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TÉMÁINKBÓL
BEMUTATKOZNAK
A KÉPVISELŐJELÖLTEK

Sorozatunkban az áprilisi
országgyűlési választásokon
induló Csongrád megyei
képviselőjelölteket mutatjuk be.
Ma a megye 1. számú, szegedi
választókörzetében indulókat és
programjuk főbb alaptételeit
ismerhetik meg a szavazók.
6 - 7 . oldal

VILÁGHÍRŰ TOPMODELLEK

A tinédzserlányok közül jó
néhányan irigykedve bámulják
Claudia Schiffer vagy Cindy
Crawford fényképeit, és arról
ábrándoznak hogyan lehetnének
ők is a kifutók ünnepelt sztárjai.
Sziluett

„Egy vasárnap délelőtt megér
nyolc nyugodt évet is!" - zárta így,
a voksolásra buzdítással a beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, aki hivatalosan most elkezdett kampánykörútjának tegnapi
első napját Szegeden, a nagyszínházban megtartott esten fejezte
be.
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Ritkán van itt olyan színházi est,
amelyen egyszerre ennyien lennének. A zsúfolásig telt teátrumban
nagy taps köszöntötte a miniszterelnököt, s beszédét is számos alkalommal szakította meg tetszésnyilvánítás. A polgári körök a Nemzeti Kör, a Professzorok
Batthyány Köre és a Tisza Konzervatív Kör - által szervezett, „Haza és haladás" című ünnepségen e
szervezetek képviselői, Solymosi
Frigyes akadémikus,
O'sváth
György, illetve Bartha László köszöntötte a megjelenteket. A szegedi polgármester nem hagyta ki
ezt az alkalmat sem, hogy a városért lobbizzon: nyílt célzatossággal
nyújtotta át Orbán Viktornak két
új szegedi híd - tervét.
A miniszterelnök legelőször megköszönte a polgári erők szavazótáborának a legutóbbi voksolás óta
kitartó támogatást. Kifejtette, hogy
az áprihs 7-i választás reményei
szerint lezárja a rendszerváltozást,
mert először lesz erejük az ország
polgárainak arra, hogy ne valami

www.delmagyar.hu

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Orbán Szegeden kezdte kampányát

HÉT HALOTT EGY BUSZON

Egy öngyilkos palesztin
merénylő szerda reggel
felrobbantotta magát egy
autóbuszban: hét utas életét
vesztette és harmincötén
megsebesültek.
2. oldal
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Orbán Viktor megérkezik a színházba.
ellen, hanem valami mellett szavazzanak. Az „elkezdődött jövő" jellemzőiről elmondta, hogy az elmúlt négy évben áttörés következett be: az emberek önbizalma és
önbecsülése megnőtt. Ezt friss felmérés adataival is alátámasztotta,
egyebek között azzal, hogy a megkérdezettek 6 5 százaléka véh úgy:
Magyarország egy-két évtizeden be-

Fotó: Gyenes Kálmán

lül a világ legsikeresebb országai
között lesz. A jelenlegi kormányzási ciklus jelképévé valószínűleg a
Széchenyi- terv válik, jósolta Orbán
Viktor, mert ez a program alkalmas arra, hogy „megszelídítse a jövőt". A sikeres holnapba egy sajátos „magyar úton" jut el majd az ország, mely gazdaságpohtikai kevercsben éppúgy része lesz az álla-

Focisták - pálya nélkül?
Amennyiben n e m egyezik a Pannoncom Ingatlan Kft. (a tulajdonosok képviseletében) és a szegedi önkormányzat, lehet, hogy pálya nélkül maradnak a dorozsmai
labdarúgók.
M i n t ismert, a létesítményt

nyílt árverésen szerezte meg egy
négytagú befektetői csoport a Szeged LC Kft-től az adósságok fejében.
Már hosszú ideje szeretnének,
a terület értékesítésével, a pénzükhöz jutni - eddig nem sikerült.

WA

mi gazdaságfejlesztésnek, mint a
külföldi tőke idevonzásának, a sajátos gazdaságföldrajzi helyzetnek,
mint a magyar tudásnak, gondolkodásmódnak és találékonyságnak.
Végül a kampányidőszak megpróbáltatásaira célozva kijelentette, hogy inkább el kell viselni a támadásokat, mintsem fölvenni a
kesztyűt, hiszen „csak a döglött

hal úszik az árral", és „aki sárral
dobál, az területet veszít". Végül
Szegeden is megköttetett a kormány és a polgárok szerződése, hiszen a miniszterelnök után a színházi közönség is aláirta a már jól
ismert „öt karikát".
S.E.

Riportunk a 3. oldalon

Gyerekekkel menekültek a ház lakói

Ennek a törekvésnek könnyen áldozatul eshet a megyei I. osztályú
focicsapat, bár talán megoldást
jelenthet a város által javasolt csereingatlanos verzió.

Tűzre ébredt
a Hont Ferenc utca

írásunk a 19. oldalon

Kontrollvizsgálaton a kisperegi ikrek

Átvették a magyarigazolványt
A szenzációs műtéttel szétválasztott peregi ikrek tegnap újabb kontrollvizsgálatokon vettek
részt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A két főszereplőt, Melindát és Izabellát a szokásos ellenőrző vizsgálatra elkísérték
szüleik, nagymamájuk és nagyobb testvérük.
A négy évvel ezelőtt, három hónapos korukban szétoperált lányokat, akik a felsőtestüknél
voltak összenőve, először a műtétet végző sebészprofesszor, Füzesi Kristóf vizsgálta meg, aki
utána elmondta: a lányok közül Melinda a korának megfelelően fejlődik, Izabella mozgáskészségével azonban akad probléma. Ez nem a
sziámi ikerség következménye - magyarázta a
professzor, a koraszülötteknél, illetve a kis súllyal
világra jött gyermekeknél szokott hasonló idegrendszeri probléma jelentkezni. Gyógytornával
a kislány mozgása javítható, s később, 6 - 7 éves
korában, ínnyújtó műtéttel a „hiba" jórészt korrigálható. S noha annak idején úgy tűnt, később
szükség lehet még kisebb plasztikai műtétre,
ma már látszik, nem kell újabb beavatkozás. A
kisperegi Szabó család a tegnapi szegedi látogatást kihasználta arra is, hogy átvegye a magyarigazolványt, amit valamennyien kértek.

A kisperegi Szabó családot, kivált Izabellát és Melindát a szegedi gyermekklinikán mind e n k i jól i s m e r i .

Fotó: Schmidt Andrea

A Johannita Segítő Szolgálat, az ikrek állandó
utaztatója és segítője elvitte a családot Hódmezővásárhelyre, ahol a szolgálat raktárában élelmiszert, ruhákat válogattak a szülők és a gyerekek. A johannitások találtak már gyógytornászt
is, aki Szabóék lakásán, a határhoz közeli, Arad
megyei Kisperegen segít Izabella mozgásán javítani.
K.K.

Szinte teljesen kiégett tegnap reggel Szegeden a H o n t Ferenc
utca 5. szám alatti panelház egyik első emeleti lakása. A lakók
közül többen pizsamában rohantak ki az utcára. í r á s u n k az 5.
oldalon.

.

Fotó: Kamok Csaba
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Visegrádi miniszterek
szakmai tanácskozása
VISEGRÁD (MTI)
Az uniós csatlakozás környezetvédelmi feladataival foglalkoznak a
visegrádi országok szakminiszterei a Visegrádon szerdán megkezdett kétnapos találkozón. A cseh,
lengyel, magyar, szlovák környezetvédelmi miniszteren kívül a
horvát szaktárca vezetője megfigyelőként vesz részt a rendezvényen. Szerda délután az uniós
csatlakozási folyamat jelenlegi ál-

lását tekintették át a környezetvédelmi miniszterek. Megismerkedtek azzal, hogy az egyes országokban hol tart az unió strukturális
alapjainak igénybevételéhez szükséges Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása. Megvitatták a felzárkóztatást segítő ISPA-alap igénybevétele terén szerzett tapasztalatokat, teendőket. Napirenden
szerepelt még az ökológiai hálózatok kialakításával kapcsolatos közös munka.

Visszaindult nyugatra
a kurd békekonvoj
BUDAPEST (MTI)
Visszaindult Németország felé a
tegnap délutáni órákban Budapestről az a kurd békekonvoj, amelyet
a román hatóságok nem engedtek
be az országba. Az ORFK kommunikációs igazgatóságán közölték,
hogy a konvojt Győrig a BRFK mo-

torosai, onnan pedig a megyei rendőr-főkapitányság munkatársai kísérték Hegyeshalomig. A mintegy
150 kurd származású, zömében
nyugat-európai állampolgár huszonnégy órán keresztül várakozott a
nagylaki magyar-román határ román oldalán, mert a szomszédos ország hatósága nem léptette be őket.

Az Iszlám Dzsihád újabb robbantásos merénylete

Hét halott
lott egy autób
autóbuszon
GÁZA, JERUZSÁLEM, DZSENÍN (MTI)
Egy öngyilkos palesztin merénylő
szerda reggel felrobbantotta magát
egy autóbuszban Izrael északi részén: hét utas, köztük négy katona
életét vesztette és harmincötén
megsebesültek. A merénylet a ciszjordániai és izraeli területeket elválasztó határ mentén fekvő U m elFahem város közelében történt. Az
autóbuszon többségükben munkába igyekvő izraeli arabok utaztak. Izrael a merénylet kapcsán azzal vádolta Jasszer Arafat palesztin vezetőt, hogy nem ad világos utasításokat az Izrael-ellenes öngyilkos merényletek megakadályozására. A
palesztin vezetés elítélte a merényletet és követelte az izraeli területen
polgári személyek ellen végrehajtott támadások beszüntetését. A
támadást az Iszlám Dzsihád szélsőséges palesztin szervezet vállalta.
A merénylet ellenére mind az izraeliek, mind a palesztinok kitartanak amellett, hogy nem szabad elhalasztani az izraeli-palesztin biztonsági főbizottság tanácskozását.

GLÓBUSZ

JESZENSZKY VÁLASZLEVELE
Jeszenszky Géza washingtoni magyar nagykövet - a The Washington
Post szerdai számában közzétett
olvasói levelében - tényekkel alá
nem támasztott, meg nem nevezett
forrásokból származó rágalmazásnak minősítette a lap munkatársának, Jackson Dichlnek a Post március 4-i számában megjelent, Ma-

KUBAI KÉMÜGY
Bűnösnek vallotta magát a Kuba
javára folytatott kémkedés vádpontjában az eljáró amerikai bíróság előtt
Ana Belen Montes, az Egyesült Államok Védelmi Hírszerző Ügynökségének (DIA) - vagyis az amerikai
katonai felderítő hivatalnak - a volt
alkalmazottja. A Puerto Ricó-i születésű, amerikai állampolgárságú,
most 45 éves Montes 1985-ben lett
a DIA hírszerzési elemzője, és Kubára specializálódott - olyannyira,
hogy ugyanebben az évben megkezdte kémtevékenységét a kubai
titkosszolgálat számára.
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Németh Zsolt már derűlátóbb
RÉVKOMÁROM (MTI)
Németh Zsolt külügyi államtitkár
elfogadja szlovák tárgyalópartnere,
latxxslav Chlebo ajánlatát arra, hogy
a kedvezménytörvény ügyében
fennálló magyar-szlovák nézetkülönbségek tisztázására üljön össze
a magyar-szlovák kisebbségi vegyes
bizottság. A Külügyminisztérium
politikai államtitkára ezt szerdán
Révkomáromban mondta. Németh
Zsolt hangsúlyozta: nem lát más

megoldást, mint azt, hogy a szlovák
fél tudomásul vegye: a kedvezménytörvény semmilyen mértékben nem
érinti Szlovákia szuverenitásának
kérdését, és szó sincs arról, hogy a
magyar jogszabály Szlovákia állampolgárai közötti diszkriminációt jelentene. „A kisebbségek támogatása ugyanis Európában nem minősül diszkriminációnak" - húzta alá
Németh Zsolt. A Benes-dekrétumokkal kapcsolatban a magyar politikus nagyon fontos jelnek minő-
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sítette, hogy Rudolf Schuster szlovák államfő fölvetette: „a szlovák
parlamentnek nyilatkozatban kellene megkövetnie a kitelepített felvidéki magyarságot. Ezt mindenképpen előremutató jelnek tartom.
Úgy látom, ezen az úton a magyarszlovák kapcsolatok érzékeny problémáira megoldást találhatunk" így Németh Zsolt, aki szerdán a
révkomáromi Európa parkban leleplezte IV Béla király, a második államalapító szobrát.

BUDAPEST (MTI)
Bárándy Péter ügyvédet (felvételünkön) mutatta be Medgyessy Péter,
az MSZP kormányfőjelöltje pártja
igazságügyminiszter-jelöltjeként
szerdán Budapesten. Bárándy Péter
hangsúlyozta: az Európa Tanács által korábban megfogalmazott elvnek
megfelelően, a szabadság, biztoaság
és igazságosság elérése a célja. A
miniszterjelölt szerint az elmúlt
évek során nem volt kielégítő a jogbiztonság érvényesülése, illetve az
intézményrendszer és a parlament
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működése. Bárándy Péter szólt arról, hogy az MSZP kormányra kerülése esetén olyan új alkotmányt
tervez létrehozni, amely alkalmas
az európai uniós normák befogadására, és tartalmazza a piacgazdaság alkotmányos minimumait. Véleménye szerint az alkotmánynak
ki kell alakítania azt a rendszert,
amely az adózás alapelemeit és az
adókból befolyó pénzek elköltési
módját átláthatóvá teszi. Megjegyezte: el kell készíteni az új büntető törvénykönyvet, valamint egy
új büntetőeljárási kódexet.

