make-over (átalakítás) ára
pedig 30 000 dollárnál kezdődik áll a dpa jelentésében.

Ifjabb Bush maga választja ki nyakkendőit

Az elnökök szabója

MTI
MTI PANORAMA
Összesített nemzetközi leánykereskedclmi adatok szerint a Balkánról
tavaly több mint 1300 nőt adtak el
Nyugat-Európában, s valamennyiÜk útja Horvátországon át vezetett.
Bozena Katanec, a horvát belügyminisztérium törvénytelen migrációval foglalkozó ügyosztályának
vezetője egyrészt abban látja a leánykereskedelem elleni harc eredménytelenségének fö okát, hogy az érintettek szigorúan betartják hallgatási fogadalmukat, másrészt viszont
a büntető törvénykönyv sem segíti elő a küzdelmet azzal, hogy Horvátországban a prostituáltakat nem
áldozatoknak, hanem bűnügyi vállalkozóknak minősíti. Az emberkereskedelem a Balkánon - ahol Horvátország a nemzetközi adatok szerint leánykereskedelem terén rögtön Albánia és Bosznia-Hercegovina
után következik - nagy hasznokat
hozó, kifizetődő, ugyanakkor igen
csekély kockázatvcszéllyel és enyhe büntetésekkel járó tevékenység.

George W. Bush amerikai elnököt
az Egyesült Államok tíz legjobban
öltözött férfija közé sorolta az Esquire című férfimagazin legújabb
száma. - Nem lehet kétséges, hogy
közéjük tartozik, elvégre az általam készített öltönyöket viseli - jegyezte meg nem kis büszkeséggel
Georges de íbris, az amerikai elnökök hagyományos szabója. Az
alacsony, lobogó hajú, ősz mester,
aki maga is kifogástalanul öltözködik, szívesen elcseveg szakmájáról,
de arra már nem hajlandó, hogy
anekdotákat meséljen a Fehér Házban lezajló ruhapróbákról. - Fantasztikusan jó ízlése van. Közveden,
elegáns és barátságos. Bush a kedvenc elnököm - mondja valószínűleg ugyanazokat a szavakat,
amelyeket a hatvanas évek eleje,
Lyndon B. Johnson elnöksége óta
minden amerikai elnökről elmondott, akik valamennyien vele csináltatták öltönyeiket.

A 67 éves de Paris csaknem 40
esztendeje vesz mértéket az amerikai elnökökről, legyenek azok akár
demokraták, akár republikánusok.
Bili Clintontól köszönő sorokkal ellátott nagyalakú fényképict kapxitt,
Bush apja pedig vele együtt fényképieztettc lc magát. Az ifjabb Bush
még ennél is tovább ment: engedte, hogy próba közben készítsenek
fotót kettőjükről. A bekeretezett,
nagyalakú kép ott látható de Paris
üzletében, rajta a felirattal: A legmelegebb üdvözletekkel Laurától és
tőlem.
A Fehér Ház lakójával kialakult jó
kapicsolat piersze aranyat ér a szabó
üzletének. Bush elnök piéldául hivatalba lépiésc óta már számos alkalommal hivatta a marseillc-i származású szabómestert. Amióta piedig januáiban Bush elmondta kongresszusi beszámolóját az USA helyzetéről, de Paris már öt megrendelést kapxitt piontosan ugyanolyan
öltöny elkészítésére, mint amilyent
az elnök a kongresszusban viselt De

Pans mester, akiipgk üzlete alig száz
méterre van a Fehér Háztól a
Pennsylvania Avenue-n, személyesen viszi Bush elnöknek az új öltöny
szövetjavaslatait, s mint mondja, az
elnök piontosan tudja, mit akar. Sötét színeket, konzervatív stílust.
Maga válogatja ki hozzá a nyakkendőt is. Felesége, Laura ilyenkor
soha nincs jelen. Az elnöki szabómester 11 éves korában kezdte tanulni a mesterséget Franciaországban és tudásán az utolsó iskolai simításokat az 1871-ben alapított
Sulzbacher-szabóságtól kapta az ötvenes években a Rajna menti
Neuwiedben. A finom szöveteket
Angliából rendeli meg. Hogy
mennyibe kerül egy kézi varrású
öltöny, nem árulja el. Vevőinek köre az egész földkerekségre kiterjed.
Japánból, Németországból és DélAmerikából egyaránt érkeznek hozzá üzletemberek, hogy öltönyt csináltassanak nála. De Paris egy hét
alatt szállítja le a megrendelt árut
- olvasható a dpa jelentésében.
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A szöszis viccek kimentek a divatból

SZTÁRKOKTÉL

Joan Collins fiatalít

Joan Colliris immár ötödik alkalommal megy férjhez. Nem ö az egyetlen korosodó színésznő, aki gyűjti az egyre fiatalabb férjeket, illetve partnereket. Liz Taylor és Gábor Zsazsa vezet: ők ketten együtt
tizenhatszor mondták ki a boldogító igent.

Brad Pitt
memóriazavarai
Memóriazavarokra panaszkodik Brad Pitt. Azt
pletykálják, hogy a sztár
feledékenysége a Spy
Game budapesti felvételei közben kezdődött.
Kollégája, Róbert Redford h a m a r megunta,
hogy többször újra kellett forgatni a jeleneteket, ezért egy különleges ázsiai főzetet készített számára. Pitt barátai és felesége szerint a
memóriakoktél segített,
mert azóta valóban jobb
a színész emlékezőtehetsége.

Shannen
megint az oltárnál

Shannen Doherty színésznő újra megtette az oltárhoz vezető utat,
ezúttal Rich Solomon filmproducer oldalán. A New York Post jelentése szerint az „I Am Sam" és a „Traffic" producere és a „Beverly
Hills 90210" sztárja Las Vegasban esküdött örök hűséget egymásnak családtagjaik és szűk barátikörük könnyes tekintetétől követve. Shannen első férje Ashley Hamilton színész volt, akivel 1993ban házasodtak össze. Válásuk után nem sokkal, 1995-ben Roh
Weiss rendező jegyezte el, a végkifejletig azonban nem jutottak. A
31 éves színésznő skalpgyűjtőként is hírnevet szerzett, főleg a modellvilágban keresgette a nagy őt. Filmes elkötelezettségei mellett
egy internetes szerencsejáték-üzlet menedzselésével is foglalkozik.

Szőke nők monológja
„Hidegen hagy, hogy lecsengtek a
rólam szóló viccek, ahogy az sem
érdekelt soha, amikor a fülem
hallatára sütöttek el egyet. Ezekre nemhogy hangosan, de magamban sem válaszoltam. Természetesen n e m azért, mert n e m
lett volna „kéznél" valami frappáns riposzt. Sőt éppen azért nem
válaszoltam, mert úgy gondolom,
a rajtam viccelődök a felét sem
fognák fel annak, amit mondok.
Hiszen jó részük azt sem tudja, ki
volt Marlene Dietrich vagy Greta
Garbó, és ha valahol olvasták is,
már bizonyára réges-régen elfelejtették, hogy Sharon Stone intelligenciahányadosa szinte a legmagasabb Hollywoodban. De választhattam volna példának Eszenyi Enikőt, Almási Évát, és hogy
ne csak a film és a színház világából merítsünk, a politikus Dávid Ibolyát vagy Kósáné Kovács
Magdát is. N e m tettem, inkább
türelmesen, és a szőkék jól ismert higgadtságával megvártam,
amíg a szöszis viccek maguktól kimennek a divatból."
A szőke n ő monológját akár
Szporny Diána vagy Lévai Gyöngyi is mondhatta volna. Mindketten a Szegedi Tudományegyetem bölcsész hallgatói és mellesleg szőkék, kék szeműek.
- Soha nem tudnék elképzelni
magamnak más hajszínt - állítja
Diána, akinek haja eredetileg is világos színű és a festékkel csak
hangsúlyozza szőkeségét. - Lehet, hogy feltűnőbb vagyok vele és
sokan viccelődnek rajtam, de én
tudom, hogy csak irigységből teszik. Egyébként ha zavarna, akkor
sem választhatnék más színt,
mert tapasztalatból tudom, hogy
ez áll a legjobban.
Gyöngyi egyenesen hálás, amiért világos hajjal áldotta meg a
sors.

• Szőkének lenni nem feltétlenül jelent hátrányt (Felvételünk Illusztráció. Fotó: Kamok Csaba)
- A szőkeség Magyarországon is
feltűnést kelt, de tőlünk délebbre
végképp kuriózumnak számít. Mivel hosszú ideig Olaszországban
éltem, tudom, hányszor vettem
hasznát a szőke loboncomnak.

Egyszer egy rendőr például csak
azért állt meg mellettem a motorjával, és kérdezte meg, hogy segíthet-e bármiben, mert közelről is
meg akarta csodálni a hajam. Ez
náluk olyan ritka, mint a fehér

Kilók libikókája

Utánanéztünk a dolognak. A
szakirodalom szerint ekkora súlyfeleslegnél mindenképpen szükséges volt a fogyás, mert a túlsúly
rettentő terhelést jelenthetett szívének, tüdejének, keringésének,
érrendszerének, ízületeinek, veséjének és gerincének is. A fogyás
negatív mellékhatásait azonban
mérsékelni lehet. A legfontosabb,
hogy a kúra közben elegendőt
igyunk. Naponta legalább két hter
vizet, ásványvizet vagy valódi gyümölcsteát. így megőrizhetjük bőrük
rugalmasságát. Segít a zöldségek
fogyasztása is, persze nem a keményítőtartalmúaké, mint a borsó,
a krumpli vagy a kukorica. A puszta koplalás árthat, de a kisebb ételadagok fogyasztása eredményre
vezethet, ha a mozgásra is gondot
fordítunk. A zsírégető, ugyanakkor izomépítésre koncentráló tornák a leginkább ajánlhatók.

A túl gyors fogyás is fokozza a
kinyúlt bőrlebenyek kialakulásának esélyét, ezért hetente a súly
egy százalékának elvesztése az ideális. Minél nagyobb súlyról és minél idősebben kezdi el valaki a súlyleadást, annál jobban kell ügyelnie
a betartandó szabályokra. Ha a vízpótlás és a mozgás megoldott, akkor a bőr követni tudja a testsúlyváltozást. Még jócskán száz kiló
feletti súlyról indulva is van esély az
esztétikailag szép eredményre. Ha
pedig már késő, mert kialakultak a
fogyással kapcsolatos esztétikai

ASZÓDI ÉVA

Mondd
meg, min
nevetsz?

A fogyókúra nem tesz jót a bőrnek

Annyi szó esik manapság a fogyás
és az egészséges életmód szükségességéről, de senki sem beszél a súlyvesztés következményeiről - mondta minap az egyik ismerősöm. Nyolc éve 124 kiló voltam, jelenlegi testsúlyom 80 kilogramm.
Mégsem tudok felhőtlenül örülni
a fogyásnak, ekkora súly leadása
után ugyanis más problémák jelentkeznek, elsősorban esztétikaiak. A fürdőruhát, az ujjatlan pólót,
a rövidnadrágot éppúgy mellőznöm
kell a kell ruhatáramból, m i n t
azelőtt. Bőröm a combomon, a karom felső részén és a hasamon is
túlságosan megnyúlt. Nem érzem
jól magam a bőrömben. Úgy vagyok vele, kár volt ilyen sokat leadnom. Ilyenkor nem tudom, hogy
sírjak vagy nevessek, és az jut
eszembe, nem biztos, hogy újrakezdeném - vallja be.

holló, muszáj megbámulniuk. Aki
tehát szőkülni akar, ne féljen. A
hidrogén-peroxid csak a hajszínét szívja le, az agysejtjeiben semmiféle kárt nem tesz.

problémák, érdemes tartósabb ideig alakformáló tornával próbálkozni és testke- zelésekkel foglalkozó
kozmetikusoktól tanácsot kérni.
Előfordulhat, azonban, hogy az
összehúzódás hiányában kialakult
bőrredók csak műtéti úton tüntethetők el. Az altatásban végzett
műtét nem számít túl bonyolultnak. Testrészenként mintegy 100
ezer forintba kerül az átalakítás.
Egy ilyen műtét után a testsúly
megtartására azonban nagyon kell
ügyelni.
R.Z.

Sztárfogyi
Egyes sztárok mindig fogyókúráznak, módszereik azonban sokszor
többet ártanak, mint használnak.
lacklyn Smith: A diétás napokon az étrendem almából, narancsból, banánból, szőlőből, csirkéből, sárgarépából, retekből és ásványvízből áll.
Kritika: Reméljük, hogy nem túl gyakran folyamodik ehhez a
módszerhez. Talán úgy gondolja, hogy ettől soványabbá válhat, de
az ötlet nem igazán jó. Ugyanis a zsírrétegből semmit sem fog leadni, a súlycsökkenés kizárólag csak a vízveszteségnek
köszönhető.
La Toya fackson: Reggelire banánt és egy nagy pohár ásványvizet
fogyasztok, ebédre párolt csirkemellet spenóttal, brokkolival vagy káposztával, vacsorára narancsot. Napközben almalevet és ásványvizet iszom.
Kritika: Az ilyen étrend nem tartalmaz sem tésztaféléket, sem tejterméket, sem elégséges vitamint vagy ásványi anyagot, sem elég kalóriát. A legnagyobb baj talán, hogy a tejtermékek hiányoznak, így
a szervezet nem kap elég kalciumot, amire pedig a női szervezetnek
nagyon nagy szüksége lenne.
Kate Moss: A reggelim egy kevés müzli sovány tejjel, esetenként
pirítós és kávé. Tízórai alma és mogyoró, ebéd sült krumpli, tonhal,
tejes kukorica, vacsora hal vegyes zöldségkörettel.
Kritika: Szinte minden téren kielégítő a tápanyag bevitel. De ami
a kalóriamennyiséget illeti: Kate azt mondja, hogy ő soha sem diétázik. Nos, ha ez minden, amit napközben fogyaszt, és ez nem diéta, akkor mi számít annak ?

Madarat tolláról, embert kedvenc
viccéről - ez lehet a mottója Richárd Wisemannak, a hertfordshire-i egyetem professzorának.
A brit tudós ugyanis a viccek értékelésén keresztül kutatja az emberek pszichéjét.
Wiseman www.Laughlab.co.uk
domain néven nyitott az interneten weboldalt, amelyre a vállalkozó kedvűek beküldhetnek egy-egy
viccet, ugyanakkor jelezhetik,
hogy a már feltettek közül melyiket találták szórakoztatónak,
melyiket nem.
Eddig hetven országból mintegy százezren látogatták meg honlapját és e n n e k alapján a professzor részeredményként a következőket tudta megállapítani:
a németek a viccek 35 százalékát találták jónak, a franciák a
34 százalékát. Utánuk következn e k - kacagáse»ökkenési sorrendben - a belgák, az ausztrálok, a
finnek, a svédek, az angolok, a
norvégok, az új-zélandiak és az
amerikaiak. Humorérzék tekintetében a leghátrább a kanadaiak
kullognak.
- Végre átértékelték a németeket - kommentálta a hírt a londoni német nagykövetség szóvivője
a T h e Times című brit lapnak,
és örömét fejezte ki amiatt, hogy
végre elismerik a németek nyitottságát a humorra.
A rangsor természetesen a kutatás folyamán még változhat, annál is inkább, mert a professzor a
továbbiakban el kívánja mélyíteni a témát, a vicceken túli területekre is kiterjeszteni: feleletet szeretne kapni arra, hogy egyáltalán
min és mennyire nevetnek Földünk népei.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOKAT

Tiszták-e a makói temetők?