Várt vitasorozat
BUDAPEST (MTI)
A Fidesz és az MSZP megállapodott a miniszterjelöltek vitáját vezető moderátorok személyéről a
szerdai egyeztetésen - tudta meg
az MTI.
A vitasorozatot Baló György,
Betlen János és Krizsó Szilvia, az
Aktuális műsorvezetői, valamint
Bárdos András vezeti. Az MTI információi szerint a két párt illetékesei egyelőre nem tudtak megegyezni abban, hogy mikor legyen
a nemzetbiztonságról szóló szó-

Vajdasági kulcskérdés
az anyanyelvi oktatás

Erna kamu (X) ESKÜ ÉvaaUnwpu EMU

(6.69)
(6,89)
(6,64)
(6,64)

* a iwndafkiofi C® CTMMC MaganarasSa *aö k*aa«lviM< megeflyiKÓ

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft)

UnlM

RÖVIDEN

Bárándy is jelölt

gyarországról is megállapításokat
tartalmazó cikkét.

Rudolf Schuster fölvetése oldhatja a feszültséget

1 hó
3hó
6 hó
12 hó

Izraeli rendőrök nyomok után kutatnak a merénylet következtében megrongálódott távolsági
autóbuszban.
MTI Telefot&EPA/Menahem
Kabana

Medgyessy Péter bemutatta

MAGYAR HARANGOT
SZENTEL A PÁPA
II. (ános Pál pápa szenteli fel és áldja meg március 27-én azt a harangot, amelyet Keszthely és Hévíz városa, illetve Gyenesdiás és Cserszcgtomaj község közösen állít majd
fel Keszthely-Kertvárosban.

taksa* U4
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párbaj. A Fidesz április 3-a délutánt javasolta ennek lebonyolítására, a Magyar Szocialista Párt
viszont ugyanekkorra tervezi Orbán Viktor és Medgyessy Péter vitáját.
Csütörtökön Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Bárándy Péter szocialista miniszterjelölt mellett várhatóan Rockenbauer Zoltán, a kulturális tárca vezetője és
Vitányi Iván vitatja meg a Fidesz,
illetve az MSZP kulturális programját, a közművelődésről alkotott elképzeléseit.

Politika
és gázár
BUDAPEST (MTI)

ÚJVIDÉK (MTI)
A nemzetiségi tantervek és tankönyvek előkészítésével, a kétnyelvű iskolák tevékenységét szabályozó előírás kidolgozásával és még
számos más, az autonómiatörvény
folytán felmerülő feladat végrehajtásával van elfoglalva az vajdasági
művelődési, oktatási és tudományos titkárság |minisztérium) közölte Bunyik Zoltán, a tartományi tárca vezetője. Az MTI arról
kérdezte a művelődési és oktatási
minisztert, hogy a vajdasági autonóm hatáskörök egy részét visszaszolgáltató törvénycsomag révén
milyen feladatok hárulnak a tárcájára, és hogyan halad a február 15én hatályba lépett hatásköri jogsza-

bály végrehajtása. Bunyik szerint
a hatásköri törvény révén a tárcája már átvette a köztársasági szervektől egyes jogok gyakorlását,
ilyen például a diplomák és az
érettségi bizonyítványok honosítása. A minisztérium a napokban
köti meg a szerződéseket a kétnyelvű általános és középiskolák
anyanyelvi tantervének és tankönyveinek elkészítésére. A feladat elvégzésére minden nemzetközösség esetében kiválasztanak
olyan kisebbségi civilszervezetet,
amely az elmúlt tíz évben jelentős
tevékenységet fejtett ki az oktatás
és a kultúra területén. A magyar kisebbség esetében Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságot bízzák
meg a munkával.

A gáz fogyasztói ára várhatóan
10 százaléknál kisebb mértékben
emelkedik július l-jétőlMatolcsy
György gazdasági miniszter szerint.
- Ha egyáltalán lesz az idén
gázáremelés, akkor az éves szinten
csak az infláció alatti mértékű lehet - mondta Matolcsy György
gazdasági miniszter újságírói kérdésre válaszolva szerdán, a Budapesten megrendezett Otthonteremtés 2002 konferencia szünetében.
- Ha az infláció az idén éves
szinten 5,5 százalék alatt lesz, akkor éves szinten a gáz ára 5 százalék alatt nőhet - hangsúlyozta a
miniszter.

PRO CULTURA HUNGAR1CA
Rockenbauer Zoltán Pro Cultura
Hungarica díjat adományozott Bernard Faivre d'Arcier-nek, a franciaországi magyar kulturális évad miniszteri biztosának, a nemzeti kulturális örökség minisztere a kitüntetést szerdán nyújtotta át a tárcánál tartott ünnepségen.
LUNGO DROM
Egy valóságos cigánypolitikai szakmai képviseletnek kellene felváltania a polgárjogi cigány érdekvédelmet a főváros valamennyi kerületében - jelentette ki Farkas Flórián,
a Lungo Drom elnöke szerdán, Budapesten.
CSURKA VÉLEMÉNYE
A virágcsokor és a puszi a nagykoalícióhoz vezető út első állomása is lehet - jelentette ki Csurka István szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten. A MIÉP elnöke utalt arra, hogy Isépy Tamás, a Fidesz képviseletében „A jövő elkezdődött"mozdulattal adta át a virágcsokrot
Lendvai Ildikónak, az MSZP képviselőjének, amikor a miniszterek
és miniszter-jelöltek vitájáról folyt
az egyezkedés.
A RASSZIZMUS ELLEN
A növekvő hazai rasszizmus ellen
tizenkét órás tüntetés kezdődött
szerdán délután Budapesten a Kossuth téri József Attila-szobornál
Sokszínűséget, békességben! szlogennel. A szervezők nevében Hanti Vilmos, az Otthont Magyarországból Összefogás elnöke elmondta: az antirasszista napon arra is
emlékeznek, hogy 1960. március
21 -én 70 afrikai tüntetőt öltek meg
az olaszországi Sorrentóban.
MEDGYESSY AZ OKTATÁSRÓL
Medgyessy Péter szerint az esélyteremtést már az alapfokú oktatásban
biztosítani kell, a nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét a középisk o l á b a n k e l l megteremteni, a felsőoktatásban pedig hat elemből álló
nemzeti ösztöndíjrendszert kell bevezetni. Az MSZP miniszterelnökjelöltje erről az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Felsőoktatás kezdő diplomások jövője című vitafórum keretében beszélt. Fiatalok egy csoportja, akik között a
Jobboldali Ifjúsági Közösség, valamint a MIÉP egyik országgyűlési
képviselőjelöltje is látható volt,
nemtetszésüket kinyilvánítva kivonultak a teremből és Orbán Viktort, valamint Csurka Istvánt éltető jelszavakat kiabáltak.
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Négy gyermek verset írt a miniszterelnöknek

Béka
velünk

Orbán-siker a mozivásznon
Eső elől szaporázták lépteiket a
szegediek tegnap délután. Kiürült a Széchenyi tér, a Kárász
utcán sem tükröződött bámészkodók arca a kirakatüvegeken.
Am annál nagyobb volt a sürgés-forgás a városháza előtt. Önkormányzati tisztségviselők, országgyűlési képviselők, újságírók, kamerával „felfegyverzett"
operatőrök, fotóriporterek mellett nagyon sok szegedi polgár is
fontosnak érezte, hogy jelen legyen, amikor megáll Szeged főterén Orbán Viktor autója.
Pár perccel negyed 6 után aztán
felcsattant a taps, s többen „Éljen
Orbán, éljen a Fidesz!" felkiáltással köszöntötték a miniszterelnököt. Nem volt kisebb a lelkesedés akkor sem, amikor a kormányfő a városházi megbeszélését követően ismét az utcára lépett. Volt, aki autogramot kért,
néhány hölgy a szegedi boszorkányok nevében kívánt sok sikert
a politikusnak. Majd Mihálffy Béla, a Pick Rt. felvásárlója négy kislányát, Editet, Andreát, Kingát és
Kincsőt mutatta be a miniszterelnöknek. „Családunkat védi a Fidesz, a Fidesz, a Fidesz " - mondták el az ifjú hölgyek a maguk írta kis versikét a kormányfőnek.

SULYOK ERZSÉBET

Szerintem gáz van, ha egy cégtől évekig nem lehet kicsalogatni a
hiteles adatait. A dologról most szólta el magát egy választási tévévitában a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt találta sejtetni, hogy
egyáltalán nincs meggyőződve róla, a Mólnak valóban akkora vesztesége származott-e a gázárak hatósági korlátozásából,
mint
amennyit állit.
A közönség csak bámul. A számlákkal való, havi rendszerességű,
azaz ciklikusan ismétlődő sakkozások során ugyan gyűlik a haragja a szolgáltató cégek iránt és egy 33 ezer forintos gázszámlára úgy
tud ránézni, mintha bizony varangyos béka volna - na de szabad
a primer fogyasztói indulatokra rájátszani 7 S azzal gyanúsítani egy
tőzsdei céget, hogy simlis és ok nélkül sajnáltatja magát 7 Még akkor is, ha kampány van 7 Ejnye-bejnye! Ilyent nem szabad tenni,
mert a végén megküzdök a varangyirtózásommal és eszembe találom idézni: talán azért lett a gáz kampánytéma, mert a gázárügyek rendesen el lettek szúrva. A jelenlegi kormány a lakossági fogyasztók érdekeinek védelmében - ami, mármint a fogyasztók védelme, önmagában nagyon helyes - eddig viszonylag alacsonyan tartatta a gáz árát. Csakhogy már nem halasztható szinte semeddig sem a szembenézés azzal a kellemetlen körülménnyel, hogy
az uniós fogyasztók kétszer annyit fizetnek az energiáért, mint mi.

Orbán Viktort szegediek százai köszöntötték.
- Örülök, hogy gyerekeim m á r
most megismerhették Orbán Viktort. A mi famíliánk nagyon tiszteli a miniszterelnököt - mondta
az apuka, pár perccel később, ami-

Fotó: Gyenes Kálmán

kor m á r a városháza előtt ü n neplők, követve Orbán Viktort,
átvágtak a Széchenyi téren, s ki a
Nemzeti Színházba, ki pedig a
Belvárosi moziban keresett magá-

A M I N I S Z T E R E L N Ö K EGY KAMPANYNAPJA
Orbán Viktor miniszterelnök 2002. március 20-i
programja Bács-Kiskun megyében (Kecskeméten),
Békés megyében (Orosházán), és Csongrád
megyében (Szegeden).
10 óra: A miniszterelnök érkezése a Kecskeméti
Református Újkollégium épületéhez.
10.10 óra: Az újkollégium avató ünnepsége.
Beszédet mond: Orbán Viktor miniszterelnök
10.40 óra: Az épület megtekintése.
11.15 ó r a : Orbán Viktor miniszterelnök
megtekinti Kecskemét felújított főterét.
13.30 óra: A miniszterelnök érkezése Orosházára,
az Orosfarm Mezőgazdasági Szövetkezet telephelyére
(Orosháza, Tatársánc u. 5.). A miniszterelnök
megtekinti a telephelyet és találkozik a gazdákkal.
14.35 óra: a miniszterelnök érkezése Orosházára,
a Petőfi Művelődési Központ bejáratához.
15.00 óra: Nagygyűlés.

16.30 óra: A miniszterelnök érkezése Szegedre,
a polgármesteri hivatal főbejáratához.
18.00 óra: A miniszterelnök részt vesz és beszédet
mond a Professzorok Batthyány Köre, a Nemzeti Kör
és a Tisza Konzervatív Kör által szervezett „Haza
és haladás" című fórumon a Szegedi Nemzeti
Színházban.
Orbán Viktor miniszterelnök a rendezvény
befejezése után visszaindult Budapestre.
A kormányfő és kísérete tegnap összesen 405
kilométert tett meg. A miniszterelnök egy
összkerékmeghajtású Chrysler Grand Voyager
„buszlimuzinnal" utazott a Köztársasági Őrezred
tisztjeivel, azaz testőreivel. A kormányfő kísérete
Audi A6-ossal, Volkswagen Passattal és Skoda
Octáviával követte a miniszterelnök járművét.
(Forrás: Miniszterelnöki

Kuncze: „A Fidesz-kormányzás felejthető momentum

Hivatal Sajtóiroda)

a magyar

nak helyet. Mihálffyiék az utóbbi helyszínen követték figyelemmel a színházban zajló eseményeket. S szerencséjük volt, ha
széket találtak maguknak, ugyanis a földszint és az erkély zsúfolásig megtelt.
Egy idős úr, Nagy Sándor állva
nézte a közvetítést, s a következő
szavakkal indokolta, miért is tartotta fontosnak, hogy esőben is elsétáljon a moziba. - Kíváncsi is
vagyok a miniszterelnök beszédére, s megvallom, szeretem is
ezt az embert. A Fidesz munkáját is nagyra becsülöm.
Nagy úr szavait a moziban ülők
vastapsa szakította meg. „Megjelent" ugyanis a vásznon Orbán
Viktor.
A moziteremben, akárcsak
az előcsarnokban, kivetítőn figyelhették a Belvárosiba betérők a színházból közvetített eseményeket, amit a vásznak előtt
ülők tapsa gyakran „félbeszakított".
BÁTYI ZOLTÁN

demokráciában"

Az SZDSZ a harmadik erő
A Magyar Fejlesztési Bankot és az
Országimázs Központot is megszünteti a Szabad Demokraták Szövetsége, miután kormányzati szerephez jut - emelt ki egy részletet
a párt „alkotmányos garancia" nevű
programcsomagjából Kuncze Gábor. - Magyarországon az elmúlt
kormányzati ciklusban jelentősen
romlott a demokrácia minősége,
reméljük, ez ugyanúgy nem lesz
maradandó, mint a Fidesz egyéb
ténykedései - fogalmazott tegnap
Szegeden megtartott programismertetőjén a szabad demokraták elnöke.
Az SZDSZ meggyőződése szerint a legsürgősebb feladat a Fideszkormány leváltása után az, hogy
az új kabinet visszavezesse az országot a helyes útra. Ehhez vissza kell
állítani az országgyűlés alkotmányos működését. Újra heti rendszerességgel kell üléseznie parlamentnek, meg kell alakítani a parlamenti vizsgálóbizottságokat. A
miniszterelnöknek legalább heti

Kuncze Gábor szerint a Fidesz-kormány leváltására maga az SZDSZ
a garancia.

Fotó: Schmidt Andrea

egyszer meg kell jelennie az országgyűlésben.
Helyre kell állítani az államélet alkotmányosságát is, el kell választani egymástól a politikai és közszol-

Politikai hirdetés

gálati tisztségeket. Nyilvánosságra
kell hozni a közpénzekkel, a közvagyónnál gazdálkodás részleteit - jelentette ki Kuncze Gábor,
- Én nem a Fideszre fogok szavaz-

ni, ezért felháborítónak tartom,
hogy az én adóm egy részét is a Fidesz-kampányra költi az Országimázs Központ - mondta a pártelnök, aki hangsúlyozta: az állami
pénzen finanszírozott kormánypropagandát meg kell szüntetni az Országimázs Központtal együtt. Az
SZDSZ szándéka szerint a következő ciklusban ugyanerre a sorsa jut
a Magyar Fejlesztési Bank is.
Kuncze Gábor a párt programcsomagjának megvalósulására abban látja a garanciát, hogy az
SZDSZ csak úgy hajlandó koalíciót kötni, ha a leendő partner is elfogadja a szabad demokraták célkitűzéseit. Az SZDSZ elnöke szerint a párt teljesíti a választásokon
maga elé tűzött tíz százalék fölötti
eredményt. így megkerülhetetlen,
harmadik erőként terül be a parlamentbe.
- A Fidesz-kormány leváltására
maga az SZDSZ a garancia - jelentette ki Kuncze Gábor.
K.B.
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Vagyis az nem kérdés, hogy a világpiaci árhoz közelítenünk muszáj, az viszont nagy kérdés: hogyan 7 A kormány a közelmúltban
meg akarta venni az üzletágat, ám a tranzakciót pillanatnyilag nem
sikerült nyélbe ütni. Ennek az lett volna a szépséghibája, hogy az
állami felvásárlás minden adófizető pénzéből igen sokat fölemészt,
plusz csorbul a piac és súlyosbodik a helyzet egy újabb állami cég
ismert hátrányaival. (Igaz, van a szemünk előtt most is olyan állami gazdasági formáció, amellyel szemben mi hátrányos helyzetben vagyunk, mert halovány gőzünk sincs róla, hogyan működik,
de a kormány szempontjából ez kifejezetten előnynek tetszik.) A
szocik azt mondják, ép marad a piac és kevesebb pénzünk bánja
a gázügyet, ha árat emelnek és kompenzálják a rászorulókat.
A közönség pedig azt a következtetést vonhatja le az újabb kampányvitából, hogy egy a tuti: fizetni fogunk! Tessék kiszálazni,
mely esetben mennyit. Béka béka, mondhatnánk, de azért nem
mindegy, hogy leveli- vagy varangyos.

Thürmer Gyula a munkahelyek

védelméről Makón

A bejutás győzelem
- Úgy látjuk, hogy miközben a magyar kormányok a külföldi tőkétől
várták az ország boldogulását, a
nyugat-európai cégektel kapcsolatba terülő magyar vállalkozások kiszolgáltatott helyzetben vannak.
Ha nem kapnak az államtól támogatást, az uniós csatlakozás után
egymás után mennek tönkre. Ezért
meg kell védeni őket, éppúgy, mint
a családi gazdaságok mellett még ittott működő mezőgazdasági szövetkezeteket - mondta Thürmer Gyula Makón.
A Munkáspárt miniszterelnökjelöltje Óföldeákon, Földeákon is
járt, Makón pedig a Medicor nyomán alakult üzembe látogatott, és A Munkáspárt elnöke szerint
nagygyűlést tartott a Hagymaház nincs olyan magyar ember, aki ne
pódiumtermében. Mint mondta, akarná az olimpiát; ám előbb lealapvetően a munkahelyek védel- hetővé kell tenni, hogy végre
méért küzdenek, s ezzel minden bi- minden iskolában épüljön rendes
zonnyal meg is nyerik a bérből és t o r n a t e r e m .
Fotó: Karnok Csaba
fizetésből élők bizalmát. A pártnak nőtt a támogatottsága, amit az
- Mi is nagyon szeretnénk olimis jelez, hogy a legtöbb helyen ha- piát; nincs az a magyar ember, aki
mar összegyűlt a szükséges ne lenne rá büszke - véli Thürmer.
mennyiségű ajánlószelvény. Or- - De mi azt is látjuk, hogy az iskoszágosan 148 jelölttel indulnak, lák egy részében nincsen tornateés ezek az emberek igazi munká- rem, és sok gyerek szeretne sportolsok, egyikükkel szemben sem fo- ni, de nem engedheti meg magának,
lyik bírósági eljárás. A megyében mert n e m telik sportszerre. Úgy
mind a hét területben megtalálták látjuk, a mai gyarapodó nagyvála megfelelő embert, Makón Szabó lalkozói réteget a nagyobbik korfenőné személyében ráadásul egy mánypárt képviseli, s az MSZP-ben
nőt indítanak. A Munkáspárt elnö- van a rendszerváltás nyerteseinek
ke lapunknak elmondta: a nyu- nagyobbik része: jellemző, van olyan
godt, szelíd hang tudatos döntés tagunk, aki benzinkutas, s elmonderedménye; úgy látják, az emberek- ta, hogy főnöke, a kút tulajdonosa
nek elegük van a durvaságból. A MSZP-tag. Az egyik réteg képvipárt nem azzal akarja felhívni a fi- selője benn van a parlamentben, a
gyelmet magára, hogy mindent ta- másiké nincs.
gad.
B. A.
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Étlapon a libazsíros kenyér lilahagymával

Drogosokat fogtak
a szegedi rendőrök

Alabárdosból Zodiákus

Négy fiatal férfit vettek őrizetbe tegnap délután a városi rendőrkapitányság nyomozói Szegeden, a Kálvária sugárúton. Egyiküknél kábítószert
találtak, nála és a többieknél a drogteszt elszíneződött.
A csoportra egyébként egy rendőrjárőr figyelt fel. Elképzelhető, hogy
éppen gazdát cserélt volna az egyiküknél megtalált kis csomag kábítószer. A fiatalok kihallgatása lapzártánkkor még tartott.

Huszonöt éve, 1967-ben fogadta
első vendégeit a patinás Alabárdos
étterem. A szegedi üzlet megszűnt,
pontosabban egy hete új néven és
megújulva, Zodiákus kávéház és
étterem néven működik tovább. Az
„Alabárdos-szokások" egyébként a
jövőben is megmaradnak, az üzletnek azonban alkalmazkodnia
kellett a felgyorsult világ megváltozott étkezési szokásaihoz. Az étlapon újra szerepel a libazsíros kenyér
lilahagymával.
Tavaly a hazánkban első ízben
megrendezett Horeca (Hotel Restaurant Catering) hurkínálási és felszolgálási tesztjén a szegedi Alabárdos étterem bizonyult a legjobbnak. Ezzel az elismeréssel méltóképp fejeződött be egy korszak az étterem életében, mondta Kiss Eszter,
az Alabárdos-Zodiákus üzemeltetője. - A legtöbb vendég különleges alkalmakkor keresett fel minket.
Ilyenkor természetesen időt szakítottak egy maradandó élményt
nyújtó étkezésre is. Mi továbbra is
ugyanazt a minőséget szeretnénk
nyújtani, csak modernebb formában - vázolta a változás lényegét
Kiss Eszter, aki hét éve irányítja az
éttermet.
A söröző-kávéházi rész egyébként
már korábban megújult. A név megváltozásával az üzlet nyitva tartása
is megváltozott, reggel 8 órától éj-

Harangozó Gyula-díj Barta Dórának

Beugrással kezdett
szegedi tánckarrier

A kávéházban már sok a vendég.
jel egyig várják a vendégeket. - Bővebb kínálattal és alacsonyabb árakkal, de ugyanolyan magas színvonalon fogadjuk a szegedieket és a városba látogatókat, mint korábban mondta Kiss Eszter.
A Zodiákus nem szakad el a magyar gasztronómia hagyományai-

HÍREK
HALLGATÓI EMLÉKÉREM

Nyolcadik alkalommal adták át
a Szegedi Tudományegyetem angol-amerikai intézetében a Kathleen Heaslip Wodala-emlékérmet.
A kitüntetést minden évben egy
kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diáknak ítélik oda.
Idén Kelemen Csilla ötödéves hallgató részesült az elismerésben,
amelyet tegnap vehetett át.
KIÁLLÍTÁS AZ EGYETEMEN

Pszeudomorfia címmel nyílik meg
az a kiállítás, amelyen a Szegedi
Tudományegyetem fizikai kémiai
tanszékén oktató Adamkovich István képzőművészeti alkotásait
láthatja a közönség. A tárlatot
március 22-én, pénteken 17 órakor Halász János egyetemi docens
ajánlja az érdeklődók figyelméhc
az egyetem aulájában. A kiállítás
március 30-áig naponta 10 és 18
óra között tekinthető meg.
ANGOL KARMESTER
SZEGEDEN

Ismét Szegedre látogat Alan Tbngue camhridge-i karmester, aki
2000 decemberében nagy sikerrel vezényelte a szegedi szimfonikusokat a nagyszínházban.
Ezúttal a British Council támogatásával angol zenetörténeti kurzust vezet a szegedi egyetem angol-amerikai intézete diákjainak.
A művész a Szeged-Cambridge
Baráti Kör meghívására nyilvános
előadást tart március 22-én, pénteken 18 órakor a hittudományi
főiskola nagyelőadójában. Előadását saját zongorajátékával, valamint zenei felvételekkel illusztrálja.
FILOZÓFIAI EST

A Mandala-Véda Kiadó filozófiai
programsorozata folytatódik a Bibliotéka könyvtárban (Kálvária sgt.
14.). Március 21-én, csütörtökön
délután fél hatkor Dóka Róbert, a
kiadó filozófiai lektora tart előadást.

só a kútra című filmet kilenctől,
A pornográf kapcsolat című belga
filmet pedig tizenegytől láthatják
az érdeklődők. A francia Amours
de zinc zenekar koncertje pénteken este nyolckor kezdődik a szegedi Zacc Caféban. A koncertre a
belépés ingyenes.
KOMÉDIA
A JATE-KLUBBAN

Az angol nyelven játszó szegedi
SceneHouse társulat ma este fél 8tól a JATE-klubban Dávid Tristam Forget-Me-Knot című kétrészes komédiáját játssza. A szereplők: Szilágyi Enikő, Kocsik András, Vékony Attila és Varga Edina.
A fergeteges komédia egy 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.
SCHMIDT ANDREA
FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Életem... álmaim címmel ma 17
órakor a Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában Horváth
Dezső újságíró és Pataki Ferenc
festőművész nyitja meg lapunk
munkatársának, Schmidt Andreának a fotókiállítását. Kollégánk
1995 óta rendszeresen jelentkezik
tárlataival, Szegeden kívül bemutatkozott már Frankfurtban, Budapesten, Nizzában, és fotói számos díjat nyertek különböző pályázatokon.
HALLGATÓI
ELŐADÁSOK

Tudományos diákköri fórumot
rendeznek a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Karán március 21 -én 17 órakor. Ez
alkalommal ötödéves hallgatók
tartanak szakmai előadásokat.
A KLINIKAI HALÁLRÓL

FRANKOFÓN ÉL
A MOZIBAN

A szegedi Alliance Française szervezésében ma, csütörtökön egy
országos programsorozat részeként a francia nyelvet népszerűsítő frankofón éjt tartanak a szegedi Grand Caféban. Az elhagyott
múzsák című Robert Fevreau-filmet délután ötkor, a Női fortélyokat pedig héttől vetítik. Daniel Auteuil és Gérard Depardieu
főszereplésével az Addig jár a kor-

A Klinikai Halálállapotokat Kutatók Szegedi Klubja találkozót szervez március 22-én, pénteken. A
Dél-alföldi Bibhotéka Könyvtár és
Szaktájékoztató Központban (Kálvária sugárút 14.) délután 5 órától Sinkó Edit és Pálfia Istvánná,
a szentesi kórház intenzív osztályának szakápolói ismertetik a
klinikai halál kutatásának újdonságait. Az előadás után az érdeklődők beszélgethetnek halálközi
élményt megélt emberekkel.