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 éra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink Ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat
PARKOLAS
H. P szegedi olvasónk mozgáskorlátozott-igazolvánnyal parkolt a
városban. Mire visszaérkezett az
autójához, már rajta volt a „Mikulás-csomag". A videofelvételen ő
maga is látta, hogy az igazolvány
száma nem látható, s ezért kapott
büntetőcédulát, de ez csak az irodán derült ki. A büntetés a parkolószelvény hiányáról szólt. Szeretné felhívni a hasonló cipóben járó
autósok figyelmét, hogy jól látható helyre tegyék igazolványukat.

GÖRBE GYULA
rokkantnyugdíjas:
- A Kálvária utcai temető nagyon,
szép, rendezett, az újvárosi református temető ugyancsak kezd szépülni. Gondolom, a csőszök és a
közmunkások sokat dolgoznak rajta és az egyház is figyel rájuk. A régi református temető viszont tapasztalataim szerint csak a ravatalozó környékén tiszta, a Bathyányi
utca felőli vége például gyomos.

GUVATLASZLONE
nyugdíjas:
- Én csak halottak napján járok temetőbe. A katolikus sírkert, úgy
láttam, rendben van, arról pedig
nem hallottam, hogy a környéken
élőket zavarná a koszorúk és az
egyéb hulladék elégetése. Úgy tudom, ezt másutt is így csinálják.
Szerintem fontos, hogy a temetők
szépek legyenek, az emlékezéshez
méltó kórnyezötre van szükség.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
MOLNÁR MARTIN
ALEXANDER
Február 16., 12 óra 20 perc, 720 g.
Sz.: Kontz Andrea és Molnár Csaba (Szeged).
MOLNÁR KRISTÓF
IÓZSEF
Február 18., 6 óra 7 pere, 3320 g.
Sz.: Tóth Anikó és Molnár Mihály (Szeged).
TÓTH JAKAB
Február 20., 1 óra 10 perc, 3760 g.
Sz.: Csompilla Márta és Tóh Ákos
(Szeged).
MARKÓ RICHÁRD
Február 20., 2 óra 5 perc, 4000 g.
Sz.: Boda Tünde és Markó Ernő
(Hódmezővásárhely).
SZÁVUJ HANNA
Február 20., 7 óra 20 perc, 3670 g.
Sz.: Bartucz Gabriella és Szávuj
Ferenc (Kiskunmajsa).
FARKAS DÁNIEL
Február 19., 3 óra 35 perc, 3830 g.
Sz.: Benézik Mária és Farkas Vince (Deszk).
MAGONY ESZTER
ANNA
Február 17., 20 óra 45 perc, 3160
g. Sz.: Nagy Nóra Edit és Magony
Zsolt István (Szeged).

•
FLEKENSTEIN BRENDA
ANITA
Február 20., 5 óra 45 perc, 3130 g.
Sz.: Petró Anita és Flekenstein Zoltán (Szeged).

VÁSÁRHELY

HUSZKA GÁBOR
LAJOS
Február 19., 17 óra 25 perc, 3200
g. Sz.: Tóth Olga és Huszka Lajos
(Hódmezővásárhely).

MAKÓ
FÍJRGE OLÍVLA
VERONIKA
Február 19., 12 óra 40 perc, 2750
g. Sz.: Kis Erika és Fürge Zoltán
(Makó).
TAR DÁVID
MARCELL
Február 19., 19 óra 50 perc, 2750
g. Sz.: Erdei Ida és Tar László (Makó).
SZENTES
BERTA ERIK
RÓBERT
Február 19., 5 óra 48 perc, 3680 g.
Sz.: Szabados Szilvia és Berta lőzsef
(Orosháza).
Gratulálunk!

CIKKÜNK VISSZHANGJA

A fentieket befolyásolhatja a
nagykereskedők bánásmódja, nevezetesen, hogy egyenlő esélyeket biztosítanak-e minden partne-

A BIBLIOTÉKA KÖNYVTÁRBAN
(Kálvária sgt. 14.) 17.30 órakor

POSTABONTÁS

Operabarátok

vészharangja

Hollandiában élő producer, klarinétszólista, karmester és zenekutató létemre követem Szeged város eseményeit.
Operabarátok vészharangot szólaltatnak meg és a színigazgató igyekszik megnyugtatni a polgárokat, hogy nincs veszélyben a zenés társulat jövője! Valóban nincs veszélyben a jövő, mert amikor 1952-ben a híres Állami Operaházat kellett „megmenteni", áthelyezték az egész operatársulatot Budapestre és újra lábra állt az operatársulat Szegeden. A
hatvanas években európai szintre felfejlődött s bámulatos produkciókat nyújtott közönségének, a nyári szabadtéri játékokat is beleértve!
A nyolcvanas években már Nyugat-Európa közönsége is élvezhette a
szegediek előadásait. A kilencvenes évek elején a rotterdami Parasztbecsület és Bajazzók kiváló előadásán jelen lehettem s azóta büszkélkedem Európa zenei központjaiban, hogy az én „alma materem" mire képes.
Csakis megfeszített és közös erővel, félretéve a saját érdekeket, lehetséges az opera jövőjét itt, Szegeden újra virágzóvá tenni. A konzervatórium kiváló zehei képzését felhasználva, európai tapasztalattal rendelkező tanácsadókkal közösen, lehetségesnek látom a zenei társulat
újraélesztését. Tehetség és potenciális erők vannak jelen a városban, csak
fel kell azokat kutatni.
Hamarosan belépünk az EU-ba és Szeged a tudományos, kulturális és gazdag sport múltjával Dél-Kelet-Európa régióközpontja kellene, hogy legyen. Elképzelhetetlen szerintem, hogy valamelyik testvérvagy szomszéd város lépjen a helyünkbe! Szegednek minden adva van
ehhez, beleértve a természeti „kincseket", mint a kedvező éghajlat,
a fekete földek és a termálvíz. Mindezek célszerű felhasználásával,
a szegedi tudományos emberek segítségén keresztül, a város Európa
bástyája lehetne, amiből első sorban az itt élők profitálhatnának.
A saját haknink érdekeit félretéve, itt az ideje, hogy közös célokra
fordítsuk erőinket, s ezzel is évtizedekre megalapozhatjuk jövőnket.

Ne tovább a vaklármával!

rüknek. Történt ugyanis, hogy a
Kende-könyvet forgalmazó nagykereskedő első körben a saját üzlethálózatát - melynek része a
szegedi Kárász utcai Móra Könyvesbolt is - részesítette előnyben,
és csak jóval késóbb kaptak vásárlási lehetőséget a többiek.Véleményem szerint a könyvszakmában szokásos előjegyzési gyakorlat kapcsán, amely a dolog természetéből adódóan „névvel és
címmel" történik, mögöttes szándékot feltételezni finoman szólva
is túlzás.
SISÁK GIZELLA

SÍK SÁNDOR KÖNYVESBOLT
VEZETŐJE

PROGRAMAJANLO
A MORA FERENC
MÚZEUMBAN
16.30 órakor: dr. Horváth Ferenc
régész, kandidátus „A csengelei
kunok ura és népe" című könyvének bemutatója. A szerzővel és a
résztvevőkkel dr. Pálóczi Horváth
András régész, kandidátus, a kötet
szakmai lektora és dr. Hatházi Gábor régész beszélget.

HALMAGYI FERENCNE
nyugdíjas
pedagógus:
- Azok a sírok, amelyekben az én
rokonaim nyugszanak, tiszták,
jól megközelíthetőek. Szerintem
a temetők rendben tartásáért a
hozzátartozók is felelősséggel tartoznak, n e m csupán a sírkertek
fenntartói. Ennek szép példája a
makói római katolikus temető,
m á s u t t is jó lenne hasonló állapotokat látni.

SZABÓ ATTILA
AMSZTERDAM

Harc A Viktor könyvért
és forgalmazásáért ?
T. K. február 11 -én, a Délmagyarországban „Harc A Viktor-könyvért" című írás - a vásárlók korrekt tájékoztatása érdekében - az
alábbi pontosításokra késztetett.
A könyvszakma privatizációja következtében megszűnt a korábbi
„leosztásos rendszer", azaz néhány kivételtől eltekintve a könyvterjesztéssel foglalkozó vállalkozás
pénzügyi helyzetén, illetve a beszerző bölcsességén, jó ízlésén
műlik, hogy az adott könyvesbolt
milyen kiadványokat forgalmaz.

MATO GÁBOR
húsfeldolgozó:
- Csak tíz éve élek a városban,
a szüleim Apátfalván nyugszanak, így a makói temetőkbe
nem látogatok ki. Arról viszont
hallottam, hogy itt is sok a sírrongálás. Különösen régebben fordult elő ilyesmi gyakran. Úgy gondolom, a vandálok ellen keményen kell fellépniük a hatóságoknak.

folytatódik a Mandala-Véda Kiadó
filozófiai estje. Előadó: Dóka Róbert, a kiadó filozófiai lektora.
SZEGEDI KÖZÉLETI
KÁVÉHÁZ
az Ifjúsági Házban 18 órakor:
„Amikor a beszéd elhallgat, megszólal az ének..." - az Orfeusz
Énekstúdió bemutatkozó estje.
Közreműködnek az együttes vezetői és énekesei. Házigazda: Katona Norbert.

A Csongrád Megyei Közgyűlés külügyi bizottsága tagjaként tettem
fel a kérdést „mekkora tömeg készülődik magyar földre dolgozni"?
A kérdezett a Temes Megyei Közgyűlés azonos bizottsága volt. S a
válasz:semekkora! Hm. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központban január l-jétől lehetett jelentkezni, és még jelentkező nem volt!
A magyarigazolványokat ellenben
tömegesen kiváltják, hiszen az szí-

vük szerinti, de nem azért, mert ott
hordják, hanem, mert magyar,
mint ők maguk. Árnyékra vetődtek - úgy tűnik - néhányan, de
ezt be kellene látni, s ne tovább!
Nem jó és méltatlan ez a hangulatkeltés. Az itteni, de az ottani
magyarok közös érdeke, hogy szülőföldjükön legyenek otthon magyarok!
MURÁNYI LÁSZLÓ
CSONGRÁD

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

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

TÉRFIGYELŐ KAMERA
Szegedi olvasónk a Belvárosból hívott bennünket, hogy az egyik ház
szemetese „elveszett". A térfigyelő kamera segítségével megállapítható az elkövető személye, a lakóközösség azonban anélkül szeretné visszakapni a szemétgyűjtőt,
hogy igénybe venné a kamera segítségét.
V-FON
T József mórahalmi olvasó kérdezi, hogy a múlt évben olvasta illetve hallotta, hogy a telefonszámlázásnál megszűnik a hívásfelépítési díj felszámolása. Kérdése, hogy
a februári telefonszámlán miért
nem jelent ez meg. A V-fon Rt.
kommunikációs munkatársa, Ábrahám Gergely elmondta, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal hivatal-

vezető minisztere 3/2002 (1.21.)
MeHVM rendelete alapján a hatóságilag szabályozott előfizetés tartalmazza a hívásfelépítési díjat,
ezért alkalmazhatja a V-fon is az
általa kiküldött számlákon ezt a
díjféleséget.
KÁBELTELEVÍZIÓ
S. D. szegedi olvasó kérdezi, hogy
a Sport-I csatorna miért az olasz
adó helyére kerül és esetleg miért
nem más külföldi csatorna helyére? Harcsa-Pintér Sándor a műsorkészítővel kötött megállapodás
értelmében a Sport-1 csatorna csak
az alapprogramba kerülhet, s a
Sonder sávban a magyar műsorokon kívül csak az olasz nyelvű adó
az, amelyet át lehet tenni a hipersávra.
VOLÁN
K. Tibor szegedi olvasónk azt tapasztalja a reggeli csúcsforgalomban,
hogy túl sokáig, talán négy percig is
késleltette a vezető az ajtók nyitását. A Volán Rt. forgalmi igazgatója Mező István elmondta, hogy reggel is „egyajtózni" kell a buszvezetőknek, de a négy perc sok. Felhívják majd a vezetők figyelmét arra,
hogy reggeli csúcsban hogyan alkalmazzák ezt az előírást.

PANNON
Az é l v o n a l .

1

GSM

H0R0SZK0P
KOS: Találékonyságának köszönhe1 tőén most sokat javíthat helyzetén.
Délután egy helyi rendezvényre hivatalos,
tudja róla, hogy sok Ismerőse lesz ott.

| MERLEG: Ma lesz ideje egy kicsit a
W » i saját ügyeivel foglalatoskodni, s közben rájön sok mindenre. Az estét már elígérte az egyik barátjának.

¿ M t BIKA: Ön a munkahelyén is a füg•
' getlenség híve, nem lép be olyan
csapatba, amelyik a személyiségét szeretné
megváltoztatni. Délután költ egy kis pénzt.

V

SKORPIÓ: Már nem ragaszkodik a
I változásokhoz sem, csak egyszerűen élni szeretne, a kitalált határok között,
az elfogadott játékszabályok szerint.

I IKREK: Nem költekezhet kedvére.
I Ön csak a drága holmit kedvelné,
manapság mégis a közepes minőséggel kell
beérnie. Közeli változásban reménykedik.

A ; ' NYILAS: Aprólékos a munkasb'lu' * sa, s ezért önnek egy feladat megoldása kicsit tovább tart, viszont az eredmény
százszázalékos. Ritkán követ el hibát.

<«*, | RÁK: Remek híreket kap távoli isme*
1 rősétől, s ezt meg is ünnepli azonnal. Meghívja barátait is egy gyors, de tinóm
ebédre a közeli pizzérlába.

BAK: Munkahelyén pletykák kerin' gének, melyek félelemmel töltik el,
de csak addig, amíg főnöke meg nem nyugtatja, hogy aggodalmai feleslegesek.

(V
OROSZLÁN: Szomszédai kedves
ff! I emberek, de nem szeretne velük
szorosabb kapcsolatba kerülni, mert hangulataik nagyon befolyásolják megbízhatóságukat.

VÍZÖNTŐ: Ön azt a munkát sze«reti, amely viszonylag kevés
munkával sok hasznot hoz. Egy családi
vita feszültséget okoz ön és kedvese között.

SZŰZ: Kapcsolatba kerül egy befo' I lyásos emberrel, s nagyon jól megértik egymást. Szeretné, ha segítene önnek
bizonyos célok elérésében.

JJ< í HALAK: Folytassa a közeli napok
I tendenciáit, s ismét csak olyan dolgokat tegyen, amit eddig még nem. Közeledik a tavasz, lepje meg kedvesét.