Fotó: Schmidt Andrea

tói, de alkalmazkodik a felgyorsult
világhoz: menü, főzelékek, magyaros ételek, saláta, tésztafélék, sőt
sokak kívánságára libazsíros kenyér lilahagymával is lesz az étlapon. Egyébként előzetes egyeztetés
után továbbra is minden ételt elkészítenek, amire a betérőnek étvágya

támad - a régi Alabárdos-szokásokhoz híven.
A Zodiákusban alkalmanként
élő zenei programok is helyet kapnak. A kényelmesen kialakított kisebb termek pedig remek sakkjátszmák helyszínei lehetnek.
WAGNER ANIKÓ

A reformerek két
rendszerváltó kenyere
Az MSZMP 1988 novemberében
alakult reformköreire emlékezve
rendezett március 17-én tanácskozást Csepelen, a Nagy Imre Általános Művelődési Központban a
Reformkörök Alapítvány. Azt vitatták meg mintegy százan, mennyit
sikerült szerintük megvalósítani
az akkoriban megfogalmazott tervekből. Géczi József, az alapítvány
elnöke, Csongrád megyei szocialista képviselő a következőkben
összegezte a tanácskozás legfontosabb megállapításait.
- Ágh Attila politológus Csepelen elhangzott szavait idézném. Ö
azt mondta: a reformköri mozgalom volt a rendszerváltás kovásza,
ami két kenyér kisútését is segítette. Az egyik „kenyér" a többpártrendszerű demokrácia lett. Nagy
problémája, hogy újra megkezdődött a szekértáborok kiépítése, s a
magyar progresszió egy része a másik részt bele akarja szántani a gonosz birodalmába. Az is egyértelmű, hogy a rendszerváltás még
nem fejeződött be, ugyanis a társadalom egészének jobb életszínvonalat biztosító szociális rendszerváltás még nem következett
be. A másik „kenyér" a Magyar

Szocialista Párt, amely a reformerek többsége számára elfogadható
programot dolgozott ki. A gond
csupán az, hogy ez a párt nem meri igazán felvállalni a múltját, pedig büszke lehet a rendszerváltást
segítő munkálkodására.
- Pozsgay Imre is felszólalt a csepeb fórumon - mondta el Géczi József. - Ő így fogalmazott: egy társadalmat nem lehet a hitvallás
mentén kettéosztani. Ezzel teljes
mértékben egyet is értett mindenki a reformdiétán. Egyébként pedig
mi, reformerek a Fideszt nem tekintjük ellenségnek, csak politikai ellenfélnek, akit le kell váltani
a kormányzásról. De nem azért,
mert tagjai jobboldaliak, nemzetiek, polgáriak - vagy legalábbis annak mondják magukat - , hanem
azért, mert nem demokraták - idézett a reformkörösök Csepelen
megfogalmazott
felhívásából
Géczi József. Aki kérdésünkre miért nem Szegeden tartották ezt
a rendezvényt, hiszen annak idején az MSZMP reformköri mozgalma a Tisza partjáról indult - azt válaszolta: a jobb elérhetési lehetőség
miatt döntöttek a főváros mellett.
B. Z.

Harangozó Gyula-díjat kapott
Barta Dóra, a Szegedi Kortárs Balett táncosa, aki az évad kezdete
óta tagja Juronics Tamás együttesének. A fiatal táncművészt A fából faragott királyfi múlt nyári,
Dóm téri félbeszakadt premierjén
láthatta először a szegedi közönség, amikor Markovics Ágnes balesete után rögtön átvette a Királylány szerepét.
- Izgalmas beugrás volt az elmúlt
nyári első szegedi bemutatkozásom - emlékszik vissza a szabadtéris Bartók-premierre Barta Dóra.
- Nagyon sajnáltam Ágnest, hogy
megsérült. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy rögtön folytatni tudtam az előadást - bár eredetileg én csak a második estén
táncoltam volna. Borzongató érzés volt a Dóm tér négyezer személyes nézőterc előtt szerepelni.
Azóta felléptem már az együttes
több produkciójában is, például a
Carmina Buranában, amit ebben
a szezonban sokszor játszottunk,
vagy a Sztravinszkij-esten, a Tavaszi áldozatban, amit a franciaországi turnén táncoltam. Fokozatosan kapcsolódom be az együttes repertoárján lévő darabokba.
- Mit csinált, mielőtt a szegedi
együttes tagja lett l
- A Balettintézetben klasszikus
alapokat tanultam, majd hat évet
töltöttem el a Budapest Táncszínházban, amelynek tagjaként sok
koreográfussal dolgozhattam. Remek műhelymunka folyt ott, amiből sokat profitáltam, juronics Tamással akkor találkoztam, amikor
vendégkoreográfusként az egyik
darabját tanította be nekünk.
Annyira lenyűgözött a produkciója, annyira különlegesnek, jellegzetesnek és rokonszenvesnek talál-

tam azt a fajta táncszínházat, amit
ő csinál, hogy amikor meghívott az
együttesébe, boldogan mondtam
igent. Nagy kihívás volt ez számomra, mert korábban egészen
másfajta mozgásvilághoz szoktam.
Olyan érzésem volt, mintha újra
kezdtem volna a táncos karrieremet.
- Hogyan fogadta a kitüntetést ?
- Minden elismerésnek örül az
ember, különösen, ha egy olyan
rangos szakmai kitüntetésről van
szó, mint a táncosoknak adományozható Harangozó Gyula-díj.
Nem ez az első kitüntetésem, korábban már kaptam a Táncművészek Szövetségétől is elismerést,
2001 -ben elnyertem az évad táncművésze címet, és a Fülöp Viktorösztöndíjat is nekem ítélték.
-A múlt héten szerepelt a Nemzeti Színház nyitó előadásában
is...
- Kicsit más jellegű volt ez a feladat, mint az eddigiek, hiszen egy
prózai előadásban kellett közreműködnünk, ahol nem mi voltunk a főszereplők. Mégis nagy élmény és megtiszteltetés volt részt
venni Szikora János produkciójában.
- Mikor láthatjuk legközelebb
Szegeden 1
- Tavasszal a Szegedi Nemzeti
Színházban is bemutatjuk Juronics Tamás Mozart Requiemjére
koreografált darabját, amelynek
premierjét decemberben, a budapesti Millenáris Parkban tartottuk. Érdekesség, hogy a főszerepet
egyik növendékem, Varga Fanni
táncolja, akire egri iskolámban figyelt fel Tamás. Attól, hogy egy
gyermek a főszereplője, különleges
atmoszférája lett a darabnak. Érdemes megnézni!
HOLLÓSI ZSOLT

Új buszvégállomás
A Csongrád megyéből Budapestre közlekedő autóbuszok március 23ától, péntektől más végállomásra érkeznek. Eddig a Népstadionnál álltak meg a buszok, péntektől viszont a Népligetig szállítják az utasokat.
Az indulások és érkezések ideje, valamint a közbenső megállóhelyek változatlanok.

A Nemzeti Színház erkélyén.

Fotó: Schmidt Andrea

Középiskolai felvételik és határidők
Ebben az évben 122 ezer 478 középiskolai jelentkezést regisztráltak az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontban (OKÉV).
A felvételi kérelmek között olyanok is szerepelnek, amelyeken egyszerre több intézményt,
illetve tagozatot jelöltek meg a végzős általános iskolások.
Az oktatási tárca döntése értelmében a tanulók idén először a felvételi vizsgákat követően még módosíthattak a jelentkezési lapjukon. Számos visszajelzés érkezett ugyanis,
hogy a diákok a felvételi vizsga tapasztalatai
alapján változtatni szeretnének a tagozatok
sorrendjén, illetve a középfokú iskolával va-

ló egyeztetés alapján akár új tagozatot is szívesen megjelölnének. Erre az elmúlt két napon volt lehetőségük.
A módosított tanulói adatlapokat az OKÉV
április 10-éig dolgozza fel, és a középiskolák
az internetről ismerhetik meg a változásokat. Addig azonban az intézmények nem tudhatják pontosan, valójában hányan jelentkeztek hozzájuk. Az új jelentkezőket is rangsorolva a középiskoláknak április 15-éig kell a
központba elküldeniük a véglegesített felvételi jegyzéket.
Az idei változások közé tartozik az is, hogy
a tavalyi kettő helyett csak egy adatbázis mű-

ködik a győri Közoktatási Információs Irodán. Az elmúlt évben ugyanis az iskolák álu l az OKÉV-hoz továbbított adatok jó része
nem egyezett a központi adatbázissal. A tanulói adatlapok alapján egyeztetett végleges felvételi jegyzéket az OKEV április 30-áig küldi
el a középfokú iskoláknak, s a diákok május
7-éig kapnak értesítést az eredményekről.
Azok, akik sehová nem nyertek felvételt, a május 2-án kezdődő rendkívüli felvéteb eljárásban még bekerülhetnek a középfokú oktatási intézményekbe. Ekkor már közvetlenül a középiskolában kell jelentkezniük.
H. SZ.
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Norvég pénzek Szegednek
OSLO (MTI)
Martonyi János magyar és Jan Petersen norvég külügyminiszter oslói hivatalos tárgyalásait követően
közös nyilatkozatot adtak ki a délkelet-európai stabilitás megteremtésében való hosszú távú magyar-norvég együttműködésről - közölte Horváth Gábor külügyminisztériumi szóvivő. A közös nyilatkozat értelmében Norvégia egymiUió norvég koronával (körülbelül 120 ezer USD] támogatja ebben az évben a

szegedi folyamatot. A pénzből arra szolgál, hogy a Szegedi Biztonságpolitikai Központban biztonságpolitikai, önkormányzati, demokratizálási, gazdaságfejlesztési és emberi jogi kérdésekkel foglalkozó képzési programok és konferenciák valósuljanak meg. A két
ország számára közös érdek és cél, hogy elősegítsék
a délkelet-európai régió stabilizálódását, demokratizálódási folyamatát, valamint előmozdítsák a regionábs együttműködést és a térség országaiban a politikai és gazdasági reformokat.

Utazási, idegenforgalmi kiállítás és vásár

Százéves vonat
a Dugonics téren
MUNKATÁRSUNKTÓL

gépjárművel tilos megállni - még a
kijelölt helyeken is - a Somogyi utSzeged lesz az első állomása annak cában, a Toldy utca és Tisza Lajos
a rendhagyó, országosra tervezett va- köriit által határolt területen.
súti nosztalgia „roadshow-nak",
Az utazási, idegenforgalmi kiállímelyet a IX. Utazási, Idegenforgal- tás és vásár pedig pénteken és szommi Kiállítás és Vásár keretében ren- baton 10-től 18 óráig, vasárnap pedeznek meg. A százéves vasúti ko- dig 10 és 16 óra között várja az ércsikat ma, csütörtök éjszaka vontat- deklődőket a Mars téri „U" pavilonják be a Dugonics téri villamos sín- ban. Itt ötven kiállító, utazási irore. Az érdeklődők péntektől szom- da és idegenforgalmi szervezet kíbatig nézhetik meg a vonatot és nálja az útjait. A magyarországi cérészt is vehetnek a különféle tréfás gek mellett külföldiek is részt veszvetélkedőkön.
nek a kiállításon. így többek köA „roadshow-t" ünnepélyes meg- zött a Szabadkai Turisztikai Szervenyitója pénteken délelőtt 11 óra- zet, valamint a Csíkmindszenti
kor lesz. Utána korhű, vagyis az Vendégfogadók Egyesülete is.
1800-as és 1900-as évek hangulaA Mars téren emellett számos
tát idéző ruhákba bújt vasutasok in- más programot is rendeznek. Pénvitálják a közönséget képzeletbeli teken délelőtt 10 órától az L & D
utazásra. A poggyászkocsiban fil- mazsorettek, az Erica C. Dance
meket vetítenek egykori utazások- School, a Százszorszép Gyermekház
ról, régi gőzösökről és a Magyar Va- fitneszcsoportja és a Móra zenekar
súttörténeti Parkról. Emellett az lép színre. Szombaton a mazsoretegyik kocsiban a legkisebbeket ját- tek mellett Balázs Péter és Lengyel
szóház várja. A 100 éves szerelvény Tibor, a Caffe-Cafe Jazz Trió szórakörül pedig mindkét napon kon- koztatja vendégeket, valamint noszcertek, vetélkedők szórakoztatják talgia-divatbemutató is lesz. Vasára látogatókat. A nosztalgiavonat nap pedig a táncé a főszerep. A kövontatása és a rendezvény miatt zönség a Tabán Általános Iskola
már szerda estétől vasárnap reggel hetedikeseinek, az Akropolisz Stúhét óráig parkolási tilalmat rendel- dió és a gyermekház növendékeinek
tek el a Dugonics tér környékén. így. tapsolhat.