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0 6 - 3 ( P 2 1 8 - l l - I l - e s számra az smsüzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket
köszönjük!
KÖSZÖNET
Köszönet a Délmagyarországnak,
hogy lehetővé teszik véleményünk
közzétételét levélben, illetve sms,
telefon és e-mail formájában is.
Sokat segítenek a problémák megoldásában.
Köszönöm.
(304108647)
SZENNYEZÉS
A nagyüzemi sertéstenyésztők
meddig szennyezhetik hígtrágyával
a természetet? ( 3 0 4 8 7 7 0 5 7 )
ÁLLATMENHELY
Mikor lesz állatmenhely? Már sok
állatbarát adakozna, sót felhívás-

ra többen segítenének a munkában
is, köztükén is. Timi (209803509)
HOSSZÚ UTCA
Azt hiszik az illetékesek, hogy azzal elintézték a dolgukat, hogy kitették az „Egyenetlen úttest" jelzőtáblát. Milyen jogon szednek az
ött lakóktól gépjárműadót? Egy
szegedi Hosszú utcai polgár kérdezi a fentieket, ingyenes sms
KERÉKPÁRÚT
Igaza van Gábornak, teljesen
felesleges a kerékpárút, ugyanis
végig a gyalogosok foglalják el.
(303952656)

IMel
a

Kapcsolat

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, szer-

kesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. E-mail címünk: kapcsolatok@delmagyar. hu.
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TELEVIZIOMUSOR
0.25 -6.40 Téli olimpia 6.40 Ma reggel 8.30
Topmodell 9.00 Kultúrpercek 9.05 11.00Téli olimpia 11.00 Örök időkre 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.45 Világvédett
lehetne Kőfejtő - Fertőrákos 13.00 Rondó 13.50
Van öt perce 7 14.05 Moloney 15.00 Szyksznian Wanda-portre 15.30 Téli olimpia
16.30 Tanúságtevők
17.00 Miss Untverse Hungary
2002 Út a döntőig
17.30 Kapás van!
17.55 Az olvasás éve
18.00 Híradó, Időjárás
18.05-19.20 Téli olimpia
19.23 Szót kér a természet
Téli sás
19.24 „Haza a magasban"
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Újévi fogadó (ism.)
21.00-21.50 Téli olimpia
22.00 Aktuális
22.20 Híradó este, időjárás
22.30 Thema
22.40 Kultúrpercek
22.50-5.40 Téli olimpia

5.50 Jó reggelt. Magyarország! 9.00 11.35
Délelőtt a TV 2-vel Benne: Sonadoras - Szerelmes álmodozók 9.45 Rosalinda 10.10 Szokatlan
10.40 Közvetlen ajánlat 11.30 Mi. magyarok
11.35 Riviéra 12.00 A dadus 13.50 Gazdag
ember, szegény ember 14.40 Kapcsoltam 15.00
Szeretni beindulásig 15.30 Barátok és szerelmek
16.00 Lucecfta A
16.30 Sebzett szívek
17.00 Claudia Talkshow
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Nincs kegyelem 19.55 Jó barátok
Amerikai víg|átéksorozat
20.25 Turbo, a négylábú zsaru
Olasz krimisorozat, 6.
22.05 A hálózat csapdájában
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autóexpó
0.15 Veszettség Amerikai thriller
2.05 Aktív A TV 2 magazinja
2.30 Mi, magyarok
2.45 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (Ism.) 9.10 Topshop 9.25 Julieta Mexikói filmsorozat 2 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 11.35 Delelő Vidám

show. Benne: 11.35 Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli kiadás 13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk 14.25 Amazon - Az őserdő foglyai Amerikai kalandfilmsorozat,
7. Elveszett szavak 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Receptklub 15.35 Milagros
16.25 Csak egy szavadba kerül!
16.30 Vad szenvedélyek
Argentin filmsorozat, 22.
17.20 Mónika A kibeszélőshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön Is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1451-1452.
20.25 Szupermozi: Michael
22.15 Az elnök emberei
23.05 Híradó - Késő esti kiadás
23.25 .hu Multimédia-magazin
23.55 Veet Leók Models Nemzetközi modellverseny - Országos döntő (ism.)
0.30 Fókusz, Időjárás-jelentés
1.00 Dhratklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a
nap 8.30 Műsonsmeitetés 8.40 Égtájak 9.10
Történelmi borvidékek 9.30 Galaktikus Odüsszeia
Japán ismeretterjesztő filmsorozat 10.35 A világ legjobb áruháza 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó 12.10 Isten kezében 12.40 Felelet az életnek 13.10 Fizessen, nagysád! 14.15 Heuréka
diákkör 14.45 Találkozás a népszerű-tudományos
filmmel 15.15 16.05 Hungaría ütterata 15.55
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz 16.05 Barátok a strandon 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 Váltó Gazdasági magazin 19.30 Halló, halló! Angol borteszkfilmsorozat 20.00 Szeresd ellenségedet Olasz bűnügyi tévéfilm 2 1 3 5 tiszt Ferenc: Lidércfény 2 1 4 5
Híradó, sport 22.00 Miért? Kérdések a közéletről
22.30 Összkép Kulturális híradó 23.00 Magyar
tarka Magyar dokumentumfilm 0.00 Hírek 0.05
Műsorismertetés, vers

5.45 A Locomotív GT felvételeiből 6.40 Ma reggel 8.35 Toledói fegyverkovácsok 9.00 A jövő háborúja Angol dokumentumfilm-sorozat, 3 A háború
szabályai 9.50 Bozay Attila: Concertino 10.05 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat 20.11.00 Magyar ház Palackposta 11.30 Gaia Ökológiai filmújság 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 66 12.301100 év Európa
közepén 13.00 Híradó délben 13.50 Bainok Bajnokok műsora, a műsorok bajnoka 14.15 Jani házhoz megy... Betlen János műsora 14.45 Lendületben Gazdasági magazin 15.10 A négy páncélos és
a kutya Lengyel tévéfilmsorozat, 17-18. Az ék: A
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szökés 17.05 Kultúrpercek 17.10 Iskola utca
18.05 Kofiko Izraeli ifjúsági filmsorozat. A porszívó 18.20 Hazám a zene... Földes Andor-emlékest
19.00 Tűzhalál. 196919.30 Esti mese 1945
Théma 20.00 „Haza a magasban" 20.05 Híradó
este 20.30 Sporthírek, időjárás 20.35 Az olvasás éve 20.40 Pogányok idején Egy papgyilkosság
anatómiája 21.35 Megültek egy leányt Magyar film
23.00 Záróra 0.00 Éjszakai telefon - Zelkl Jánossal 1.35 Aktuális 2.00 TI. R. 3.30 Nemzeti értékeink 3.40 Kapás van! 4.05 Kultúrpercek 4.10
Iskola utca (ism.) 5.05 Szalay László énekel (ism.)

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este fél 8 óra: filharmóniai koncert. Filharmónia Kht.
rendezvénye.
PINCESZÍNHÁZ (HORVÁTH M. U. 7.)
Este 8 óra: Swing Paris Jazz Quartett élő koncertje
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Búbos vitéz. Klscica-bértet.

Szeged TV
6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (Ism.).
7.30 Lélektől lélekig (ism.). 8.00 Naturtex-Szedeák-f lextronics-ZTE KK férfi kosárlabda (Ism.). 9.30
Zenevonal. 10.00 Orvvadászok. Finn filmdráma.
11.45 Zenevonal - interaktív kívánságműsor.
13.00 Képújság 15.00 Zenevonal - interaktív kívánságműsor.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató és információs műsor.
20.30 Esti zóna.
21.00 Mario, Maria, Mario. Olasz
filmdráma.
22.40 Híradó (Ism.).
23.10 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képújság 19.00 Pályairány. 19.30 Kábel Tv ajánló. 20.00 Tiszatájék.
20.30 Lakáskulcs. 21.00 McKenzye-show.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu http:7Www.tktv.hu
15.00 k 19.00 óráig TKTV Képújság

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Tripla vagy
semmi. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Ének
a csodaszarvasról. Színes magyar animációs film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Délután 3; negyed 6 és tél 8 óra: Titanic szobalánya.
Színes francia film.
GRANOCAFÉ
Este 7 óra: Mezítláb Szibériában. Erdélyi Péter
dokumentumfilmje. A vetítés után beszélgetés az
alkotóval.
PLAZA CINEMA CITY
Hany Potter: 14,17 óra. Fiúk az életemből: 20 óra. Ének
a csodaszarvasról: 13,15.45 óra. Kémjátszma: 17.30,
20 éra. Tripla vagy semmi: 13.30,15.45,18,20.15 óra.
Attantis: 14 óra. Valami Amerika: 15.45,18,20.15óra.
Moulin Rouge: 18 óra. Csajok a csúcson: 14,16.20.30
óra. A Gyűrűk Ura: 13.30,16.45,20 óra. Szörny Rt.:
14, 16, 18, 20 óra. Ellenséges terület: 16 óra.
Csúcsformában 2.-. 14, 18.15, 20.15 óra. Csocsé:
15.30 éra. Varrnia égbolt: 13,17.30,20 éra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Csúcsformában 2.
Színes amerikai film.

VTV Makó
7.00 A szerdal adás ismétlése. 9.30 Képújság.
18.00 Műsorajánló. 18.05 Tiszatájék. 18.30
Sajtóklub. 19.00 Híradó. 19.10 Románc az Orient Expressen. Film. 20.48 Híradó (ism.). 21.58
Képújság

l'i.'A'U-HJ.IJM

16.00 Egészségmagazín. 16.40 A természet világa. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00
Mozidélután. 20.00 Híradó. 20.15 A nap kérdése 20.20 Románc az Orient expresszen. Film.
21.50 Egészségmagazin. 22.30 Híradó, (ism.).
22.55 A természet világa. O.OO-tól Képújság

SZENTES
Du. tél 6 óra: Dr. Szöszi. Színes, m. b. amerikai vígjáték:
este 8 óra: Kéjutazás. Színes amerikai thriller.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Két
zöld ász (folytatásokban) 12.02 Déli krónika
12.40 KI nyer m a 7 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05

Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti
krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek - Boros Attila 20.35 „Mamsel Európa". Jósika Miklós levelei Fejérváiy Miklóshoz 21.10 A XX század titkai.
Történelmi visszapillantás Kun Miklóssal 22.00
Késő esti krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Kenő 23.04 Budapesti beszélgetés Aram Hacsaturjannal 1968-ban 0.10 Himnusz
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 Kabarécsütörtök 17.00 Háztól házig
1 8 . 0 1 Kólyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér
19.04 Sportpercek az olimpia jegyében 19.15
Unikum 20.00Váltóhang 21.04 Nyugat-keleti díván, 1001 éjszaka 22.00 Modemidők 22.30
Drogér(i)a 23.05 Olimpiai híradó 23.30 Telestúdió 0.15 Éjfél után... 3.03 Melódiákoktól 4.03
Cigánynóták. Horváth István énekel
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.: Marik István. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth) 6.20
Tegnap történt. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-AIföktről, programajánlat és yegedi lapszemle 6.45
Reggeli párbeszéd: inkubátor a gyulai kórháznak.
7.20 Aktuális beszélgetés. 7.30 Hírek 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Egyébként. 9.05
11.57 Héttőtől péntekig: Kossuth - Napközben.
11.05 A körzeti stúdiók közös műsora. 11.45
Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth) 13.05
Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.05 Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel, e-mail: zdr@freemail.hu 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Marik István. 15.10 Filmlevél. 16.15 Zene-, esti mese gyerekeknek. 17.15 Sporthírek, esti mese; Tiszta Szívvel Alapítvány, gyermekeknek. 18.00 Esti
Krónika. (Kossuth) 18.30-tól 22.30 ig Országos
nemzebségl műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora
RÁDIÓ 88
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55-től és 18.55-ig óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és 15.40kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscheeSövény Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 14.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00 Közélet (Zoltán Csaba). 21.00
Repertoár (László István). 22.00 Éjszakai Zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Tekfax: 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 műsorvezető, 2 kívánság 3 óra, 4 kerék. 5letek a Média6-on.
12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel. 15.00 Délutá-

ni magazin Vass Manannal. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal - több mint kívánságműsor Telefon: 624668 4 0 . 1 9 . 0 0 A Mozgásban - közlekedési magazin
20.00 Kávé előtt - ajánlatok a Közéleti Kávéház kínálatából Nyemcsok Évával. 21.00 Tihanyi otdies
paity - a 60-as, 70-es és 80-as évek slágerei 22.00
Éjszakai Megamix 100% reklám és hírmentes övezet.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5 00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6
MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax: 533-678.
Az adás ideie alatt hívható telefonszám: 533-777 és
533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a hódmezővásárhelyi mezőőrök munkája. Vendég: Karbucz Attila, a hódmezővásárhelyi Agrárcentrum Mezei Őrszolgálat Bt. megbízott csoportvezetőie.12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Full extra 20.15 Hyde-park 23.30
Dél-alföldi hírmondó (ism.).
RÁDtÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható a
106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hufadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok:
63315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@maM.tiszanethu 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 - intenék. 10.00 Zeneóra 11.00 Programajánló
12.00 Zene-őzön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00 Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Portré. Utazási kórkép. 17.15Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 18.00 Otvos. mikrofonnal.
19.00 Esti mese 20.00 Zenés éiszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHzen.
480-tor és minden óra harmincadik percében hírek,
sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondia meg
6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban
6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben.
Szombaton 1185-től Fiatalok kívánságműsora egy
órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.
MÉDIA-6 RÁDIÓ SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. M :
63312-148, tekfax: 63440-880, E-mall: media6@yentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBChírek friss információk. 13.00 Tiszavidéki Hangadó. 17.00 Koraesti koktél - az első lírában üzenetrögzítős kívánságműsor, 63440-880, aktuális információk, nportok, játétok, esti mese. 21.00 Zenehíd.

Új autó 285 000 Ft-ért
125 000 Ft hiteltámogatás
##

Havi törlesztőrészlet: 14107 Ft
j

'Induló részlet (Swift 1.0 GL).
**A Magyar Suzuki Rt. és a Suzuki-márkakereskedők
közös ajánlata.
***750 000 Ft euroalapú hitellel és 60 havi törlesztéssel.
Feltételek a márkakereskedőknél.
Az akció a hazai gyártású gépkocsikra a készlet erejéig, illetve
a 2002. február 28-ig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes.

S U Z U K I . A mi autónk.

M á r k a k e r e s k e d ő i n k : H ó d m e z ő v á s á r h e l y . T A K Á C S S Á N D O R Szántó K o v á c s János u. 108. Tel.: 62-246-199 • S z e g e d . P É C S K A I A U T Ó H Á Z KFT. Sárosi u. 11/b.Tel.: 6 2 - 4 9 3 - 3 6 9 • S Z E N T G Y Ö R G YI
KFT. Dorozsmai út 17-19. Tel.: 6 2 - 5 5 4 - 3 0 0 • V E S Z P R É M I A U T Ó S Z A L O N KFT. Algyői út 65. Tel.: 6 2 - 4 7 3 - 0 0 0 • S z e n t e s . B U D A F E R KFT. Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-311-211
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30

Vállalkozás

Albérletet kínál
• BÚTOROZOTT garzon kiadó, érd.: 06/20-916-83-98
(Szeged).
• SZEGED, Róna utcai, másfél szobás, főbérlő nélküli, jól
felszerelt lakás nagyszobája
diáklány mellé egy lány részére kiadó. Ár: 12.000 Ft + 1/3 rezsi. Érd.: 30/396-2843.