Parkolási tilalom
MUNKATÁRSUNKTÓL
A TV szegedi stabilitás konferencia
idején, március 21-23-án, a Belváros több pontján megváltozik a
járművek várakozási rendje. Március 23-án, reggel 6 óráig érvényes
a parkolási tilalom a Royal Szálló
környékén, a Kölcsey utca, Kelemen utca és Kárász utca közti szakaszán, valamint a Tisza Szállónál,
i Wesselényi utca, Széchenyi tér és
Deák Ferenc utca közötti részén.
A városháza környékén március 21-én este 7 órától másnap,
március 22-én este 7 óráig tiltják
meg a gépjárművek várakozását,

Tilos a parkolás a Széchenyi tér
városházi oldalán a Korzó mozitól
a Károlyi utcáig (a tilalom taxikra
nem vonatkozik], valamint a Kiss
Ernő utcában, a Széchenyi tér és a
Fekete sas utca között.
A rendezvények miatt átmenetileg teljes útlezárás lesz március
22-én, reggel 7 órától este 7 óráig,
a Széchenyi tér i's a Kiss Ernő utca érintett szakaszán.
A konferencia ideje alatt a forgalomkorlátozás alá eső területeken
nem érvényesek a parkolóbérletek
és -jegyek s más parkolóengedélyek sem. A rendezők kérik a közlekedők megértését és türelmét.

Vetélkedő a Bálint Sándorban

Irány a parlament
Ki megy a parlamentbe? címmel
lakossági fórumot rendeznek március 21-én, csütörtökön a szegedi
Bálint Sándor Művelődési Házban. A Csongrád megye 1. számú
választókerületének, vagyis Újszegednek országgyűlési képviselőjelöltjei mutatkoznak be. A
választók megismerhetik Apáti

Sándort (SZDP), Kormos Tibort
(SZDSZ), Lévay Endrét (FKGP),
Molnár Gyulát (Centrum), Rákos
Tibort (Fidesz-MPP), Tárkány Istvánt (MIÉP), Újhelyi
Istvánt
(MSZP) és Zsivity
Demetert
(Munkáspárt). A beszélgetést Kiss
Ernő, a művelődési ház igazgatója vezeti.

A Stefánián verték
bilincsbe
Civil ruhás nyomozók fogták el és
büincselték meg Szegeden, a Stefánia cukrászda előtt azt a férfit, aki
után szerzői jogok megsértése miatt nyomoz a rendőrség.
A fiatalembert tegnap kora délután igazoltatni akarták a nyomozók, ő azonban megpróbált elfut-

ni, ám „akciója" nem sikerült, a
két civil ruhás rendőr a Stefánián
utolérte és megbilincselte.
A rendőrség a nyomozás részleteiről lapzártánkkor még n e m
tudott nyilatkozni, ugyanis a
gyanúsított kihallgatása még tartott.

Ma eldől, elfogadják-e a vételi ajánlatot

Egy év haladékot kaphat
a ruhagyár a várostól

HÍREK
KÁVÉHÁZI PROGRAMOK

A Millenniumi Kávéház (Szeged,
Dugonics tér 12.) ma, csütörtökön
két programmal is várja az érdeklődőket. Az egyház és a pénz
címmel tart vitafórumot 17.30-tól
Szegő Szilvia és Vass Csaba egyetemi kandidátusok. Ezt követően, este fél nyolctól Koszecz Sándor népmeseelemző, az Életfa Alapítvány
munkatársa beszél a népmesékről.
Mindkét rendezvényre díjtalan a
belépés.
TISZTÚJÍTÁS
A KÖZGAZDÁSZOKNÁL

Új elnökséget választ a Magyar
Közgazdasági Társaság (MKT)
Csongrád megyei szervezete mai
közgyűlésén, amelyet 15 órai kezdettel tartanak meg a Pick Szabadidő Központban. Előszór Sárközy
Tamás tanszékvezető egyetemi
tanár tart előadást a gazdasági alkotmányosság kérdéseiről, majd
az MKT helyei szervezetének elnöksége számol be az eltelt három
év munkájáról. Ezt követően
Csongrád megye közgazdászai arról szavaznak, kiket delegálnak
az új elnökségbe.
A NÉP ÉRDEKEI

Az Eötvös József Szabadelvű Társaság és a Szabad Demokraták Szövetsége szervezésében Ki képviseli
a nép érdekeit címmel tart előadást
ma, csütörtökön 17 órai kezdettel
Pető Iván, az SZDSZ országos ügyvivője és Gerö András történész a
párt szegedi székházában, a Földváry utca 3. szám alatt.
NÓVÁK A SZÉCHENYI TÉRRŐL

A Szegedi Művészeti Alapítvány
Milyen lesz a Széchenyi tér? címmel március 21-én, csütörtökön
este fél 7-kor Múzsa-köri estet rendez a Napfény Műteremben (Szeged, Széchenyi tér 2/a). A vendég:
Nóvák István DLA, Szeged főépítésze, a házigazda: Eacsika Emília újságíró.
MACSKÁSSY IZOLDA KÉPEI

Macskássy Izolda festőművész képeiből rendeznek jótékonysági kiállítást Szegeden, a Sás utcai óvodában. A tárlatot március 22-én, pénteken 17 órakor nyitják meg.

Remélhetőleg még nem járt el a ruhagyár fölött az idő.
A Szegedi Ruhagyár háromtagú hitelezői választmánya ma dönt arról, elfogadja-e a felszámolás alatt
álló üzemre érkezett vételi ajánlatot. A város bábáskodásával alapítandó konzorcium, a Triflex
Kft. 120 millió forintért kerülne birtokon belülre, de a nettó vételár 5 millió lenne.
Egy Szegeden még nem járt úton halad az a konzorcium, amely vételi ajánlatot tett a több mint másfél
éve felszámolás alatt álló ruhagyárra. Az eddigi pályázatokon ugyanis a hét közül csak két kisebb telket sikerült értékesíteni, magára a legnagyobb falatra, a termelő üzemre pedig nem érkezett értékelhető
ajánlat. Márpedig a felszámoló Marosholding Kft.-nek
- mint ahogy azt Deák Rókus felszámolóbiztos már
több ízben hangsúlyozta - az a célja, hogy működő
egységként, ruhagyárként adjon túl az ingatlanon.
A szegedi közgyűlés ilyen előzmények után március
14-i ülésén szavazott arról, hogy a ruhagyár megmentése érdekében konzorciumot hoz létre. Ennek négy
tagja a városi önkormányzat, a csongrádi székhelyű,
kötöttárugyárat működtető Feketevár Rt., a Trióda Biztonságtechnikai Rt. (korábban ez a cég vásárolta meg
az egyik ruhagyári telket a rajta álló épülettel, a volt
irodaházzal), valamint a győri Excellent Kereskedelmi Kft. A felek az újonnan alapítandó társaságot l ü
millió forint törzstőkével hozzák létre Thílex Kft.
néven, 3-3 milliót a város, a Feketevár és a Trióda, 1
milkót pedig az Excellent fizet - amennyiben a hitelezői választmány elfogadja az ajánlatot.
Az új cég vállalja, hogy átveszi az aktív állományú
dolgozókat, mind a 273-at, és őket legalább egy évig
foglalkoztatja, valamint biztosítja a végkielégítések fedezetét. A vételár 120 millió forint plusz áfa, amelyből
115 millió lenne r végkielégítés (ezt i pénzt kötelezettség átvállalása címén az új cég visszaszámlázza
a felszámolónak), így a tulajdonképpeni vételár 5
milhó.
Szegeden többen kijelentették, ennyiért ők is megvennék a ruhagyárat, ám a végkielégítésre fordítandó összeggel is számolni kell, amelyről nem lehet nem

Fotó: Karnok Csaba

tudomást venni. Ha ugyanis a hitelezői választmány
nem fogadja el a pályázatot és a felszámoló bezárja
a gyárat - legutóbb április 4-i határidőt szabtak számára - , a dolgozók még járandóságuktól is elesnek.
A hitelezők .valószínűleg nem kapják meg teljes egészében a követeléseiket, ők abban reménykedhetnek, hogy a további telekeladásokból befolyó pénzek
csökkentik kintlévőségeiket.
- Az eddigi ajánlatokhoz képest ez lenne a leginkább megnyugtató megoldás - fogalmazta meg véleményét Deák Rókus felszámoló. - Az önkormányzatnak és a többi cégnek van helyi kötődése, még azt sem
tartom kizártnak, hogy egy évnél is tovább folyhat a
termelés.
Arra a kérdésre, hogy mikor fejeződhet be a felszámolás, Deák Rókus azt válaszolta: még 2002 szeptembere, a határidő előtt. A jogi állományban lévő
munkavállalók, 85 fő végkielégítése pedig a Marosholding kötelessége. A fedezetet az ő esetükben is a
telkek kínálják.
Juhász Péternének, a szakszervezeti bizottság titkárának azonban fenntartásai vannak a megoldási javaslattal kapcsolatban.
- Semmi reményünk sincs arra, hogy egy évnél tovább termeljen a ruhagyár. Tbvábbá kevésnek tartom a törzstőkét, és azt az összeget, a 27 milhó forintot, amelyet az önkormányzat a működtetésre tagi kölcsönként felajánlott. A bérek és a költségek amelyeket három hónapra meg kell előlegezni - legalább 100 milhó forintot tesznek ki.
Az érdekképviselet véleményére reagálva Tímár
László, Szeged gazdasági alpolgármestere elmondta:
a város nem képes több tagi kölcsönt nyújtani. Ám
i gyárat nemcsak ebből a pénzből kívánják működtetni, hiszen a másik három cég is forgótőkével látná cl a vállalatot, valamint hitelek felvételét is tervezik. Ha a választmány mégsem fogadná el ezt az
ajánlatot, nem lehetne megmenteni a munkahelyeket, a gyár bezárása pedig szolid számitások szerint
is 240 milhó forintba kerülne.
FEKETE KLÁRA

Tűzre ébredt a Hont Ferenc utca
Szinte teljesen kiégett tegnap reggel Szegeden, a Hont Ferenc utca
5. szám alatti panelház egyik első emeleti lakása. A lakók közül többen pizsamában vagy hálóingben rohantak ki az utcára. A lakás tulajdonosa nem tartózkodott otthon. A tűzoltók négy gépjárművel vonultak a helyszínre, a lángokat egy óra leforgása alatt sikerült megfékezniük. Robbanásveszély miatt azonnal elzárták ,i gázt és áramtalanították az épületet.
- Ha öt perccel később jönnek a
tűzoltók, bennégek a házban a három gyermekemmel együtt. Amikor észrevettem, hogy tűz van, felébresztettem a kicsiket, és úgy
ahogy voltunk, rohantunk ki az
épületből. Közben kiabáltam, hogy
ég a ház, hívják a tűzoltókat. Tizenegy éves lányom egy szál bugyiban, mezítláb álldogált az utcán idézte fel a tegnap reggel történteket Kocsis Istvánná, a Hont Ferenc utca 5?B lépcsőház lakója. Az
asszony a kiégett lakás mellett lakik, korán reggel a piacról érkezett haza. - Fél hat körül nagy durranást hallottam. Kiszaladtam a
lakásból, közben az alagsor felől
éles hangot hallottam. Ahogy jöttem föl, lángokat láttam a szomszéd ajtó levélnyílásán. Ekkor rohantam le a ház elé a gyerekekkel.
Telefonálni már n e m m e r t e m

visszamenni. Most nézze meg, ez
lett a vége - mutatott a kiégett lakásra az asszony.
A lépcsőházban erős füstszag terjengett, a lakásból még a tűz megfékezése után egy órával is dőlt
a meleg. Az előszoba teljesen
kiégett, valószínűleg az ott lévő
szekrény lobbanhatott lángra.
- Az egész lakás egy szemétdomb volt - mondta Kocsisné Úgy élt a lakója, mint egy hajléktalan, mindenféle kacatot, meg ruhaneműket gyűjtögetett. Hiába
szóltam
az
ÁNTSZ-nek,
rendőrségnek, senki nem csinált
semmit - tette hozzá az asszony indulatosan.
Pintér Györgyné a leégett lakás
fölött lakik, a másodikon. Reggel,
mikor kinézett az ablakon, látta,
hogy kicsapnak a lángok. Az idős
hölgy attól tartott, hogy a tűztől

leszakad a mennyezet. - A tévét
néztem reggel, amikor hallottam,
hogy kiabálnak az emberek. Azt se
tudtam, mit csináljak, mit vegyek
fel - mesélte az asszony.
- A tűzoltóságra 6 óra 51 perckor érkezett az első riasztás, amit
rövid időn belül legalább huszonöt követett. Rengetegen telefonáltak. H á r o m fecskendős és egy
emelőkosaras kocsival tizenhatan
vonultunk a helyszínre, és nyolc
óráig birkóztunk a lángokkal - tájékoztatta lapunkat Ördög István,
a tűzoltóság szolgálatparancsnoka, aki megjegyezte: a szakértők
még vizsgálják a tűz keletkezésének okát.
A leégett lakás nem volt biztosítva, tulajdonosa, F. András rokkant,
segítség nélkül még ki sem tudja
takarítani otthonát. A férfinek
nincs hová mennie.
A lakás időközben előkerült tulajdonosa a tűz eloltása után két
rendőr társaságában a lépcsőház
ajtajában dohányzott. Először nem
kívánt nyilatkozni, de pár perc
múlva meggondolta magát, és zokogva beszélt a történtekről: - Itthon sem voltam. Nem tudom, mi

lesz most velem. Ha hajléktalanná válnék, azt nem tudnám elviselni, nem bírnám ki - fogalmazott
a férfi. A szomszédaimnak pedig
semmi köze ahhoz, mit tárolok
odabenn, rám akarják fogni az egészet - tette hozzá. A jegyzőkönyv
felvétele után a rendőrök visszavitték a munkahelyére F. Andrást, hiszen, mint mondta, ha nem megy
vissza, elbocsátják.
A ház közös képviselője, Gondi
Árpád azon fáradozott, hogy a
Hont Ferenc utca TB épületbe minél hamarabb helyre álljon a rend.
- Az áramot már visszakapcsolták - mondta fél tíz körül. Gáz viszont addig nem lesz, míg a kiégett
lakást nem iktatják ki a hálózatból
- tette hozzá Gondi Árpád. A közös képviselő egyébként tegnap
reggel a szociábs irodán próbált
segítséget szerezni a szerencsétle• nül járt lakónak, ahonnan rövid
időn belül gyorssegélyt kap a férfi.
A ház többi lakója nem volt közvetlen veszélyben, a tűz eloltása
után valamennyien visszatérhettek
lakásaikba.
ARANYT. JÁNOS
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Bemutatkoznak a képviselőielöltek
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével
szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak azzal,
hogy bemutatjuk a Csongrád megyei hét választási
körzetben induló képviselőjelölteket. Egyszersmind
fórumot is kívánunk biztosítani a jelölteknek, hogy
lapunk közreműködésével megismertethessék választási programjuk legfontosabb alaptételeit a szavazókkal. Lapjaink, a Délmagyarország és a Délvilág hasábjain a pártatlan tájékoztatás jegyében erre
lehetőséget adunk, választókörönként mutatva be a
jelölteket. Ezt egyébként a pártokkal a kampány
kezdete előtt megkötött szerződésben is rögzítettük.
A parlamentbe készülő politikusok egyenlő felté-

telek mellett, azonos terjedelemben, szabadon beszélhetnek saját célkitűzéseikről, és pártjuk programjáról. "természetesen csak azok kapnak megszólalási lehetőséget, akik a törvényben megszabott határidőig, március 15-éig összegyűjtötték az induláshoz szükséges legalább 750 ajánlószelvényt, és a választási bizottság nyilvántartásba vette őket mint
egyéni képviselőjelölteket.
A két választási forduló, április 7. és április 21. között a versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyilvánosságot kapnak lapjainkban.
Ma Csongrád megye 1. számú választókörzetében induló nyolc jelöltet mutatjuk be.

KORMOS TIBOR (Szabad Demokraták Szövetsége)
- Felháborodtam, egyszersmind
megijedtem azoktól a jelenségektől, amelyek az elmúlt négy év
politikai közéletét jellemezték adott választ a Szabad Demokraták Szövetsége támogatásával a
képviselőségért induló Kormos Tibor arra a kérdésre, miért vállalta el a felkérést. - Úgy gondolom,
minden embernek, aki szeretné,
ha az ország kormánya a demokratikus szabályoknak megfelelően
működjék, ki kell állnia meggyőződése mellett, különösen ebben
az időszakban - fogalmazott Kormos.
Az SZDSZ jelöltje szerint a választások egyik legfontosabb tétje az SZDSZ számára, hogy
Csongrád megye is képviseltethesse magát az országgyűlésben.
A választási programbeszédekben

általában megfogalmazott infrastruktúrafejlesztési elképzelések
mellett Kormos Tibor fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy a megyét olyan honatyáknak kell képviselniük, akik sikerrel lobbizhatnak a régió gazdaságának fejlődéséért, és ezen keresztül az itt
élők életminőségének javulásáért. Kormos szerint az SZDSZ jelöltjei képesek erre.
- A szűkebb pátriánkban is tetten érhető az országos politikát
követő magatartás, így a megyei
szabad demokraták az országgyűlésben ez ellen a jelenség ellen is
felveszik majd a harcot - tette
hozzá a jelölt. Kormos Tibor hangsúlyozta: nem tagja az SZDSZnek, de maradéktalanul egyetért
a párt azon választási célkitűzésével, amely elsőszámú feladatként

NEVJEGY
Kormos Tibor 1948. március 15-én született Szegeden. A városban
végezte egyetemi tanulmányait. A diploma megszerzése után 13 évig
vezette a JATE-klubot. Nős, két gyermek édesapja. A Szegedi Nemzeti Színház igazgatói posztjára kiírt pályázaton 1992-ben sikerrel
szerepelt, négy évig vezette az intézményt. Mandátumának lejárta
után egy reklámügynökség résztulajdonosaként dolgozik. Sohasem
politizált hivatásszerűen, és ahogy korábban egyetlen pártnak, úgy
nem tagja a Szabad Demokraták Szövetségének sem. Az SZDSZ támogatásával indul a képviselő-választáson.

Az 1. számú Csongrád megyei választókörzet

Akik megmérettetnek
1. Apáti Sándor (SZDP)
2. Kormos Tibor (SZDSZ)
3. Lévay Endre (FKGP)
4. Molnár Gyula (Centrum Párt)

5.
6.
7.
8.

Rákos Tibor (Fidesz-MPP-MDF)
Tárkány István (MIÉP)
Újhelyi István (MSZP)
Zsivity Demeter (Munkáspárt)

APÁTI SÁNDOR (Szociáldemokrata Párt)
Apáti Sándor azért vállalta az 1.
számú választókerületben a képviselőjelöltséget, mert úgy érzi, a
legnagyobb kormánypárt a szegedi konzervgyár ügyével - nemcsak neki, hanem az egész térségnek - nagy kárt okozott. Nem
támogatott olyan kezdeményezést, amely hasznára lett volna a
környékünkön lévő egyéni mezőgazdasági termelőknek. Hogy miért éppen a Szociáldemokrata Pártot választotta, azt elsősorban azzal magyarázza, hogy ez a 111
éves történelmi párt már bizonyított a múltban, s nézete szerint jövője is van.

a jelenlegi kormány leváltását jelölte meg. A jelölt szerint az
SZDSZ csak olyan párttal lép koalícióra a választások után, amely
ugyancsak magáénak vallja a szabad demokrata program legfőbb
pontjait. Kormos szerint az
SZDSZ a magyar országgyűlés
harmadik ereje lesz.
- A tisztességes választási szereplés reményében indulok el,
szeretném, ha ezzel hozzájárulhatnék a kormány leváltásához szólt végül választási esélyeiről
Kormos Tibor.

jelöltjei

„Nem lehet csak a jobb, vagy a bal
a befutó, hiszen a középúton járva sokkal eredményesebbek lehetünk. Ezt bizonyítja egyébként az
európai pohtikai paletta, s a nyugati országokban megvalósult eddigi szociáldemokrata eredményesség - Svédországtól Németországon keresztül Spanyolországig. Egyébiránt a történelmi Szociáldemokrata Párt a polgári demokrácia talaján áll, ebből pedig
értelemszerűen következik, hogy
elsőrendű feladata a társadalom
további elszegényedésének megakadályozása, s az a kívánalom,
hogy mindenki számára emberhez
méltó megélhetést biztosítson,
mégpedig minden korban és minden élethelyzetben, mondja a képviselőjelölt.

Apáti Sándor szerint a kampány során elsősorban arra igyekszik összpontosítani, hogy eddigi
eredményeivel ismertesse meg választóit. Ezek közé tartoznak a
szigorúan szakmai sikerek is, hiszen, mint mondja, az ember
munkáján keresztül érzékelhetik
igazán a kívülállók, hogy mit kíván tenni e társadalom jobbításáért. Ö volt például az első, aki
Szeged térségében elsőként meghonosította a kétspórás csiperketermesztést, az alacsony hőfokú
termálvizek hasznosítását is. Ismeri a környék gondjait, bajait, átlátja azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldani. Számára
nem okvetlenül létkérdés a képviselőség, nem anyagiak miatt
száll ringbe, hanem azért, hogy segítsen a választókerületében élő
polgárokon. „Elértem azt a bölcsességet, amelyet ebben a korban
már megfelelőképpen ki lehet aknázni. Úgy vélem, képviselőjelöltként olyan célokat tűztem magam elé, amelyeket meg lehet valósítani, s amelyeket együtt sze-

retnék elérni a környezetemben
élőkkel", vélekedik Apáti Sándor.
Arra a kérdésre, hogy az első
forduló után hányadik helyre várja magát, az SZDP képviselőjelöltje azt válaszolta: bízik abban, hogy
bent lesz az első háromban.

NEVJEGY
Apáti Sándor 1955-ben született Szamosangyaloson. Szegeden
1979 óta él, nős, négy gyermek apja. Technikumot végzett, a Csongrád megyei Első Élelmiszerfcldolgozó Szövetkezetben dolgozik. A
Csongrád megyei önkormányzat közgyűlésének a képviselője.

LÉVAY ENDRE (Független Kisgazdapárt)

MOLNÁR GYULA (Centrum Párt)

RÁKOS TIBOR (Fidesz-Magyar Polgári Párt, MDF)

Lévay Endre nem első ízben vállalja a megmérettetést. Először 1994ben próbálkozott, az akkori nekifutás azonban nem járt sikerrel.
Most az 1. számú Csongrád megyei választókerületben igyekszik
minél több voksot megszerezni.
Lévay Endre ars poeticája, hogy a
történelmi párt, amely 1908 óta a
magyar föld, a magyar gazda érdekében emeli fel a szavát, most is
ezt a szerepet kell hogy vállalja. A
föld ne kerüljön idegen kézbe, maradjon a magyar gazdák birtokában. Ez egyébiránt a kisgazdák
1930. október 12-e óta érvényes
programkitétele! A Független Kisgazdapárt választási programjának
jelentős kitétele tehát ez a megfogalmazás, hiszen a Mindent a mezőgazdaságért! jelszó alatt is az áll,
hogy meg kell akadályozni a nagybirtokrendszer kialakítását, megvalósítani a létbiztonságot nyújtó
garantált felvásárlási árakat, a termelői és értékesítési biztonságot és
a legalább 50 ezer forintos hektáronkénti földalapú támogatást.
Párttársaival egyetemben Lévay is
igyekszik kiharcolni a nyugdíjkorhatár visszaállítását, a nőknél 55,
a férfiaknál pedig 60 év korhatárral. Külön figyelmet fordítanak

- A Centrum Párt egyik alapító
szervezete a Zöld Demokraták
Pártja, amelynek országos alelnöke vagyok. A zöldek környezetvédelmi programja pontosan illeszkedik a Centrum elképzeléseibe,
ezért nyugodt szívvel vállaltam a
felkérést a képviselő-jelöltségre - fogalmazott Molnár Gyula. Az ismert szegedi zenész, biológus, természetfotós leszögezte: a zöldpárt
elsősorban programpárt, nem politikai ideológiák mentén működik.
A Centrum Párt szakértőket, és
nem pártkatonákat akar kormányzati tisztségekbe helyezni - ismertette a számára egyik legfontosabb
választási programpontot Molnár
Gyula. „Mi, azaz a zöld demokraták dolgoztuk ki a Centrum természetvédelmi programját. Nagy Tamás és Raskó György az agrárium
olyan fejlesztési tervét készítette el,
amely a mezőgazdaság felemelésén
túl a környezetvédelem számára is
elfogadható" - mondta Molnár
Gyula. Hozzátette: a Centrum Párton belül a zöldek sem ellenzői a
gazdasági fejlődésnek, de csak
„fenntartható" keretek között. Azaz: csak annyiban támogatják az
ipar erősödését, amennyiben az
nem megy az ökológiai értékek, a
természet kárára.
Szeged fejlesztésében ugyancsak
nagyobb teret adna a környezetvédelmi szempontoknak. A városi

Rákos Tibor, az 1. számú választókerületben - a Fidesz-MPP és az
MDF közös jelöltjeként indul.
Helyzeti előnye, hogy ő már „bent
van", illetve a mostani országgyűlésnek is a tagja. A fiatalember
azonban azt mondja, úgy indul a
megmérettetésben, mintha még
nem lenne parlamenti képviselő.
Annál is inkább, mert még rengeteg elvégezni való munka van abban a választókerületben, amelyet négy év óta képvisel.
Rákos Tibor, mint mondja, azért
vállalta ismét a jelöltséget s a
megmérettetést, mert kézzelfogható és jól látható eredményei
vannak a Fidesz-MPP álul képviselt irányvonalnak: itt Szegeden
például bátran mondhatjuk, hogy
előre mozdult a világ!
A sportcsarnok felújításától
kezdve, a csatornázásokon keresztül a Holt-Maros rendezéséig,
mind olyan sikeres munka, amelyet a polgárok a saját környezetükben, s mindennapi életükben
jól észlelhetnek, a közvetlen környezetükben pedig hasznosíthatnak. Ez annak is köszönhető,
hogy eredményesen pályáztak,
mégpedig olyan célok elérése céljából, mint a játszóterek építése,
u u k vagy a kerékpárutak létesítése (a legújabb példa erre a Szilléri sugárúti járdasziget).
A képviselő úgy érzi, a m o s u ni sikerek, de a jóindulatú és építő jellegű bírálatok erőt adnak neki ahhoz, hogy a még meglévő
feladatokat - merthogy azok is
maradtak bőven - a következő
ciklusban befejezze. Nem öncélú
tehát a jelöltségvállalása. Szeretné, ha maradéktalanul eleget tenne a választópolgárok által támasztott elvárásoknak.
Saját esélyeiről úgy vélekedik,
igyekezett vonzó jövőképet felvázolni, hogy az emberek személyes
élethelyzetükből kiindulva pon-

NEVJEGY
Dr. Lévay Endre ügyvéd, Szegeden született, általános és
gimnáziumi tanulmányait
Kiskunfélegyházán végezte,
majd szülővárosában az Állam- és Jogtudományi Karon
szerzett diplomát. A Független
Kisgazdapártnak 1989 augusztusa óta tagja, jelenleg a FKGP
Csongrád megyei szervezetének alelnöke. Az 1. számú választókerület országgyűlési
képviselőjelöltje.

majd a 35 éven felühek munkaszeraési esélyegyenlőségénekA képviselőielölt szerint alapvetően fontos, s ez a kisgazdapárt programjának is szerves részét képezi, hogy az
országgyűlési és az önkormányzati képviselők visszahívhatók legének. Állandóan ülésező országgyűlést és leváltható kormányt! Ez a
szlogen fejezi ki igazi törekvésüket, amelyek mellé szervesen épül
be az a követelmény, hogy a legszigorúbb eszközökkel harcoljanak a
korrupció és a politikai bűnözés ellen. Az ország lakosságának szüksége van a lét- és vagyonbiztonságra, s a teljes körű jogokat biztosító
igazságszolgáltatásra is.
Jogászként a jogalkotással és a bíróságok munkájával kapcsolatos
kérdésekről fejti majd ki véleményét a Parlamentben, ha a választók akarata bejuttatja ebbe a testületbe. Az 1. számú választókerületben való megmérettetést Lévay
Endre nagyon komolynak tartja, s
sportnyelven szólva, fej fej mellett
haladnak majd a jelöltek. A befutókat pedig előre megjósolni szinte lehetetlen.