• FIAT 126P, 1990. májusi,
lejárt műszakival eladó. 62268-385, Algyő.
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,
biztosftáskötés, súlyadó-bejelentés. Szeged, Dr. Boross József u. 21. H.-P.: 7-16-ig.
• MERCEDES 123/300 D,
1981-es évjáratú, egy év műszakival. jó állapotban eladó.
Makó, 06-20/9824-207.
• OPEL Astra Caravan 1.7
TD, 1996-os, fehér, kevés kilométerrel. légzsákokkal, kiváló
műszaki állapotban eladó. 0630-2591-520, Szeged.
• OPEL Astra kombi (1993)
megkíméltem extrákkal eladó
995.000,- 06-20/9285-548. Makó.
• PEUGEOT 405GJI-S, 1990es, katalizátoros, bordó színben eladó 750.000 Ft. 437-071
este. (Szeged)

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
>- M ű s z a k i v i z s g a
- Zöldkártya

AUTÓKLUB
Szeged, Kossuth L sgt. 112.
Tel.: 62/474-874. 550-390

• RENAULT Mégane 1 4-es,
fehér, 1997. novemberi, hibátlan, extrákkal, 60 E km-rel eladó. Ár: 1,7 M Ft. Érdeklődni
17 h után: 62/401-457.

NONSTOP

Az o r s z á g p i a c v e z e t ő bankbiztositója, a z

OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT.

• VALUTAPÉNZTÁROSI bizonyítvánnyal rendelkező munkatársnőket keresünk egyszemélyes valutapénztárba,
Hódmezővásárhelyen. Tel.: 0620/3239-105.
• VONALKÓDOS rendszerrel működő élelmiszerboltba
szakképzett eladókat felveszünk. Érdeklődni 8.00-16.00ig a 62/543-160-as telefonon
lehet.

m u n k a k ö r betöltésére
Ön eredményesen pályázhat, ha
- (elsőfokú iskolai végzettséggel
- személybiztositási. hálózatfejlesztési és vezetői gyakorlattal
- banki, biztosítási ismeretekkel

• GYERMEKÍRÓASZTALOS szekrény (170 magas,
90 széles, 55 mélység), világos
színű, 2 fiókos, polcos, lámpával felszerelt, 7000 Ft-ért eladó. Érd. Szeged: 567-833,
munkaidőben.
TOLLFELVASARLAS

TEL.: 06-62/489-603.

Termékkör:
•» bioágyrendszerek
biomatraenk
léces betétek
•• gyapjútermékek
Érdeklődés 8-16-lg
96/271-259
96/563-059

1

• DR. KUHNYÁR ÁGNES
bőrgyógyász ismét megkezdi
magánrendelését Szegeden.
Bőrgyógyászat, fájdalommentes lézeres szőrtelenítés.
Bejelentkezés: 30/382-44-36.
(Szeged)
• ÚJ, N É M E T VÉRNYOMÁSMÉRŐK mérőórás, pumpás, stethoscoppal, használati utasítással folyamatosan
kaphatók. 6500 Ft, utánvéttel
is. 06-30/905-2005.

A SZOREG ES VIDEKE

FOGPÓTLÁSOK

TAKARÉKSZÖVETKEZET

és tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig

gyakorlattal rendelkező

keres szegedi és csengelei
kirendeltségeibe.

Gép,

• TARGONCÁHOZ bálafogók, papírtekercsfogó-fordító
eladó. 30/2057-257, Kecskemét.
1

A HANNA-INSTRÜMENTS HUNGARY
ANALITIKAI MŰSZER- ÉS REAGENSGYÁRTÓ KFT.
az alábbi munkakörök betöltésére keres jelentkezőket:

adatrögzítői

munkakör

betöltésére angolul jól beszélő és író
gépírót nem dohányzó hölgy személyében,
továbbá

Hagyaték

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62315-322, 06-30/9-558-979.

fogszakorvos •
Szeged, Vitéz u. 5. Tel.: 30/9357-841

jj

(üzenetrögzítő

Járműalkatrész

A pályázatokat a
6771 Szeged,
Hősök t e r e 4/b

s

címre várjuk

|

február 28-ig.

5

A szegedi DOMUS áruház

adminisztrátor
munkakörbe

• INFRASZAUNÁK különböző méretekben megrendelhetők. Tel.: 92/350-425, 06-20931-30-50, Szeged.
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/210-49-04, 06-1210-46-73, Szeged.

alkalmazottat keres.

HALVÁSÁR

Elvárasaink:

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

- Közgazdasági
szakközépiskolai végzettség
- Word és Excel programok
felhasználói szintű ismerete.
A pályázatokat az alábbi címre

kéljük:

Domus-Lánc Kft.

Szeged. Dugonics tér. 8 - 9 .
AUTÓMOSÓBA gyakorlattal

rendelkező,

A halakat térítés ellenében

1

megtisztítjuk, filézzük.

•

vtÖT^Á2

érdeklődni lehel
o 62/46l-444-es
telefonszámon.

B

Elveszett

FIATAL MUNKAERŐT keresek.g

06-30-9355-702. (Szeged)

A U T O S Z A L O N
(HIVATALOS MÁRKAKÉPVISELET)

AUTÓÉRTÉKESÍTŐT

MARKETINGASSZISZTENST
KERES!

• ELVESZTETTEM autóstáskámat, benne okmányaimat a Rózsa utcában. Megtalálóját kérem, sürgősen jelentkezzen a 62/433-155 telefonszámon. Jutalmazom!
• NYUGDÍJAS bácsi keresi
február 14-én elveszett, sötétbarna tacsi-plncsl kiskutyusát
Újszegeden, 401-895.

0

• ELADÓ Zsombón 1200 nm
alapterületű (építkezésre is alkalmas) zártkert. Villany, víz,
gáz van. Irányár: 700.000 Ft.
Érdeklődni: 34/480-873, az esti órákban.
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium, Szeged, 62/315-322.

MINDEN PENTEKEN
I N SZOMBATON
8-14 óra között

Építési telek

• ALSÓVÁROSON 300-400
nm-es ingatlant vagy bontható házat veszek. Tel.: 06-30266-1267. (Szeged)

• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
felvásárlása. Szeged, 62315-322, 06-30/9-558-979.
• ÚJ olasz hálószoba- és gyerekbútor költözés miatt eladó.
Érd.: 06-30-228-0068. (Szeged)

] Építőanyag

• BONTÁSBÓL 40.000 kistégla, kétfalcos piros cserép,
ajtók, ablakok, szarufák, tetőléc eladó. Vásárhely, Móricz
Zs. u. 28. 06-30/473-5419.
• OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep Szeged: 62/471 -882,20/3345-171.

0

• C12-es kazán jó állapotban eladó: 40.000 Ft. Piros
kombi gyerekágy: 12.000 Ft.
Érdeklődni: 62/42-41-42, 3092-82-570, Szeged.

• CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást keresek. 06-30/297-87-41. Balázs.
• KÖKÖRCSIN utcában 135
nm-es ház eladó. 62/479-564,
Szeged.
• SALLAI utcában 280 nm-es
ház eladó. 62/322-208, Szeged.
• ÚJSZEGED, SAS utcai,
120 nm-es, felújított, panel sorház (belső saroktelek) eladó. 4
szoba, 2 fürdőszoba, nagy
konyha, 30 nm-es garázs, 2
terasz, parkosított, hangulatos,
nagyobb kert. Ár: 18 M. Cserelehetőség: 10-12 M-ig csak
újabb építésű társasház érdekel. Érd.: 06-30/249-67-11.

Mezőgazd.

gép

• M T Z - 5 5 2 FRISS műszakival, 1996-os, újszerű állapotban 1.600.000 Ft-ért eladó.
06-30/9953-699.
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Föu. 103.

• KÉPKERETLÉC-AKCIÓ!
Egyes keretlécek 5-40%-os
kedvezménnyel! SZILÁNK*
Szeged, Teréz u. 42. Tel.:
425-555.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537.
• KERT SZERVIZ! Diszkertek
tervezése, kivitelezése, gondozása, sziklakert-, tóépítés,
öntözésszerelés garanciával.
Kertészmérnök. Tel.: 06-309737-532. Szeged.
• KUTYAKOZMETIKA Szeged, Retek u. 12/B. 06-30234-9799.
• LAKSPED. Költöztetés, nehéz tárgyak szállítása, belső
rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket
biztosítok! 62/497-358,06-60304-690.

ENGEDMÉNYES

SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ

jl

Sport, hobbi

arenas
Sportáruház

Sífelszerelések
kiárusítása
ARÉNA SPORTÁRUHÁZ
Szeged. Kölcsey u. 10.
Tel.: 542-810.
Ny.: H.-P. 10-18. Szo. 9-13.

m

DUGULASELHARITAS
GARANCIÁVAL
( S Z E G E D ÉS
CSONGRÁD MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER.

KIÁRUSÍTÁSA

m«-T/^v»z-

z

9(1224.1
Február és március hónapban
induló tanfolyamaink:

kereskedőboltvezető Ml.
virágkötő ?
,

dajka

REDŐNY-, RELUXA-,
SZÚNYOGHÁLÓ-AKCIÓ!
3 0 - 4 0 % . 401-318,
06-30/9457-201,
SZEGED.
• ÖRÖKÖS üdülési jogát ügyvédi ellenjegyzéssel újra értékesítjük! Telefon: 06-20-4616000. (Pécs)

HÓRUKK-SPEED BT.

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-587,425-5%
e-mail: miok.szeged@deltav.hu

B Á B E L Nyelvstúdió
ANGOL, NÉMET s
nyelvtanfolyamok
Illákig.: iO'T kedvezmény <
Szeged. Szentháromság u. 4.
Tel.: 417-522, Mobil.-2t)«!t44-g4T.
EURÓPA N Y E L V I S K O L A

ANGOL* MEMET

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HORUKK-ra számíthat
mindennap

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

nyelvtanfolyamokat inditdnk.
* kezdő
* középhaladó

6772 DESZK.
Alkotmány u. 43.
MAROSI

HOMOK

BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása.
Megrendelhető telefonon:
62/271-407

Tanfolyam
• BIZTONSÁGSZERVEZŐ
felsőfokú OKJ tanfolyam indul.
Kezdés: március 9. Novit Bt.
(06-0006-01) 62/315-461, 209-66-42-79. (Szeged)
• INGYENES is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! HUNITMagyarország (62) 424-484.
• JOGA hétfőnként. 18 órától
(Juhász Gy. Művelődési Központ). Jóga A Mindennapi Életben Egyesület, 62/422-368;
20/398-36-77
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
felülvizsgáló és tanúsító, OKJ
tanfolyam Indul. Kezdés: március 9. Novit Bt. (06-0006-01)
62/315-461. (Szeged)

TOVÁMKt.Z. KFT
5
CSONORÁD MIQTII KÉPV1IZUTI
Tanúsítványszám: 01-0051 -97
A KIT tavaszi tanfolyamai.
»> kereskedő-boltvezető
»• kereskedelmi
menedzser
» ABC-eladó
»• ruházati eladó
— pénztárgépkezelő
»> vendéglátó
üzletvezető.
MUNKANÉLKÜLIEK
TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK.
Szeged. Deák F. u. 22.
Tel.: 62/425-805
^
— ¿ t

Talált

• A M K - 0 7 5 rendszámtáblát
lökhárítóval találtam. Szeged:
62/444-084, reggel és este.
Társközvetítés
• SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.
• TÁRSKERESÉS teljes
diszkrécióval. H.-P 10-18,62440-269. (Szeged)
28

Téglaépít. lakás

• FELSŐVÁROS, Tündér 23.
alatt épülő társasházban I.
emeleti, 87 nm-es és 95 nm-es
lakás eladó, 06-20/9460-083.
(Szeged)
• SZEGED, JÓZSEF A. sgt
50. és Tó utca 11/b, társasházi lakások leköthetők! 06-20980-5441.62/461-954 este.
Pwlz u t c á b a n
épülő társasházban
70, 80 és 90 nm-es
lakások leköthoták.
1 1 0 0 0 0 Ft/nm áron.
HASZNAIT TÉGLAÉPÍTÉSŰ
ÉS PANELLAKÁSOK
SZÉLES KÍNÁLATA.

Érdeklődni: 6 2 / 4 3 3 - 1 0 7 ,
420-828
9"F<P?I
Üzlethelyiség
• BELVÁROSBAN, FORGALMAS helyen nagyméretű
kirakat kiadó. Szeged, 309456-775.
• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren
üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni Szeged: 06-20-961-3713.
• SZEGED-RÓKUSON, a
Plazával szemben 67 nm-es
üzlethelyiség riasztóval felszerelve kiadó. Érdeklődni: 62550-390, Autóklub.
•J V á l l a l k o z á s
• HŰTÉS- és klímatechnikával foglalkozó cég Carrier-Tadlran klímaberendezések forgalmazásához viszonteladókat keres. Érdeklődni lehet a
20/951-58-11. vagy munkaidőben a 06-1/350-22-75 telefonszámon.

BÚTORÜZLETBEN.

heverők, fotelek, kanapék, székek, kiegészítő bútorok.

hirdetési tanácsadó

1 0 % - t Ó I

0

5 0 % os leárazással.

S z e g e d , Mikszáth K á l m á n u. 2 0 - 2 2 .

HÁRKÓ

Gép,

CiptboK

szerszám

CSAVAR-KÖTŐELEM
RÖGZÍTÉSTECHNIKA

+ teljesítményarányos jutalék.

fiatal elektroműszerészt.

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES.

(a M e t r ó Á r u h á z m e l l e t t )

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal „ M é d i a "
jeligére a Sajtóház címén (Szeged, Stefánia 10.).

Tel.: 6 2 / 4 6 3 - 0 3 0 , 4 6 3 - 0 3 1

S z e g e d , Z á p o r ú t 3.

N y i t v a : H.-P.: 8 - 1 6 . 3 0 - i g . S z o . : 8 - 1 2 - i g . »

5

február 18-ig
T 41/486-41], 70/141-53-79
Beiratkozás:

Szekrénysorok, szekrényelemek, 3-2-1-es garnitúrák,

Csongrád megye legnagyobb kiadóvállalata
keres

fc

CTJ

• nyelvvizsgára felkészíti kurzusok.

|

MAROSDQKft^MPER

c

frissítő masszőr
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!

06-60/381-147.

I

1st) .

489-603, 498-130,

Szolgáltatás

DUGULASELHARITAS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
S Z E G E D : 62/485-774.

oSÉÜy

kW- MIOK

ÁRENGEDMÉNNYEL.

Ruházat

• ÖLTÖNYVÁSÁR 7500 Ftért. Dorozsma, Panoráma Üzletház, 48-as út 14. Nyitva: 8 18-lg. Tel : 62/461-733.

ionfolyam indul munltanelülieh.
gyesen lévők részére a
Holdén Üúdió szervezésében.
Tanfolyam indulói:
2002. március 18.
ízeged. BaHhyáiy 1. u. 4.
62-451-697

ÉGETŐNÉL

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.
• OUINT GALÉRIA: MÜVÉSZETTÖRTÉNTÉSZ szakértő által ÉRTÉKBECSLÉST
és eredetiségvizsgálatot GARANCIÁVAL vállalunk. 6720
Szeged, Kölcsey u. 4. 6242-27-26,06-30/9431-411.
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29. 62310-614, 10-17 óráig.