és környékbeh zöldfelületek védelme mellett a szegedi tudományos
és felsőoktatási élet és az egészségügy kap jelentős hangsúlyt Molnár Gyula értékrendjében. Az utóbbi ágazatban azonban nem csupán az egészségügyi ellátórendszer
racionalizálása, hanem a megelőzés is fontos.
A Centrum Párt képviselőjelöltje bízik abban, hogy a rá adott szavazatokkal a Centrum Pártot, és
így többek között a környezet- és
természetvédelem szerepét jelentősen erősítik majd a szavazópolgárok.

NEVJEGY
Molnár Gyula Szegeden, 1944. január 30-án született, 1968-ban
biológia-kémia szakos diplomát szerzett a JATE-n. Ugyanitt 1983ban doktorált ornitológiából, ökológiából és állatrendszertanból. A
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia tanszékének oktatója
1994 óta. természetfotós munkásságáért miniszteri kitüntetést
kapott. A Molnár Dixieland alapítója, 1964 óta a zenekar vezetője. Juhász Gyula és EMERTON-díjas klarinétművész. A Zöld Demokraták országos alelnöke, 2002-ben negyedszer méreti meg magát országgyűlési választáson, most a Centrum Párt jelöltjeként.

tosan lássák, milyen alternatívát
ajánl nekik a Fidesz-Magyar Polgári Párt - MDF választási szövetség, s abból mit vállal. „ Ezek tudatában, teljes mértékben, derűlátó vagyok a választások végső kimenetelét illetően", mondja Rákos Tibor.

NEVJEGY
Rákos Tibor országgyűlési
képviselő, 1966-ban született
Hódmezővásárhelyen. Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. számú Gyakorló Általános Iskolában, a
Tisza-parti Gimnáziumban
végezte az iskoláit, majd Bajára került, ahol víz- és csatornázási üzemmérnöknek Unult, a közelmúltban pedig
elvégezte a jogi egyetemet is.
Élsportoló volt, korábban a
Baja első osztályban szereplő
kosárlabdacsapatában játszott. Két gyermeke van:
Márk és Lili.
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A szegedi 1. számú körzet indulói
TÁRKÁNY ISTVÁN (Magyar Igazság és Élet Pártja)

ÚJHELYI ISTVÁN (Magyar Szocialista Párt)

ZSIVITY DEMETER MÍTÓ (Munkáspárt)

- A Magyar Igazság és Élet Pártja magában hordozza mindazt a
nemzeti megújhodási szándékot,
ami az MDF népi-nemzeti szárnyában, annak magalakulásakor,
1987-ben még megvolt - mondta lapunknak dr. Tárkány István,
a MIÉP szegedi elnöke. Hozzátette: a párt 1993-as megalakulásától kezdve következetesen képviseli a nemzeti radikalizmust.
Az eltelt közel tíz év alatt elérte
azt, hogy egyre több ember kezeli sorskérdésként nemzetként való megmaradásunkat a globalizálódó Európában.

A politikusoknak stílust kell váltaniuk az elkövetkező négy évben
-vallja a képviselőjelölt. Békében,
partneri viszonyban kell segíteniük a gazdasági szereplőket, az
egészségügyet, a kultúrát, az oktatást és a sportot. Újhelyi István
szerint nincs már helye az erőfitogtatásnak, a hatalom arrogáns beavatkozásának az emberek mindennapjaiba.
- Hat éve veszek részt Szeged
önkormányzatának munkájában,
volt időm tapasztalni a térség
gondjait. Látom, mennyire hiányoznak az infrastrukturáhs fejlesztések, az új munkahelyek, tudom, hogy emelni kell a béreket és
a nyugdíjakat, hiszen vonzóbb életkörülmények nélkül tovább folytatódhat térségünk lemaradása. Ehhez pedig kormányváltásra van
szükség.
A szocialista párt Újhelyi Istvánnal Szegeden, Deszken, Újszentivánon, Kübekházán, Tiszaszigeten és Szőregen azt vállalja,
hogy munkalehetőségeket teremt,
hogy megtalálják számításaikat a
kis- és középvállalkozók, megvalósul a szociáhs biztonság, emelkednek a nyugdíjak, a gyes, a családi
pótlék. Fejlődésnek indulhat az itt
élők egy részének fő jövedelmi forrása, a virágkertészet.
Az elmúlt négy év során a Fi-

Szegényparaszti családba születtem, dolgos emberek között nőttem fel, s képviselőjelöltként is az
a célom, hogy a nehéz körülmények között élő földműveseken és
munkásokon segítsek. Elsősorban
az új munkahelyek létrehozását
tartom fontosnak, hiszen azt látom, hogy ma Magyarországon
még a magasan képzetteknek sem
jut mindig állás. Emellett, pártom
programjával összhangban, támogatom az „európai munkáért európai bért" gyakorlatának megvalósulását. Az mégiscsak elgondolkodtató, hogy amíg egy magyar
szakmunkás
2-3
márkának
megfelelő órabéért dolgozik, addig
egy német dolgozó ugyanazért a
műnkéért 17-20 márkát kap. Közelítenünk kell tehát a nyugat-európai fizetésekhez, miközben mindent el kell követni annak érdekében, hogy az iskolát végzettek nehézségek nélkül találjanak munkahelyet maguknak. Mivel egy magyar munkás, s különösen a háztartásban második műszakot vállaló munkásnő élete során rengeteget dolgozik, úgy érzem, joggal
várhatja el, hogy 60, illetve 55 éves
korában nyugdíjba vonulhasson.
Támogatom a régebben alkalmazott nyugdíjkorhatárok visszaállítását.

A MIÉP harmadik erőként a harmadik utat vallja, küzd a hagyományos nemzeti jobboldal céljaiért: a
magántulajdon szentségéért, a
nemzeti polgárság és a magyar középosztály megerősítéséért, éppen
ezért támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat. Ugyanakkor
felvállalja az olyan baloldalinak
mondott értékeket is, mint a munka megbecsülése, a tisztességes
bér, az állam szociáhs gondoskodá-

NEVJEGY
Tárkány István 1961 -ben született, iskoláit Szegeden végezte. A jogi pályához való kötődésének családi hagyományai
vannak, hiszen leszármazottja Tárkány Szűcs Istvánnak,
aki Hódmezővásárhely főbírája és a református egyház
főgondnoka volt. Tárkány István 1991 -ben lépett az ügyvédi pályára. 2001 nyarától a
MIÉP tagja, decemberben a
párt szegedi szervezete elnökké választotta. Nős, felesége
gyermekorvos.

sa és biztonságos megélhetést teremtő nyugdíjak biztosítása.
A népességfogyás megállítását a
MIÉP programja kiemelt kérdésnek tekinti, ezért ha kormányra
kerülnek, bevezetik a főállású anyaság intézményét, ami azt jelenti,
hogy minden anya, aki három
gyermeket szül és nevel fel, ezért
fizetést, majd 55 éves kora után
nyugdíjat kapjon. A MIÉP csökkenteni kívánja az adókat, új adótáblát vezetne be, a kimagasló jövedelmeket magasabb adóval terhelné. Célja, hogy a terheket a
többség érdekében osszák el.
- Az emberek Európa-szerte
kezdenek felébredni. A nemzeti
létalapjaikat fenyegető súlyos
kihívások láttán a népakarat Ausztriában, Olaszországban és napjainkban Portugáhában már kikényszerítette a mérsékelt és radikális
jobboldal kormányzati együttműködését. Most Magyarországon a sor. Meggyőződésem, hogy a
nemzeti radikalizmusnak jelentős
tartalékai vannak nálunk is, ami
remélhetőleg már a mostani
választási eredményekben meg fog
nyilvánulni - mondta Tárkány
István.

EXIMHITEL

desz-kormány n e m építette tovább az M5-ös autópályát, aminek
hiánya az egész megyét sújtja.
Ugyanígy nem került sor a Szegedet elkerülő u t a k megépítésére
sem. Ha a Magyar Szociahsta Párt
nyeri meg a választásokat, elkezdi a térség fellendülése érdekében
nélkülözhetetlen beruházásokat.
Folytatódik a Holt-Maros rekonstrukciója, befejeződik a csatornázás.
- Az MSZP országos vezetőségének tagjaként komoly lehetőségem nyílik Szeged és térségének
fejlődéséért küzdeni. Azt a több
száz millió forintot pedig, amit
a városvezetés eddig önmaga dicsőítésére költött el, mi a város
fejlődésére fordítjuk.

NEVJEGY
Újhelyi István Berettyóújfalun született, 27 éves, nős, egy gyermek édesapja. A Szegedi Tüdományegyetem jogi karának utolsó éves
hallgatója, egy ügyvédi iroda gyakornoka. Külföldi ösztöndíjakkal
politikai és közszolgálati tanulmányokat folytatott. A Magyar
Szocialista Párt országos elnökségének és Medgyessy Péter csapatának tagja, a Fiatal Baloldal Országos elnöke, Szegeden önkormányzati képviselő 1996 óta.

szükségesnek, hiszen ma mind az
orvosok, mind pedig az ápolók alacsony béreket kapnak. Hasonlóan fontos, hogy korszerű rendelőintézetek és kórházak fogadják a
betegeket, s a jövőben ne nőjjön
olyan nagy mértékben a gyógyszer
ára, mint az elmúlt esztendőkben.
Választói körzetem fejlesztésekor
a csatornák és utak építésére helyezném a legnagyobb hangsúlyt.
Szerb nemzetiségűként azt szeretném elérni, hogy minden magyarországi nemzetiségnek legyen képviselete a magyar parlamentben.

Az oktatásra és az egészségügyre az eddiginél jóval többet költsön
az állam. Véleményem szerint a
G D P 10-10 százalékát kellene
évente e két ágazatra fordítani. így
érhető el, hogy hazánkban mind az
általános, mind pedig a középfokú
oktatás ingyenes legyen, s különösebb pénzáldozat nélkül megszerezhesse egy magyar fiatal első
diplomáját. Az egészségügy bajainak megoldásában elsőként az ott
dolgozók bérének emelését tartom

NEVJEGY
Zsivity Demeter Mító 1932ben született Deszken. Szegeden, a tanárképző főiskolán
szerzett orosz-magyar szakos
tanári diplomát 1954-ben,
majd több településen is tanított. Szőregen 25 éven át
dolgozott, később a szegedi
MÁV-kollégium nevelőtanáraként ment nyugdíjba 1992ben. Nőtlen, édesanyjával él
Deszken.
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KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ
"(Megmutatnátok

FORGÓESZKÖZHITEL

annak is, aki nem volt jelen az
esküvőtökön,
milyen szépek és boldogok voltatok?

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK
A v á l l a l k o z á s t a f u t a m i d ő e l s ő 6 h ó n a p j á b a n csak a k a m a t f e l e t e r h e l i . Ha

eretnétek, ha kicsit rólatok is szólna az újság?

a fedezet bankgarancia, garanciadíj kedvezményben is részesülhet. A gazdaságilag
k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő m e g y é k b e n (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Békés) m ű k ö d ó v á l l a l k o z á s o k még n a g y o b b

^agy

egyszerűen

csak megmutatnád

régi

kedvesednek...

kedvezményben részesülhetnek.

Itt az alkalom!

I g é n y b e v e h e t ő az é r t é k e s í t é s i s z e r z ő d é s ö s s z e g é n e k 7596-álg f o r i n t b a n és
devizában (EUR,USD), m a x i m u m 200 millió forintig.