ízánítógépÁízdő (-használó)

REDŐNY, RELUXA,

17947

Gyártásváltás miatt egyes bútorok
A MIX

Bérezés: főállású fix + költségtérítés

• SZEGED, Gyöngyvirág utcai, 64 nm-es, 3 szobás, erkélyes, igényesen felújított, új
konyhabútor, szőnyeg, lambéria, új fürdőszoba, 2 vízórás
lakás családi okok miatt, sürgősen eladó. Irányár: 5.000.000
Ft. 62/438-567, 30/27-97-465.

23

Magánház

Állást kínál

munkakörbe
minimum érettségizett,
széles k a p c s o l a t r e n d s z e r r e l bíró,
értékesítési tapasztalattal rendelkező,
ambiciózus munkatársat
hódmezővásárhelyi területre.

m

Lakásfelszerelés

Érdeklődni: 2 0 / 3 8 8 - 4 1 7 6

9

• FÉMZÁROLT VETŐMAGBURGONYA: Cleopátra, Raja, Bartina, Desiree és tavaszi
árpavetőmag kapható. Érd.:
62/283-477. Szatymaz.
• FÉMZÁROLT Cleopátra vetőburgonya nagyker. áron eladó. Érd.: 06-20/31-61-526,
Kiskunhalas.
• GYÜMÖLCSFA-ÁRUSÍTÁS Szeged, 62/407-493; Makó, 62/215-341; Zákányszék,
62/290-061.
• GYÜMÖLCSFAOLTVÁNYOK árusítása Újszeged,
Diófa u. 1/b.
• OSZLOPOS tuják akciós
áron, gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választékban. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u. 18.62427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.

integrált áramkörös, processzoros elektronikában jártas.

Érdeklődni a 62/435-302,541 -320 telefonokon
f
8 - 1 6 óráig, vagy c-mailhcn a HIHCnideltav.hu címen, 5

is]

Növény

• JAPÁN autóbontó Madarason. Tel.: 79/458-197, 06-20322-4145.

- nagy munkabírással, sikerorientált személyiséggel rendelkezik
Értékesítési szervezetek, csoportok jelentkezését is várjuk!
Fényképpel ellátott szakmai pályázatát 2002. március 1-jeig „
dr. Kasza Levente megyei igazgató nevére címezve,
7
a 6701 Szeged, Pl.: 762-re kérjük megküldeni.

szerszám

5

HITELRE IS! 5o
dr. Moldovay Géza

pénztárost

Gépjármüvez.-k.

• KOVÁCS Autósiskola. Bihari 29. 62/492-682.
• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.

Egészségügy

PARTNERT KERES.

¡I

SZEGED, RÓKUSI 25!

A natúr termékekor gyártó
kereskedelmi hálózatának
szélcsírésébez önálló üzlettel
rendelkező

• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. Érd.: 62484-133, 62/467-724, munkanapokon, Szeged.

TESCÓVAL SZEMBEN.

BIO-TEXTIMA Kft.

pályázatot hirdet

Élet-és Bankbiztosítási fiókvezetői

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

Mindkét munkahely esetében
számítógép-felhasználói
ismeretek szükségesek!

Állást kínál

HIRDETÉSFELVÉTEL:

CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUÁR 21.

Apróbörze

Állást kínál
• A FEKETE István Általános
Iskola (Kecskéstelep) mozgássérült gyerekek szállítására B
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, megbízható sofőrt keres reggel és délután 2-2 órára. Érdeklődni: 62/548-960,
Szeged.
• Á KISTELEKI II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola felvételt hirdet fizika szakos pedagógus részére. Jelentkezni lehet: 62/259-244 számon.
• A SZEGED M. J. V. Önkormányzat Kórháza (Szeged,
Kálvária sgt. 57.) I. sz. belgyógyászati osztály három műszakos, szakképzett ápolónők
jelentkezését várja osztályra
és belgyógyászati ambulanciára. Érdeklődni lehet Győri Ilona főnővórénél (490-590/232).
• AUSZTRIAI munkát kínálunk vendéglátásban és építőipari szakmunkásnak németnyelv-ismerettel. Tel.: 06-96205-521, 06-30/3511-621,
Győr.
• AZ SZTE II sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai
Központ kardiológiai osztályára szakképzett ápolónőket keres felvételre. Jelentkezni lehet:
Kendrella Istvánná intézetvezető főnővórnél Szeged, Korányi fasor 6. IV. emelet, 9.0015.00 óra közötti időben. Telefonszám: 62/545-238 vagy 62545-220.
• BELVÁROSI szórakozóhelyre keresünk fiatal, csinos
pultos-mixer hölgyeket. Szeged, 30/20-665-47.
• CUKRÁSZDÁBA eladót és
konyhai kisegítőt felveszek. Jelentkezés személyesen. Z.
Nagy Cukrászda, Szeged, József A. sgt. 24.
• GÉPGYÁRTÁSI, gépfelújítási területre keresünk egyetemet végzett gépészmérnököt
tervezési és irányítási feladatokhoz. Jelentkezés fizetési
Igény megjelölésével: „Gépészmérnök 0121/8231" jeligére a Sajtóházba.
• JÁTÉKTEREMBE beirópultos keresek. Szeged, 0630/9786-384.
• KONYHAFŐNÖKÖT és
beosztott szakácsot keres balatoni étterem. Jelentkezni önéletrajzzal lehet: Tengerdl Kft
8647 Balatonmária.
• MEGYEI területi képviselőket keresünk ingatlanok távközlési hasznosítására irányuló szerződések megkötésére.
Telefon: 06-1/225-25-10, Páj
Krisztina.
• SZAKKÉPZETT varrónőt
felveszünk szalagmunkára. Jelentkezni lehet: 62/466-255/
149, Szeged
• VAGYONVÉDELMI rt. személy- és vagyonőr-igazolvánnyal, rendezett kamarai
tagsággal munkavállalót keres
hódmezővásárhelyi munkahelyre, egyéni vállalkozókónt.
Előzetes jelentkezés munkanapokon 6-16 óra között, telefonon, a 06-62/474-082-es
számon
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel, részletre. 62472-028.
• ÉLELMISZERÁRUHÁZBA
szakképzett, gyakorlott eladókat. pénztárosokat felveszünk.
06-30/9554-315, Szeged.

TELEFONOS

H I R D E T E S •

Szeged,
Tisza L. krt. 40.
Fekete sas u. 22.
Mikszáth K. u. 26.
Kálvária tér 23/A

H I

CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUAR 21.
B á l n t Sándor Általános Iskola

2002. március 4-5-én,
8.00 órától 10.00 óráig

i SZEGEDI
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R O E T E S -

MTT

hirdető

KÉPKIRAKÓ lATBKCT'K
VÉGET É R f f l É f

Kiemelkedő kereseti lehetőség üzletkötői munkakörben

NYÍLT NAPOT
TART!

Ha Ön
Ha Ön

SZEGED-TÁPÉ,
Majakovszkij tér 16.

Tel.: 547-150

Olvasóink kérésére ismét közreadjuk
n y e r t e s e i n k n é v s o r á t . A DÉLMAGYARORSZÁG
é s a DÉLVILÁG k é p k i r a k ó j á t é k á r a
2715 h e l y e s l e v e l e z ő l a p é r k e z e t t .

• változatos és érdekes feladatot
• vonzó kereseti lehetőséget keres
• magabiztos fellépésű
• agilis és meggyőző
• kommunikatív

YLVÄWV:
100 EZER FORINTOS UTALVA:

• egyéni vállalkozó és gépkocsival rendelkezik
Hirdetési szelvény

A MASCO Vagyonvédelmi Nagyker.,
amely világszabadalmú vezeték nélküli
vagyon- és tűzvédelmi rendszerek
forgalmazója, a kecskeméti irodába
felvételt hirdet

tróiitth

üzletkötői - irodavezetői
állás betöltésére.
Elvárásaink: személygépkocsi,
mobiltelefon, direklcrtckcsítcsi tapasztalat
Ajánlatunk: 11 éves vállalati múlt,
csúcstechnológiájú termékcsalád,
folyamatos képzés, alapfizetés+
magas jutalék, karrierlehetőség.
Jelentkezés
Vúrincsák János irodavezetőnél,
a 06-30/932-2003-as telefonszámon

Gyászközlemények

O r s z á g o s Arany Oldalak üzletkötő c s a p a t u n k b a keresünk értékesítési munkatársakat.
H a Önt érdekli a reklámtanácsadói feladatkör, akkor küldje el pályázatát é s fényképes önéletrajzát TÁRCZY FERENC
értékesítési vezető címére!

GYÁSZHÍR
' „Életünk göröngyös útján mindig fogtad a
kezem, most, hogy elmentél, mi lesz velem, édes Istenem."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa,

Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság
2040 Budaörs, Baross u. 89.
Telefon: (23) 504-980 • Mobil: (06-20) 979-32-32
E-mail: ferenc.tarczy@mtt.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak^ akik

„Född el, virágzó tüske, puha
pázsit; Dúdolj fölötte lanyha
fuvalom, Dalokkal édesítsd
szunnyadozásit; Mondj szép
regéket, sokszavú madár; Színes pillangó, lengj álmainál!"
Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSIPEI JÁNOSNÉ
BELLÁNYI JULIANNA
életének 96. évében csendesen
elhunyt. Végakaratát tiszteletben tartva, szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak és utolsó
útjára elkísérték.
0,2,78,84
Gyászoló család

ÓZV PAPP
ISTVÁNNÉ

MOLNÁR
GYÖRGYNÉT
utolsó útjára elkísérték.
oi2i78329
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

GULYÁS ISTVÁNNÉ
TASI ANNA MÁRIA,
Kistelek, Hunyadi u. 4. (volt
csengelei) lakos életének 78.
évében elhunyt, "temetése február 22-én, 14 órakor lesz a
Kisteleki temetőben.

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
—

MEGEMLEKEZES

BICSKEI FERENCNÉ
BÚS IRÉN
halálának 9. évfordulóján.
Férje, lánya, veje, unokái: Zita és Viktor

„Még éltél, szerettünk, még élünk, nem feledünk."
Fájó szívvel emlpkezüjik

MOLNÁR IMRE

MÁTYÁS ANTAL

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a Mórahalmi Idősek Otthona dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

utolsó útjára elkísérték.
012178330

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyánk,
SZÉPLIGETI
ANDRÁSNÉ
ÖZV BÉNYI JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
»12,77808

Gyászoló család

HORVÁTH MIHÁLY

012178402

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KÓSA FERENCNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
oi2i7784é
Gyászoló család

A/, utalványokat juntái úton küldjük.

MAKÓ

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

Fájó szívvel tudatjuk, hegy szerettünk,

Makó, Almási u. 37/C szám
alatti lakos 90 éves korában
csendesen elhunyt, "temetése
február 22-én, 12 órakor lesz az
Újvárosi református temetőben.
oi2i78439
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

MÁN DOKI
SÁNDOR,
makói lakos 83 éves korában,
hosszan tartó betegség után
elhunyt, "temetésefebruár22én, 10 órakor lesz a Makói
református ótemetőben.
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

58 éves korában, hosszú betegség után elhunyt.temetése február 21-én (csütörtökön), 13
órakor lesz a Kálvária temetőben.
Gyászoló édesanyja
és testvérei

Örökre elbúcsúztunk tőletek,
elkísértünk benneteket,

SARKADI-SZABÓ
IMRÉNÉT
ÉS IMRE FIÁT,
utolsó földi utatokra. A végső
búcsú rettenetes. Azoknak szeretnénk köszönetet mondani,
akik ebben segítettek. Köszönjük
a rokonoknak, barátoknak, jó
szomszédoknak, ismerősöknek,
munkatársaknak, s mindazoknak, akik mély fájdalmunkon
enyhíteni segítettek.
A gyászoló család

CSONGRÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TÖRÖK ANTAL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család,
.,.„„..„
Szentes

Hódmezővásárhely, Klauzál
u. 133. szám alatti lakos életének 89. évében elhunyt, "temetése február 22-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi római
katolikus temetőben.
Gyászoló család

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

BENYHE JÁNOS,

GYÁSZHÍR
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

ID. VITÉZ
KUN LAJOS,

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ILLÉS IMRÉT

Vinger Brigitta n j
• Kolompár József
' Váradi Miklósné

Fájdalommal tudatjuk, hogy

SZENTES

(földeáki, volt szentesi lakos)
45. évében elhunyt, "temetése
2002. február 22-én, 15 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család, Szentes

Köszönetet mondunk mind
azoknak, akik szerettünk,

1

PRONAIMATYAS

halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló felesége és gyermekei

81 éves korában váratlanul elhunyt. "temetése február 25én, 15 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójából. Gyászmise február 22-én, 18 órakor
lesz a rókusi templomban.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

—

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

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Varga Károlyné
Gál Jánosné
Kádár Zoltánné

GERA PÁLNÉ
MÉSZÁROS
ERZSÉBET,

ÖZV BEKŐ
KÁROLYNÉ
MÁRKI ERZSÉBET

Gyászoló család

mrvüváunhdy

012077758

Gyászoló család

„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt egész életed."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett Édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,

uzsik Jánosit,
Gárgyán Benőné
Szögi Attila 1

makói lakos türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 22-én, pénteken, 14 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben. Kérésére egy szál virággal nyilvánítsák részvétüket.
oi2i784i3
Gyászoló család

SZANDTNER
LÁSZLÓT

FARAGÓ BÉLÁNÉ
FRANK
KATALIN ERZSÉBET

o, 2,78332

30 EZER FORINTOS UTALVÁNY:

ÖZV. DEHÉNY LAJOSNÉ
NYILASI ANKA,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

életének 62. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 25-én, 11
órakor lesz a Dugonics temetőben.

I

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

DEKANY JÓZSEF
életének 73. és boldog házasságának 52.
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt, temetése február 25-én, 13 órakor lesz az Újszegedi temetőben. Szentmise reggel 7 órakor az újszegedi templomban.
012178334
Gyászoló család

Hódmezővásárhely

Örülnénk, ha megismerhetnénk!

temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak
012077066
Gyászoló család

SZEGED

y|

Kérjük jelentkezzen nálunk!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

PALOTÁS IÁNOS,
Csongrád, József A. u. 4. sz.
alatti lakos 43 éves korában
elhunyt, "temetése február
22-én, pénteken, 15 órakor
lesz a Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 12. szám alatti lakos rövid ideig tartó, súlyos
betegségben, 77 éves korában elhunyt, "temetése
2002. február 25-én, 10.30
órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család,
Vásárhely és Budapest

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását! Köszönjük!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ÖZV. KOTORMÁN
ERNŐIMÉ
BÍRÓ JUSZTINA,
Hódmezővásárhely, Serháztér 6. sz. alatti lalcos 89 éves
korában elhunyt, "temetése
március l-jén 9 órakor lesz
a Kincses temetőben.
,,„„.„„

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Te örökké élsz a szívünkben, és ragyogsz felettünk,
mint csillagok az égen."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, felesége rokonainak, keresztfiainak, szomszédainak, volt
munkatársainak, volt katona- és levente-, volt iskolatársainak, fia barátainak és
munkatársainak, akik drága
szerettünk,

MOLNÁR SÁNDOR
temetésén részt vettek, így
próbálták enyhíteni fájdalmunkat. Köszönjük a csúcsi
református egyház tiszteletes asszonyának búcsúbeszédét, a táviratokat, a virágokat.
Gyászoló felesége és fia
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A szegedi Lajtos Szandra 1000 méteren áll rajthoz

Edzőket
keresnek

Taps a magyar bobcsapatnak

MUNKATÁRSUNKTÓL
A napokban rendkívüli értekezletet
tartott az MLSZ nevében Mezey
György a Bozsik-program 2 beindulásáról. A kormány támogatásával
a Magyar Labdarúgó-szövetség felügyeli a munkát, amely kizárólag
egyesületeket érint (a Bozsik 1 -program felett - iskolai foci - az ISM
diszponál). A lényege: a településeken beindul a 7, a 9, valamint a 11
évesek képzése. Ahol kialakítanak
ilyen korosztályú együtteseket, ott
560 ezer forint értékű felszereléssel
gazdagodnak. Edzőként azok a testnevelők vagy szakemberek jöhetnek számításba, akik rendelkeznek
UEFA B képesítéssel. Munkájukat
havi 30 ezer forinttal honorálja a
szövetség. Akik csak D licenccel, illetve középfokú edzői vizsgával rendelkeznek, azok havi 15 ezer forintot kapnak. A programtól Lóczi István Csongrád megyei instruktortól
a 0630-850-7227-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők felvilágosítást.

A Salt Laké City-i téli olimpia tizenegyedik napján öt számban
hirdettek győztest és két világrekord született. A magyarok közül
a gyorskorcsolyázó Baló Zsolt országos csúcsot ért el 1500 méteren. Fény derült a játékok első
doppingesetére: a vétkes a fehérorosz Júlia Pavlovics.
SALT LAKÉ CITY (MTI)

A férfi síakrobaták ugrás számát a
cseh Ales Valenta nyerte az amerikai joe Ibck és a fehérorosz Aieksze]
Gricsin előtt. A címvédő és VK-éllovas amerikai Eric Bergoust meglepetésre az utolsó lett a 12 fos döntőben. A sífutóknál a sprintszámok
szerepeltek a programban. A nők
között az orosz /ulia Csepalova második olimpiai aranyérmét szerezte, négy éve Naganóban 30 km-en
lett első. A második helyen meglepetésre a német Evi Sachenbacher,
a harmadikon a norvég Anita Moen végzett. A kieséses rendszerű viadalon Gottschall Zsófia az 54. lett.
A férfiaknál a norvég 7 b r A m e Hetland mindössze 0.1 mp-cel elózte
meg a német Peter Schlickenriedert és 0.3-mal az olasz Cristian
Zorzit. Tagscherer Zoltán a 41.,
Tagscherer Imre az 50., Holló MáMUNKATÁRSUNKTÓL
tyás a 61. helyen zárt. Az amerikai
Március 27-étől 29-éig rendezik Derek Irina 1:43.95 perces világmeg Szegeden az ország második csúccsal nyerte a férfi gyorskorcsolegnagyobb utánpótlás-kézilabda- lyázók 1500 méteres számát. A
tornáját. A Kiss Sándor által immá- második a verseny során szintén reron hatodik alkalommal szervezett kordot (1:44.57) futó holland /onagy utánpótlás-seregszemlén a má- chem Uytdehaage, harmadik a címsodik korcsoporttól a hatodikig már- védő norvég Adne Söndral. A játécius 10-éig nevezhetnek az együtte- kok előtt még 1:45.20 perccel rekorsek. Részletesebb információkat a der dél-koreai Li Kju Hjuknak be kel06-209285-618-as telefonszámon lett érnie a nyolcadik hellyel. A 31
kaphatnak az érdeklődők. A levele- éves Parra ezzel visszavágott az
zési cím pedig a következő: 6725 5000 méteren elszenvedett vereségért. Akkor először az amerikai ért
Szeged, Petőfi S. sgt. 72.

Utánpótlásfesztivál

Sebestyén Júlia a hatodik helyen zárta a rövid programot.
el világcsúcsot, amelyet a holland
megjavított.
Baló Zsolt l:48.27-es országos
csúccsal, saját, tavalyi 1:50.94 perces idejét adta át a múltnak és 30.ként végzett. A magyar versenyző
500 és 1000 méter után a harmadik országos rekordját futotta.
Az olimpián most debütáló női
bobosok versenyében az amerikai /ill
Bakken, Vonetta Flowers duó győzött két német egység, a Sandra Prokoff, Ulrike Holzner, valamint a Susi-Lisa Erdmann, Nicole Herschmann páros előtt. A Stréhli Ildikó,
Kürti Éva kettős a 15 csapatot számláló mezőnyben a 13. lett, akiket a
nézók vastapssal jutalmaztak.
Műkorcsolyában a nők mutatták
be rövid programjukat, Sebestyén
Júlia a hatodik helyen várhatja a
folytatást. Vezet a négyszeres világbajnok amerikai Michelle Kwan.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
nyilvánosságra hozta, hogy Julia

Pavlovics rövid pályás gyorskorcsolyázó szervezetében az első teszt a
megengedettnél 380-szor nagyobb
nandrolonértéket mutatott ki, de
a mintavétel során szabálytalanságok történtek. A fehérorosz sportoló nem volt hajlandó alávetni magát az újbóli vizsgálatnak, ezért
azonnali hatállyal felfüggesztették
versenyzői engedélyét.

•

Szabó Krisztián, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője már
nagyon várja az olimpiai bemutatkozását. Legalábbis ez derül ki a
szerkesztőségünknek küldött a leveléből:
„Elég lassan telnek a napok. Jó
lenne már, ha huszonharmadikát írnánk és végre jégre léphetnék az
olimpián. Kicsit fárasztó állandóan
készülni és koncentrálni arra a negyvenhárom másodpercre, amennyi
idő alatt szeretném teljesíteni az
500-at. A sorsolás míg hátravan, így

ERMEK
ÉS GÓLOK

Bob, női kettes: 1. Jill Bakken,
Vonetta Flowers (Egyesült Államok) 1:37.76 perc, 2. Sandra
Prokoff, Ulrike Holzner (Németország) 1:38.06, 3. Susi-Lisa Erdmann, Nicole Herschmann (Németország) 1:38.29,... 13. Stréhli
Ildikó, Kürti Éva (Magyarország)
1:39.91.
Curling, nők, negyeddöntő: NagyBritannia-Svédország 6 - 4 , NagyBritannia-Németország 9 - 5 .
Gyorskorcsolya, férfiak, 1500 méter: Derek Parra (Egyesült Államok) 1:43.95 perc - világcsúcs,
2. Jochem Uytdehaage (Hollandia)
1:44.57,3. Adne Söndral (Norvégja) 1:45.26, ...30. Balé Zsolt (Magyarországi 1:48.27.
Sífutás, férfi sprint, 1,5 km: 1. Tor
Arne Hetland (Norvégia) 2:56.9
perc, 2. Peter Schlickenrieder (Németország) 2:57.0,3. Cristian Zorzi (Olaszország) 2:57.2, ... 41.
Tagscherer Zoltán (Magyarország)
MTI/EPAAFP/jasques Demarton 3:01.90 (selejtező),... 50. Tagscherer Imre (Magyarország)
3:05.98 (selejtező),... 61. Holló
nem tudom, miben reménykedheMátyás (Magyarország) 3:15.11.
tem. A doppingvizsgálatok egyébSífutás, női sprint, 1,5 km: 1. Júként mindennaposak, én is voltam
lia Csepalova (Oroszország) 3:10.6
vérvételen. Szegény Nagy Mariannt
perc, 2. Evi Sachenbacher (Némost akarták vinni liatodjáraf!) az
metország) 3:12.2,3. Anita Moen
elmúlt két hét alatt, de erre már a
(Norvégia) 3:12.7,... 54. GottsMOB is felszólalt és kérte, hogy techall Zsófia (Magyarország)
kintsenek el az újabb vizsgálattól,
3:42.98.
mert ez már nem normális, hogy
valakitől háromnaponta vért veszSíakrobatika, férfiak: 1. Ales Vanek. Egyébként a kikapcsolódásra
lenta (Csehország) 257,02 pont,
számtalan lehetőség nyílik. Mi ko2. Joe Pack (Egyesült Államok)
sármeccsre mentünk, amelyen a
251.64, 3. Alekszej Gricsin (Fehelyi egyetemi csapat, a Utah Unihéroroszország) 251.19.
versity játszott. Óriási élmény volt.
Női jégkorong, elődöntő: KanaShow-műsor a javából. A rövid szüda-Finnország 7 - 3 ( 2 - 1 , 0 - 2 ,
netekben akrobaták, táncosok, zsá5 - 0 ) . Egyesült Államok-Svédorkolók, egyéb dobóversenyek, színeszág 4-0 ( 2 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 ) .
sítették a programot. Egy akkora
Az ötödik helyért: Oroszorcsarnok, mint a volt BS, majdnem
szág-Németország 5 - 0 ( 2 - 0 , 1 - 0 ,
tele volt. A legtöbbet azért a ver2-0).
sennyel foglalkozunk. Például éjA hetedik helyért: Kína-Kazahszszaka a rövid pályás lányok, Szandtán 2 - 1 ( 1 - 0 , 0 - 0 , 0 - 1 , 1 - 0 )
rával az élen 1000-en, a fiúk pedig
hosszabítás után.
1500-on indulnak."

MiniAr Hetek

a Citroënnél!
Meghosszabbítva
február 28-ig!

A Citroön X s a r a Picaaso, a Xsara, a Berllngo és a Saxo — január 21 -töl —
olyan hihetetlen á r e n g e d m é n n y e l kapható, melynek e g y s z e r ű e n n e m
lehet ellenállni! L á t o g a s s o n el márkakereskedéseinkbe, és válogasson
kedvére az ekciös modellek széles választékéból!
a k c i ö B ú r i SOOI-ben györtott modellekne, ös azon belül csak a meghoeörozott göpjörmOvekre
rtrvttnyns. n I ibxIsc arajSig.
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Az Ön márkakereskedői:

2IXEM 2COC KFT. 6723 Szeged. Dorozsmai üt 6 Tét: 62 '549-666
CITROEN SAJTI. 6800 Hódmezővásárhely. Táncsics M u 10..
Tel. 62 242-555
CITROEN TOTH-KÁSA AUTQ KFT 6 9 0 0 Mako. Szegedi üt 21-23 .
Tel 6 2 5 "0-600

A készülékes ajánlat részieleiről és a tövábbi ajánlatoktól érdeklődj területi képviseleteinken
(Szeged, Széchenyi tér 2/A; Szeged, Kárász utca 16.) vagy a hozzád legközelebbi hivatalos
viszonteladónknál! A készülék csak Pannon GSM SIM-kártyával használható. Ajánlatunk 2002.
február 1-től az akciós készlet erejéig tart. Pannon GSM nonstop ügyfélszolgálat: 1220. Készülékes

CITROËN
A vezetes f o r r a d a l m a

csomagjainkat már honlapunkon, a PannonNetShopban
is megvásárolhatod,

w w w . p a n n o n g s m . h u

PANNON
Az élvonal.

AAAAAAA
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Nagy csatában, Liss-HNKC-siker

Kapusok mérkőzése
KÉZILABDA
LISS-HNKC—
DVSC-VALDOR

24-23 (14-11)
NB l-es női kézilabda-mérkőzés. Hódmezővásárhely Hódtói Sportcsarnok, 1000
néző. Vezette: Cserepes, Jancsó.
Liss-HNKC: SZABÓ K. - Szabó M„ BARNA 4, ASZTALOS 5, Nikolics 3, JANCSAROVA 6 (3), Baunok 2. Csere: VÖRÖS (kapus), Kósa 1, Huba 2, Szőke, Kocsis 1 (1).
Edző: Farkas József.
DVSC-Valdor: BARKASZINÉ - SZABADOS
3, Halcsik 1, Gaál 2, Kocsik 2, SZŰCS 4,
Buglyó 3. Csere: Böcking (kapus), Galai 4
(3), Madai 2, Ovtus, Jeddi 2, Szabó. Edző:
Váczi Sándor.
Hétméteresek: 4 4 . ¡11.43. Kiállítások: 2,
¡11.6 perc.
Fantasztikus hangulat, mintegy
ezer néző várta a Hódtói Sportcsarnokban a Liss-HNKC és a
DVSC-Valdor csapatát. A hajdúságiak vasárnap, a KEK-nyolcaddöntőben a német Leverkusen ellen is bizonyították tudásukat,
25-23-ra nyertek a Bayer ellen.
- A Hódmezővásárhely jól összerakott, hazai pályán kifejezetten
veszélyes csapat - vélekedett
Váczi Sándor a vendégek trénere.
- Ezúttal vendéglátóinknak van
több veszítenivalójuk, mi már bekerültünk a legjobb hat közé.
- Küzdelmes, szoros mérkőzésre számítok - árulta el Farkas József, a kék-sárgák mestere - , mindenképpen nyerni szeretnénk, de
nem könnyíti a helyzetünket, hogy
Kocsis megsérült, így támadásban
és védekezésben is csökkentek a variációs lehetőségeink.
Jól kezdődött a találkozó, első
gólt Barna lévén a Liss-HNKC szerezte. Erre három perc múlva érkezett a válasz, ez Buglyó nevéhez
fűződött. A házigazdák fokozatosan elhúztak riválisuktól, ebben
az is szerepet játszott, hogy a félidő
derekától áttértek a két beállós

szisztémára. A 19. percben Baunok
találatával már négyre nőtt a különbség, 10-6. Azt azonban sejteni lehetett, hogy a vásárhelyiek
nem dőlhetnek hátra abban a bizonyos karosszékben. A Debrecen
jól küzdött, és a szünetig egyet faragott is a hátrányából. Az első
felvonásban mindkét gárda szigorúan, jól védekezett, s a hazai oldalon Szabó Krisztina bravúrokat
is bemutatva őrizte kapuját.
Fordulás után a DVSC gyorsan
kihasználta vendéglátói figyelmetlenségét, és Szabados góljával a
32. percben már 14-13-at mutatott az eredményjelző. Erre a bokasérüléséből felépült Asztalos még
válaszolt, ezután azonban tíz percig érintetlenek maradtak a hálók.
A támadással ebben az időszakban mindkét együttesnek meggyült
a baja: a Váczi-lányok sokszor a lövésig sem jutottak el; kék-sárgák
közül pedig ¡ancsarova rengeteget
vállalt, de próbálkozásait vagy a
blokk vagy a remekül védő Barkasziné semlegesítette. Nem feledkezhetünk meg a Liss-HNKC-ba
csereként beállt Vörösről sem, neki is szinte leheteden volt gólt lőni,
akár azt is mondhatnánk, ez a kapusok mérkőzése volt. A lelkes
publikum a 45. percben döbbenten
tapasztalta, hogy Madai révén már
a vendégeknél volt az előny, 17-18.
Izgalmas, nagy küzdelmet hozó
negyedóra következett, melynek
során általában a vásárhelyiek vezettek. A csereként beállt klasszis,
Jeddi kétszer is egyenlített, de Asztalos és a hajrában fontos gólokat
lövő Jancsarova a hazaiak javára
döntötte el a mérkőzést. A LissHNKC, a hat közé jutás szempontjából rendkívül fontos két pontot szerzett.
Farkas József: - Nem játszottunk jól, de küzdeniakarásból jelesre vizsgáztunk.
Váczi Sándor: - A sok hibával
tarkított összecsapást a szerencsésebb csapat nyerte meg.
További eredmény:
Comexi-Alcoa-Herz-FTC 30-28 (17-15).
IMRE PÉTER

Újabb nagyszerű
naturtexes győzelem

REFLEKTOR
BAJNOKOK LIGAJA

Elkezdődött a labdarúgó Bajnokok
Ligája tavaszi sorozata. A négy
meccsen minden eredmény előfordult, C csoport: Real Madrid (spanyol)-Porto (portugál) 1 - 0 (0-0),
Sparta (cseh)-Ranathinaikosz (görög)
0-2 (0-1); Leverkusen (német)-Arsenal (angol) l - l (0-0), Juventus
(olasz)-Deportivo (spanyol) 0-0..

K0SARLABDA
NATURTEX-SZEDEAKZALAEGERSZEG

HAZAI GYŐZELMEK

A Csongrád megyei NB-s labdanígócsapatok közül tegnap három vívott előkészületi mérkőzést. FC
Szeged-Algyő 3-1 ( l - l ) , gólszerzők: Szekeres (2), Kulacsik, ill. Kothencz. A Postás-pályán lejátszott
edzőmeccsen a helyzeteit jobban
kihasználó kék-fehér-feketék megérdemelten nyertek. MÉH-Szentes-Tótkomlós 6 - 2 (4-1), a Kurca-parti gólokat Török (3), Pálfi, Síber és Tóth Cs. szerezte. A házigazdák nem csak jól, gólratörőcn
is futballoztak.

72-62 (17-14,
20-17,17-10,18-21)
A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés,
újszegedi Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: dr. Vígh, Kékesi.
Naturtex-Szedeák: ELLI0T (14), DEÁK
(20fi), GREEN ( 2 5 3 ) , NYILAS (11/3), Tanács (2). Cserék: PÁVLICZ (3), Drahos
( - ) , Balogh ( - ) . Edző: Bonifert Domonkos.
ZTE: Mavrenszki ( 5 3 ) , PARKER (20), Kámán (159), Mészáros ( 9 3 ) , Reed (7),
Cserék: Csaplár-Nagy ( - ) , Képli (3),
Szájer(-). Edző: Nikola Lazics.
Tanács Attila tartsa meg jó szokását, hiszen megint az ő kosarával indult a mérkőzés, a 10. másodpercben már vezetett a Szedeák, 2-0. Reed révén fordítottak a
vendégek, Nyilas triplája után,
azonban ismét a Tisza-partiaknál volt az előny, 11-8. Fej fej
mellett haladtak a csapatok, a negyed utolsó pillanataiban Reggie
Elliot pontjaival h á r o m p o n t o s
előnyei zárta a tíz percet a Naturtex. A 12. percben Parker találataival átvette a vezetést a ZTE, néhány pillanat múlva, Deák triplája megint szegedi előnyt jelentett,
24-20. A 16. percben Green zsákolt egy hatalmasat, Deák hibátlanul értékesítette a dobóhelyzeteit, így a félidőben megnyugtató
előnye volt a Bonifert-legényeknek, 37-31.
Hatalmas lendülettel kezdett a
Szedeák, a 23. percben, a kapitány Green eredményességének
köszönhetően, 43-33 állt az eredményjelzőn. Két perc múlva már
csak három pont volt a különbség
a két együttes között, a zalaiak

MEDGYESEGYHÁZI ELSŐSÉG

Reggie Elliot (szemben) és Ledon
tal járult hozzá a győzelemhez.
feljöttek 43-40-re. Ezzel, m i n t
később kiderült, ellőtték a puskaporukat, Nyilas, Deák és Elliot
kosaraival fokozatosan húzott el a
szegedi gárda, harminc perc játék
után 54-41 volt az állás. Deák
igazán belőtte magát, zsinórban
szerzett kosaraival a 33. percben,
már tizenhét volt közte, 59-42.
PávUcz Gábor ebben az időszakban kapdosta a lepattanókat mindkét palánk alatt, ő is nagyban hozzájárult a magabiztos vezetéshez.
A hajrában - Reed bokája csúnyán kifordult - a válogatott Kómán jóvoltából faragtak a hátrányból a vendégek, de így sem tudták
megakadályozni, a Naturtex-Sze-

A közelmúltban a szegedi Deák Ferenc Gimnázium sportcsarnoka
adott otthont a III. Algyő-kupa női
kézilabdatomának, melyen a házigazda Algyő KE-n kívül a Medgyesegyháza SE, a Domaszéki SK és a
Martfűi VSE vett részt. Eredmények: Algyö-Martfű 30-24 (1712), Medgyesegyháza-Domaszék
31-27(14-9), Martfű-Domaszék
Green (háttal) harminchat pont- 21-24 (10-10), Algyő-MedgyesegyFotó: Karnok Csaba háza 22-32 (12-17). A torna végeredménye: 1. Medgyesegyháza SE,
deák magabiztos győzelmét. Ez- 2. Algyő KE, 3. Domaszéki SK, 4.
zel a sikerrel az újonc Tisza-parti Martfűi VSE.
gárda a nyolcadik helyre léptett
előre. Nyilasék most sem sokáig HALTELEPÍTÉS
ünnepelhetnek, hiszen vasárnap, A Horgászegyesületek Csongrád
az újszegedi sportcsarnokban a Megyei Szövetsége ma haltelepíNyíregyháza gárdáját fogadják.
tést végez az Atkái holtágon. KiheBonifert Domonkos: - Tisztá- lyezésre kerül 5 ezer kg háromnyaban voltam a meccs előtt is, hogy ras ponty, a telepítés után horgászanagy csata lesz, hiszen a ZTE egy ti tilalom nincs.
nagyon jól védekező csapat. Örülök annak, hogy végül simán tud- TEREMKÉZILABDA-KUPA
tuk megnyerni ezt a fontos talál- A hagyományos felkészülési torna,
kozót.
a Teremkézilabda - kupa legutóbbi
Nikola Lazics: - A rendkívül fordulójának eredményei, férfiak,
kiemelt csoport: Szekahószer-Dogyenge dobóteljesítményünk
miatt
rozsma I.-Soltvadkert 21-31 (9-13),
szenvedtünk
vereséget.
Kecel-Domaszék 19-22 (9-10);
SÜLI RÓBERT
megyei-városi A: Sándorfalva-Szekahőszer-Dorozsma II. 2 0 - 3 1
(10-14), Szekahőszer-Dorozsma
II-Algyő SK 26-25 (12- 14); megyei-városi B: Volán ifi II.-Ruzsa
24-24 (12-10), Algyó KE-Mol-Ságken az élcsoportban végezhet. To- vári Öregfiúk 18-23 (10-14). Nők,
vábbi lelkiismeretes munkával pe- kiemelt csoport: Sándorfalva-Algyő
dig az ország legjobbjai közé vere- KE ifi 15-14 (7-9), SZKKSE-Dokedheti magát. Ennek kapcsán ér- rozsma-Algyő KE 27-13 (12-8);
demes megemlítem a 11 éves Sza- megyei-városi: Zsombó-Deszk
bó István és a két évvel idősebb 0 - 1 0 (0-5), Deszk-Fényforrás
Szabó Anett nevét - mondta Kato- 22-20 (8-10). Helyosztók, férfiak,
na Zsolt.
kiemelt csoport: Szegedi 6. PutA város részéről évi másfél mil- tony-Kecel 21-20 (11-9), megyeilió forintot és a felkészüléshez min- városi: Szekahőszer-Dorozsma
den támogatást megkap a klub, ifi—Algyő SK 33-30 (17-12), Doám ez az összeg jelenleg még csak maszék II.-Ruzsa 15-23 (7-9). A
arra elegendő, hogy a megyei és program február 24-én (vasárnap),
környező versenyeken elindulja- 8 órától folytatódik a szegedi Etelnak.
ka sori munkacsarnokban.
A távolabbi célokkal kapcsolatban három fontos dolgot tűztek FÁJÓ VERESÉG
ki maguk elé a makói úszók. A A rájátszás második mérkőzésén
legfontosabb, hogy ismét magas Kiskunhalason lépett pályára a
szinten follyon az oktatás. A nyá- KSZSE-SZTE serdülő leány kéziron már szeremének az országos labdacsapata. A szegediek akaratbajnokságon indulni és döntős he- gyenge játékkal - ez főként a másolyezéseket elérni. Végül pedig az or- dik félidőre volt igaz - sima veresészágban egyedülállónak tekinthető get szenvedtek. Kiskunhalasmegyei úszó utánpótláskupa - me- KSZSE-SZTE 21-12 (11-7). Szelyen az öt megyei klub versenyzői ged: Labbancz-Andirkó 1, Szalma
mérik össze tudásukat - február 2, Mayer 4, Keresztesi 2, Papp, Gé23-i makói első fordulóján már mes 3. Csere: Szekeres (kapus),
szeretnének elmozdulni az utolsó Miklós. Edző Pördi Péter
helyről.

Életre kelt a makói úszás

TOTOMONOLOG
Gerecz Péter (képünkön) annak
idején a SZEAC-ban kezdte labdarúgó-pályafutását, majd öt
éven át az SZVSE-ben kergette a
labdát. Innen a Szegedi Dózsába vezetett az útja, ahol tíz nagyszerű idényt húzott le.
- Állandó másodosztályú tagsággal bírtunk, a Hunyadi téri
pályánkon sűrűn futballoztunk
3-4 ezer ember előtt - emlékezett
a Szeged öregfiúk együttesében
rendszeresen felbukkanó sportember. - Míg élek, nem felejtem
el, hogy 1985-ben a Kiprich, Plotár, Vincze támadósorral felálló
Tatabánya ellen az elődöntőért
játszhattunk az MNK-ban. Végül nem jutottunk a négy közé,
de az emlék örök.
Szinte nincs olyan hét, hogy ne
tegye próbára a totóban a szerencséjét. Sok évvel ezelőtt 13+1
találatot ért el, de a nyeremény
nem érte el még a négyezer forintot sem...
- A spanyol foci áll legközelebb
hozzám, különösen a Real Mad-

15

» S P O R T »

CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUAR 21.

rid és a Barcelona játékát élvezem. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy az olasz és a német
bajnokságot ne követném figyelemmel. Az előbbiben a városi
rangadó, a "Ibrino-Juventus, míg
az utóbbiban a Leverkusen-Dortmund összecsapás ígéri a legnagyobb izgalmakat.

ÍME. A TIPPJEIM;
1. Hertha (7.)-Kaiserslautern (3.)
2. Rostock (12.)-VfB Stuttgart (8.)
3. Wolfsburg (10.)—1860 München (9.)
4. Nürnberg (16.)-1. FC Köln (18.)
5. St. Pauli (17.)-Mönchengladbach (13.)
6. Leverkusen (2.)-Dortmund (1.)
7. Bremen (ó.)-Hamburg (11.)
8. Atalanta (14.)-Lazio (9.)
9. Bologna (5.)-Verona (7.)
10. Chievo (4.)-Brescia (15.)
11. Internazionale (2.)-Udinese (11.)
12. Piacenza (12.)-Parma (13.)
13. Venezia (18.)-Milan (6.)
pluszmérkőzés:
14. Tbrino-Juventus
Előző heti tippelőnk, Szántó Imre 7 találatot ért el.

1X
2
1
X2
12
IX
1
X2
1
1
1
12
2

2

Csongrád megyében öt működő
úszóklub van. Ezek közül a makói
négy évvel ezelőtt élte virágkorát,
á m a közüen megszűnni látszó
egyesület, új névvel és új célokkal, mára ismét a siker küszöbén
áll.
Valamikor az MSVSE-n belül
működő úszószakosztály közel 80
tagot számlált, és a tanítványok
több korosztályban dobogós helyezést értek el az országos bajnokságokon, sőt a megyei úszó utánpótláskupákon is rendszeresen jegyezték a Maros-parti versenyzők nevét. Ezután egy hosszabb széthullási folyamat kezdődött el. Az úszás
egyre népszerűtlenebbé vált a hagyma fővárosában. Több év munkája kezdett elveszni, amikor Sziebig
Mária, és Katona Zsolt az előző év
őszén belevágott, hogy ismét életre keltse a városban az úszást.
Katona Zsolt a Budapesti Spartacusnál edzősködött Kiss László és
Túri György keze alatt. Az elmúlt
esztendőben állást kapott a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző
Főiskoláján, a Testnevelési és
Sporttudományi Tanszéken. Mindenféleképpen szeretett volna az

úszósport mellett maradni, így talált rá az akkor pangásban levő
makói klubra. Ekkorra már csak 30
gyermek látogatta rendszertelenül
az edzéseket. Egy gyors szülői értekezlet következett, amelyen az
anyukák és az apukák támogatásukról biztosították az elképzeléseket. A következő lépés: Sziebig
Mária segítségével az egyesület kilépett az MSVSE-ből, és megalakult
az önálló Makói Úszó Klub.
Szinte az alapokról kellett elkezdeni mindent. Az edzések számát
januártól ötre emelték. Egyre többen kaptak kedvet az úszáshoz és
mára már ötvenen látogatják a foglalkozásokat, sőt minden héten
bővül a bekapcsolódók száma. Jelenleg két csoportot treníroz Katona Zsolt.
A sűrített edzésszámnak és odaadó munkának meg is lett a gyümölcse, hiszen az elmúlt év végén
kiadott korosztályos 15-ös ranglistán, már a 12. helyen szerepel a
makói Diós Orsolya neve.
- N e m csupán egy tehetséggel
rendelkezünk, h a n e m számos
olyan tanítványom van, aki hamarosan már a megyei versenye-

SÜLI ANDRÁS

Hódbizalom-kupa
TENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Hódmezővásárhelyi Tenisz Club
szervezésében tartották meg a
Hódbizalom-kupa korosztályos fiúversenyt.
A tizennégy éveseknél a Hód T C
játékosai közül Csáki Mihály,

Czimmer Ákos és Szabó Sándor
állt rajthoz. Szabó az első fordulóban, míg Csáki és Czimmer a legjobb tizenhat között volt kénytelen
búcsúzni.
A 12 éveseknél a Gellért Tenisz
Iskola sportolója, Boros Martin remekelt, a második helyen végzett,
a fináléban hatalmas csatában
szenvedett 2:6, 6:2, 6:4-es vereséget a budapesti Helmestől. Zsiga

Máté (GTI) az elődöntőben éppen
Borostól kapott ki, így a harmadik
lett. A vásárhelyi fiatalok közül
élete első versenyén Bárány Dániel jól küzdött, azonban a szegedi Hója Tibor legyőzte őt. Szabó
Sándor a legjobb tizenhatig jutott,
míg Csáki Gáspár a toma második kiemeltjét, az orosz Szivajevet
kapta ellenfélül, aki a papírformának megfelelően búcsúztatta.

BAJNOKOK BÁLJA

Bajnokok bálja címmel bált rendez
a Démász-Szegedi VE február 22én, 19 órától a szegedi Arany Korona étteremben. A nem csak kajakkenusoknak szóló eseményen a
résztvevők együtt vigadhatnak a világ- és olimpiai bajnokaival is. A jegyeket Fetrovics Kálmánnál és "terhes Beatrixnél lehet megrendelni a
06-62/425-574-es telefonszámon.
DFA-TRÉNING

Ma harmadik foglalkozását tartja a
Német Futball Akadémia (DFA) a
szegedi Etelka sori munkacsarnokban. Az edzők 17 órától várják a
sportág iránt érdeklődő fiatalokat.
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Megnyugtató jelenlét

Két Jaguart
nyerő lány

BAKOS ANDRAS

LONDON (MTI)

Meseolvasás után mindig azt kérik tőle, maradjon
még a szobában. Ne induljon fürödni. Hogy
büdösnek érzi magát ? Ök azt nem érzik, egyáltalán
nem. Feküdjön az ágyra, és várjon még. Ne menjen
ki akkor sem, amikor ők elaludtak.
Mindenesetre
várja meg, míg elalszanak, és azon túl is maradjon
még egy kicsit. Többnyire nem hallgat rájuk Utána
kiáltanak, döngetik a falat, a szoba és a fürdőszoba
közös falát, lVrsze, végül elalszanak valahogy.
De van, amikor tényleg odabenn marad, mert a
saját könyörgése jut eszébe. Az ember akkor lesz
hűtlen a nevelési elveihez, amikor eszébe jtrt, hogy
neki milyen rossz volt... Egyáltalán, miféle elvek'
Higgadtan, nyugixltan meg lehet ítélni, tényleg
szüksége van-e ránk a gyereknek, vagy csak „vissza
akar élni a türelmünkkel"? Nem lehet. Egyébként
pedig, gondolja ezek után, nem kell olyan nagy
ügyet csinálni ebből. Benn marad, és kész. Akármi
is van itt, marad, következetlenül.
Ezt könnyű
levezetésnek is föl lehet fogni, a mesélés után.
Hiszen nem nxsszat akarnak ök, csak azt, hogy jelen
legyen. Csak úgy. Ilyenkor olvasnia is szabad
csöndben, föltéve, ha az nem zavarja, hogy
mindketten őt figyehk, aztán nézés közben vagy
elalszanak, vagy éppenhogy megelevenednek.
A
nagyobbik megkérdezi tőle, mit olvas. Azt is, hogy
ez vajon mese-e, vagy történet. Később bejelenti,
mondani szeretne valamit. Mondja is: jobb lenne

inkább a falu szélén lakni, abban a bizonyos
utcában. Miért ? Azért, mert az a hely közel van az
erdőhöz. Ott kezdik a madarak jelenteni a tavaszt.
Végigjárják az utcákat, és beszólnak
mindegyik
ablakon. Ő erre leengedi a könyvet, elgondolkodik.
A kicsi is felül, azt kérdezi, mi a baj, öjeg bajátom.
Aztán meg, hogy az eső most odakinn ugye
megpuszilja az autók tetejét.
így indul valamiféle beszélgetés. Felvidámodnak,
felülnek az ágyban, aztán elcsodálkoznak, hogy ő
ettől hirtelen ingerült lesz, és elneveti magát, olyan
csúnyán.
Mert miért nem alszanak este kilenckor, fél tízkor
még ha már egyszer itt maradt velük. Miért nem ?
Nézik, és nem szólnak. Visszafékszenek az ágyba,
de azt nem mondják, hogy mit szeretnének. Azt
szeretnék, ha nem menne még ki. Ha megvárná,
míg elalszanak.
Nem baj, hogy már nem nyugodt, hogy nem tud
nyugodt lenni.
Ezt a jelenlétet sok mindennek lehet nevezni,
csak megnyugtatónak
nem, gondolja
később,
miután elaludtak. De az a tudat, hogy tőle, csakis
tőle áradhat szét nyugalom ebben a szobában,
később, a csöndben is feszültté teszi. Ez a
legnehezebb.
Látja magát, olykor
esetlen,
következetlen, hisztérikus, mégis nagy jelentőségű
létezését az életükben.
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Egy kis csont örökre véget vethet
a madarak származásáról hosszú
évek óta folyó vitának: egy nigeri
lelőhelyről előkerült dinoszaurusz
kívánomcsont alapján egyre biztosabbnak tűnik, hogy a szárnyasok
a sárkánygyíkokbői fejlődtek ki. A
tudások eddig azt hitték, hogy a villa alakú csont csak és kizárólag
madarak szervezetében található
meg. Az Afrikában felfedezett 110
millió éves csontdarab azonban
valamikor egy Spinosaurus csontvázának részét képezte. A leletet
bemutató Paul Sereno a Hidományos Fejlődés Amerikai Társaság
előtt mondott beszédében elismerte: nem a nigeri kívánomcsont a
legrégebbi ilyen lelet a világon, de

tulajdonosának sokkal régebbi
időkre visszamenő családfája van,
mint a másik ásatag eredeti birtokosának, a 150 millió évvel ezelőtt
élt Allosaurusnak. Ezért a most
előkerült lelet a világon eddig talált
legősibb húzócsont. - Megpróbáljuk meghatározni, hogy mikor jelent meg először a ragadozókat tömörítő Theropoda csoport tagjaiban az összeolvadt kulcscsontokból kialakult húzócsont - mondta
Sereno. - A nigeri lelet nem azt bizonyítja, hogy a Spinosaurus közeli rokonságba állt volna a madarakkal. A villacsontnak eredetileg semmi köze nem volt a repülés képességéhez, csak később alakult át rugalmas összekötőcsonttá a repülő
madarak lapockái között - magyarázta a tudós.

Ma többnyire borult lesz felettünk az ég és sokfelé kell ismétlődő jellegű - helyenként bőséges mennyiségű - esőre számifam. Kora délután 7,9 fok várható.
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További kilátások
A következő napokban is változékonyan alakul időjárásunk. A gyakran erősen megnövekvő felhőzetből szinte minden nap várható több-kevesebb helyen csapadék.
Ennek ellenére az év szakhoz képestenyhe időben lesz résztmk
v'miien

Kétfejű kígyót talált a kelet-spanyolországi Alicantéban egy helyi
parasztember. Mint Pinoso település önkormányzata beszámolt
róla, a fejlődési rendellenességgel
világra jött hüllőcsemete még csak
4 hónapos, hossza mindössze 20
centiméter. Különlegessége, hogy
mindkét feje teljesen kifejlett és
önálló mozgásra képes - idézett
egy biológust a dpa. A szakember
szennt hasonló esetekben az egyik
fej elkorcsosul. Az a kígyófajta (latin nevén Elaphe scalaris), amelyhez a kétfejű példány tartozik, az
Ibériai-félsziget száraz vidékein él,
és 1 méter 60 centire is megnő.

Németh György karikatúrája

BOSTON (MTI)
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ALICANTE (MTI)

országgyűlési képviselő
vagyonbevallás ideién

Dinó kívánomcsont

Esős idő

Fejlett
kétfejű kígyó

KI létható a képen?
koldus
nyugdíjas pedagógus

Jaguarokat nyert egy 11 éves brit
kislány, aminek az anyukája is nagyon örül. Kierah Calver azzal vált
a ragadozó nagymacskákról elnevezett gépkocsimárka két példányának boldog tulajdonosává, hogy
őt sorsolták ki a több mint 12 millió Valentin-napi postaküldemény
címzettjei közül. Az autók nagyon
jól jöttek anyukájának is, mert éppen a múlt héten törte össze gépkocsiját, és amúgyis venni akart
egyet, bár nem Jaguarra gondolt. A
két autó értéke 157 ezer dollár. A
kislány egyébként névtelen feladótól kapta a Valentin-napi üdvözlő
lapot, vélhetően az iskolája küldte - jelentette a Reuter. Arra nem
tért ki a hír, hogy miért két autó
volt a nyeremény. Mivel a Jaguar
nem annyira rossz autótípus, hogy
gyakori elromlás miatt tartalékautó jár hozzá, feltehetően a Valentin-nap húzódik meg az ok mögött:
ha csak egy autót kap egy pár - feladó és címzett - , akkor nem biztos a békesség.

CSÜTÖRTÖK, 2002. FEBRUÁR 21.

Három nap
szabadság
ASHABAT (MTI)
Minden türkmén állampolgár a
jövőben három nap szabadságot
kap ajándékba 62. születésnapja
alkalmából - jelentette be Türkmenisztáni államfője 62. születésnapja alkalmából. Saparmurat Niyazov szociálpolitikájának eme adományát Mohamed próféta emlékére kötötte a 62. születésnaphoz,
ugyanis 62 évesen hunyt el a vallásalapító. Türkmenisztánban amúgy
60 év a várható élettartam férfiak
esetében. A hölgyek közül már többen örülhetnek majd a 3 napos szülinapi szabadságnak, mivel átlagosan 65 esztendős élethosszra számíthatnak. Niyazov amúgy saját
62. születésnapján korra való tekintet nélkül minden türkmenisztáninak adott egy nap szabadságot.
Hogy ő kiveszi-e a három napot, arra nem tért ki a Reuter jelentése.

A NAP VICCE
A síző nagyot bukik, sötétlila karikákkal a szeme alatt állít be az orvoshoz.
- Tfettek rá hideg borogatást? - érdeklődik a doki.
- Azt nem, csak gúnyos megjegyzéseket...

Lottószámok

Lángolt a vonat. Kigyulladt egy személyszállító szerelvény az
egyiptomi Kairótól délre lévő Al Hajat helység közelében. A tüzet SKANDINÁV LOTTÓ
az étkezőkocsiban használt gázpalack robbanása okozta. A halálos A: 4,6,17,19,25,26, 35
áldozatok száma háromszáz fölött van.
MTI TelefotáMena B: 1,2,3,15,16,22, 24

ISTEN ELTESSE!
ELEONORA

E név jelentése: Isten az én világosságom. Az arab Ellinor név Spanyolországon keresztül jutott Franciaországba, majd innen Angliába,
ahonnan az indoeurópai kultúra
egész területén elterjedt. A nevet
egy időben a görög eleosz, azaz irgalom, könyörület szóból származtatták, így kapta görögös Eleonóra
formáját. Becézett formái többek
között Ella, Lenóra, Leonóra, Lóra, Lórácska, Lóri, Nelli, Nóra, Nórácska, Nóri, Nórika, Norcsi. Egyéb
névnapok: Bódog, Germán, Győré, György, Leona, Nóra, Péter, Zakariás.

VÍZÁLLÁS:
A Tisza Szegednél 506 cm (hőloka 4.5 C°), Csongrádnál 525 cm.
Mindszentnél 549 cm. A Maros Makónál 130 cm.
A Nap kel: 6.40, nyugszik: 17.16. A Hold kel: 10.47, nyugszik: 1.43

A csaló jósnő vége
ROMA (MTI)
Az olasz hatóságok letartóztattak
egy csaló jósnőt, aki tizenkilenc
különböző néven, ugyanennyi
mobiltelefonszámon öt év alatt
14 ezer klienst csapott be, s ezáltal csillagászati vagyonra tett szert.
Édesanyja még Caterina Andreacchio néven hozta világra harminchat esztendővel ezelőtt ezt az
asszonyt, aki álneveket használt
jól jövedelmező üzelmeihez. Hol
Irene La Monaca, hol René Ortega, hol Madame Sophie szerepelt
az újsághirdetésekben, mindegyik
mellett más és más mobiltelefonszám volt. Mindegyik különböző
„specialitásokat" ígért. A sok „vir-

tuális" személy között volt egy,
aki m i n d e n h e z értett: Beatrice
Fante, a „szuper női mágus". Caterina öt esztendőn át tartó működése során tizennégyezer embert
„vett palira", n e m is sejtették,
hogy a fenti személyek mögött
mind ő, csakis ő állt. Ebbe a szemfényvesztésbe persze alaposan be
kellett ruháznia: havonta 15 ezer
eurót kellett költenie újsághirdetésre. De megérte, mert öt év alatt
14 és fél millió eurónyi hasznot
hozott a konyhára ez a tevékenység. A kliensek csak telefonon
érintkezhettek vele, de előbb el
kellet helyezniük a „terápia" ellenértékét egy megadott folyószámlára.

ASER Enciklopédia
CÉZÁR: Magas hang kiéneklése
közben bekövetkező szájizomgörcs.
BÖFFEN: Kiadós ebéd emésztése
közben kést élez.
SÍRBOLT Olyan üzlet, amelyben

A szavak súlya
VÍZSZINTES: 1. Veres Pétertől idézünk. 11. Osszebugyolált
útiholmi. 12. Névelővei: Németország területén élő szláv
népcsoport tagja. 13. Az USA központi hírszerző ügynöksége.
15. Osztrák költő (Rainer Maria, +1926). 16. Római 101.
17. Mélyre hatol a talajba. 20. Nagyvárosi nyomomegyed,

angol szóval (=SLUM). 21. Az idézet befejező része. 22.
S a többi, rövidítve. 23. Dovzsenkofilmje(1930). 25. Az egyik
nem. 27. Középen nyel! 28. A kiütés betűjele. 29.
Ismeretterjesztő társulatunk névbetűi. 31. Rádiólokátor.
33. Fizimiska. 35. Rio... (brazíliai folyó). 37. Figyeli. 39.
Mohamedán fejedelmi cím. 40. Fiók szélei! 41. Egykori
világelső amerikai teniszezőnő (Chris). 43. Görögkeleti
szentkép. 45. Fagylalt, olasz szóval. 47. Verona folyója.
FÜGGŐLEGES: 1. Vércsoport 2. Becézett László. 3. Becézett
Etelka. 4. Faanyag jelzője lehet. 5. Európai Unió, rövidítve.
6. Súlyarány, rövidítve. 7. Hangtalan zsúr! 8. Nemcsak az!
(2 szó) 9
Royce. 10. A leghíresebb Lajka volt! 14.
Dzsingisz címe volt. 16. A vízszintes 1. folytatása. 18. A
jelenlegi ideig 19. Perzsa uralkodói cím volt. 21. Tömni kezd!
24. Örökre, angolul (=FOR EVER). 26. A spanyol fővárosból
való. 30. Három, olaszul. 32. Ellentétes kötőszó. 34. E
patakba fulladt II. Lajos a mohácsi vész után. 36. Unatkozó
névmás. 38. Akta eleme. 40. Fogorvosi eszköz. 42. Azonos
mássalhangzók. 44. Királyi, rövidítve. 46. Oersted, rövidítve.
47.... ovo (eredendően, a kezdettől).
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Még egy nap a paradicsomban; Mary Shelley Frankenstein.

a kuncsaft, csekély díjfizetés ellenében, jól kizokoghatja magát.
CICOMÁZ: Dekoltázsápoló krém.
MOCSOK: Piszkos szájjal adott
puszi.