Tudja meg mindenki, hogy összeházasodtatok!

A G R Á R - EXIMHITEL

Ha szívesen megosztanátok örömötöket a Délmagyarország

Igényelhető a feldolgozott élelmiszerek előállításához és értékesítéséhez a pályázó

és a Délvilág olvasóival, hívjátok Kónya Anitát a 62/567-832-es

méretétói függetlenül. 12 hónapon át k e d v e z m é n y e s k a m a t o z á s .
A hitelösszeg az értékesítési szerződés
értékének maximum 75 %-a, de minimum
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10 millió forint, maximum 500 millió forint,
vagy ennek megfelelő devizaösszeg (HUF,
USD vagy EUR).
T O V Á B B I AJÁNLATAINK
Előfinanszírozó hitelek, vevőhitel, garancia
és kockázat-megosztási termékek.

Bővebb információért keresse
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK R T .
• A K T Í V MŰVELETEK IGAZGATÓSÁGÁT

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Tel: 3 7 4 - 9 1 0 0 . Fax: 2 6 9 - 4 4 7 6
E-mail: e x i m h @ e x i m b a n k . h u v a g y
« Honlapját: w w w . e x i m b a n k . h u

Köteles

Éva és Máthé

András,

2001. augusztus 4-én összeházasodtunk.

telefonszámon!
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MAR A HAVI
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DÉLMAGYARORSZÁG DÉLVILÁG-előfizetésser

rendelkező olvasóinkat is
megajándékozzuk e g y ingyenes
apróhirdetési lehetőséggel.

MINDEN NEGYEDÉVBEN!
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ÚJRA ITT A NYÁR!!!
KERESSE ÚJ KATALÓGUSUNKAT
AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON!
ÉS
KÉRJEN TŐLÜNK AJÁNLATOT!

Csáth Qéza:

A

VÁLOGASSON 73 KÜLFÖLDI ÉS
175 BELFÖLDI UTICÉL KÖZÜL!

Rendező: Valló Péter

Bemutató:

2 0 0 2 . március 22., 19 óra, Kamara-Tantusz

Jegyek válthatók:

Színház Jegyiroda, Szeged, K e l e m e n u. 7.
(Tel.: 6 2 / 5 5 4 - 7 1 3 . 6 2 / 5 5 4 - 7 1 4 , 6 2 / 5 5 4 - 7 1 5 )
Az • l ő o d ó i l lómogatto
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FANTASZTIKUS
HÚSVÉTI ÁRONl

Korfu r e p ü l ő + a p a r t m a n
május 21. 47 9 0 0 F t / f ő
Nyugat-Kréta repülő+ap.
május 20. 2 hét 7 5 . 4 0 0 F t / f ő
Görög körút korfui nyaralással
máj. 1..15. 9 éj 6 8 . 5 0 0 F t / f ő
Murter • Hotel Borovnik*** f p
39.900 Ft-tól/fő/hét
Vodice - Villa Slaven
8 9 . 9 0 0 F t - t ó l / h é t / 4 fős ap.
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6720 Szeged. Kölcsey u. 11 I. em.
Tel.: 62/424-565. 424-564
Szilvia.Vass@quaestor.hu
Beata,lmre@quaestor.hu
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Vivendi Telecom Hungary
A U B U I minket

>m
Koncert Trió
Kedvezményes tarifák napközben

i

SZEGED

MÁRCIUS 22.

Ismerje m e g a Koncert Trió c s o m a g o t és a h o z z á tartozó s z á m t a l a n k e d v e z m é n y t :

• havidíjban foglalt beszélgetési idő: 120 petC• kedvezményes
tarifák napközben
• díjmentes hangposta szolgáltatás és egyéb

2002. MÁRCIUS 22., 23., 24.

kapcsolásidíj-mentesen

PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP

emelt szintű szolgáltatások (hívószámkijelzés,

hívásátirányítás ós hívásvárakoztatás)

• V-zóna

kedvezmény

«3 kedvenc szám

• internet

hétvégén

díjmentesen

a Szegedi Vízmű Rt. támogatásával,
a V a d a s p a r k és a C S E M E T E szervezésében.

Is hívható*

kedvezmény

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, hívja ingyenes infovonalunkat a 1228-as számon,
vagy keressen fel minket személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban.
'körzeten belül 150.- Ft havidíj eéetén

V* fon
távkeoeui szolgáltatás
távkáztáti szolgáltatás

Összeköt minket a szó

Víz Világnapja
a Szegedi Vadasparkban,

.vfon.hu

Játékos t ú r a állomáshelyekkel, érdekes feladatokkal.

Március 22-én, pénteken a belépőjegyek
árának felét a Szegedi Vízmű Rt.,
a Vadaspark kiemelt támogatója fizeti.
A víz minőséget érdemel
Szegedi Vízmű Rt.

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 21.
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A fogadalmi templom fontos része lehet Szeged idegenforgalmának

Befektetési ajánlatokat tettek

Montenegróiak
jártak Szegeden
A montenegrói kikötő és a MÁV
Rt. képviselői is részt vettek tegnap azon a Szegeden rendezett
szakmai tanácskozáson, amelyet
a helyi Fuvaroztatók Klubja és a
kotori-szegedi székhelyű Adria
Kontiki Tours idegenforgalmi vállalat szervezett. Ezen mutatkoztak be a Cgongrád megyei és a
szegedi szállítmányozóknak a
montenegróiak, majd megbeszélést folytattak a további együttműködésről, különös tekintettel
a magyar cégek befektetési lehetőségeire. A montenegrói Bar kikötőjében évente 5 millió tonna
árut „raknak át". Ez egy közepes
adriai-tengeri kikötő teljesítőképességének felel meg. Lenne azonban bőven kapacitása a kikötőnek a magyar áru, különösképpen a gabonaféleségek fogadására,
illetve raktározására. Petrasin Kasalica, a bari kikötő vezérigazgatója szerint a Csongrád megyei

Kegyhely és látványosság

szállítmányozási cégek érdekeltek a kikötő kapacitásának további fejlesztésében, s „tárt karokkal várják" őket az Adrián.
Ranko Medenica, a Montenegrói Államvasutak ügyvezető igazgatója szerint a legkézenfekvőbb
a magyar árunak a tengerpartra
való eljuttatására a Szeged-Szabadka-Belgrád-Bar útvonal. Ebben viszont a vasút, mégpedig a
montenegrói, a szerbiai és a magyar - eddigi kiváló együttműködésének gyakorlatára építve - ,
megfelel a szállítás követelményeinek. Ugyanez vonatkozik a
személyszállításra is. A Crna Gora-i idegenforgalom fejlesztési
koncepciójának ugyanis egyik lényeges eleme a közép-kelet-európai térség meghódítása, s ebben jelentős helyet foglal el hazánk is,
különösképpen a dél-alföldi régió.
K. F.

A múzeumba került a szépségkirálynő portréja

Lici kisasszony
az aulában
A szegedi Móra Ferenc Múzeum
aulájában állították ki az egykori
szegedi szépségkirálynő, Goitein
Felícia portréját. A kalandos sorsú olajkép történetét nemrégiben
lapunkban is összefoglaltuk.
1930-ban a szép lányok között is
legszebbnek megválasztott Goitein Lici föltehetőleg zsidó származása miatt nem kaphatta meg
a királynőnek járó koronát.
Kárpótlásul a kor neves szegedi portréfestője, Csejtei Joachim
József elkészítette a lány arcképét,
amely Licit elkísérte franciaországi, majd amerikai emigrációja ide-

jén is. A Szegedről elszármazott
Felícia asszony ősszel elhunyt, s
a képet a múzeumra hagyta. Szabó Tamás főrestaurátor kijavította a műalkotás apróbb hibáit: pótolta a keménypapírra festett portré hiányzó sarkát, kiegészítette a
sérült keretet, s megtisztította az
idők során megbarnult olajkép felületét.
„Goitein Lici kisasszony képmása" a múzeum aulájában, az
„Új szerzeményeink" című kiállítás legfrissebb darabjaként várja a látogatókat.
NY. P.

CSALADI ESEMENYEK
HAZASSAGOT KOTOTT
Karika László és Hegedűs Tímea,
dr. Szőke István András és Szilágyi Csilla, Király Attila és Lantos
Kitti Szilvia, Német János és Födi Anna Mária, Gárdián Péter és
Tasnádi Bernadett.
SZÜLETETT
Hagya Györgynek és Szűcs Angélának Réka, Arnódi Józsefnek és
Lajkó Zsuzsannának Laura, Köves
László Ferencnek és Palotás Andrea Kornéliának Dávid és Tímea,
Füleki Tamás Lászlónak és Németh Eszternek Anna Lili, Májer
Zoltán Istvánnak és Kovács Máriának Sára Mária, Kádár Istvánnak és Kovács Editnek Péter Tamás, Lénárt Ferencnek és Csizmadia Gabriellának Benedek, Kádár
Sándornak és Gulyás Andreának
Sándor, Zubcsics Péternek és Házverő-Török Mariannának Ádám
Szabolcs, Pióker Tibor Sándornak
és Bénák Angéla Évának Angéla Ildikó, Lenghel Istvánnak és Tóth
Renátának Dominik István, Gyimes Ernő Jánosnak és Juhász
Andreának Anna Réka, Síkhegyi
Ottónak és Szekeres Mónikának
Luca, Jusztin Istvánnak és Nedelkovics Aliznak Veronika, Berta
András Krisztiánnak és Simity
Ilonának Anna Réka, Varga Andrásnak és Kolompár Gizellának
Szilvia, Katona Bélának és Majoros Szilviának Szilvia Sára, Varga
Zoltánnak és Mihaiescu Csillának Virág Hanna, Czibolya Tibornak és Ábrahám Juliannának
Lili, Varga Imrének és Rigó Györgyinek Máté, Kovács Bélának és
Kenyeres Beátának Márk Andor,
(ankovics Gábornak és Veres Katalinnak Gábor, Vida-Szűcs Tibornak és Füzes Tünde Gabriellának Renáta, dr. Pető Zsoltnak és
dr. Cserjés Andreának Csenge,
Magyar László Jánosnak és Kotormán Editnek Zoltán, Gracza
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A szegedi fogadalmi templom a
város egyik büszkesége, jelképe,
ugyanakkor a megyeszékhelyen
és környékén élő hívek központi kegyhelye. Az 1930-ban felszentelt hatalmas épület turisztikai látványosság is, a városba érkező turisták egyik célállomása.
Kondé Lajos préposttal, a dóm
plébánosával ez utóbbiról beszélgettünk.
- Több felmérés is igazolja, hogy
Szeged lakói és az idelátogatók
egyaránt nagyra becsülik ezt a csodálatos építményt. Annak pedig
igazán örülök és büszke is vagyok
rá, hogy a helybeliek magukénak
érzik a székesegyházat. A dóm plébánosaként számomra nagy ehsmerés, hogy nem csak idegenforgalmi látványosságnak tekintik,
hanem templomnak, ami istentiszteleti célra is szolgál - mesél a
dómhoz fűződő „kapcsolatáról"
Kondé atya.
A plébános elmondja, hogy miután az időjárás jobbra fordult és
küszöbön az idegenforgalmi idény,
egy munkacsoporttal elkészíttették
a dóm idegenforgalmi fejlesztésének a koncepcióját. A mostani
idénytől ugyanis szeretnének úgy
részt venni a város idegenforgalmi
életében, hogy aki betér ebbe az
épületbe, ne csupán látványt kapjon, hanem ismeretekkel is gazdagodjék. Ez, hangsúlyozza az atya,
mmdennél fontosabb számukra,
s ezért rövid és hosszú távú koncepciót dolgoztak ki.
- Szeretnénk Klebelsberg Kunó
szegedi szerepét, munkálkodását
hangsúlyozni és bemutatni. Klebelsberg-kiállítást kívánunk összeállítani az altemplomban, amit az
is indokol, hogy az egykori kultuszminiszter ide van eltemetve.
Szeretnénk továbbá azt is megvalósítani, hogy szakszerű idegenvezetés legyen a dómban - sorolja terveiket a plébános, aki reméli, mi-

"Jjtt

Évente több ezer turista keresi fel Szeged egyik jelképét.
nél előbb elkészül a többnyelvű
idegenforgalmi kiadvány, ami a
német, angol, francia mellett a
szomszédos országokban használt
nyelven is megjelenik.
Kondé Lajos plébános szerint ezzel „nem állnak meg". Hordozható, több nyelven „megszólaló" kismagnókat is beszereznek majd,
hiszen ezzel még könnyebben és

jobban megismerhetik a látogatók
a dómot. Hosszú távú programjuk között szerepel, hogy a templom tornyát megnyitják, ahonnan
a szegedi panorámában lehetne
gyönyörködni.
A dóm orgonáját folyamatosan
újítják, javítják. Ehhez azonban
rengeteg pénzre lenne szükség,
becslések szerint legalább 100 mii-

Fotó: Schmidt Andrea

lió forintra. A szabadtéri játékok
idejére azt tervezik, hogy az előadások előtt félórás hangversenyt rendeznek.
- Ne csak a környékét ismerjék
meg a dómnak, hanem a belsejét
és féltve őrzött kincsét is, Európa
egyik legnagyobb orgonáját mondja befejezésül Kondé Lajos.
KISIMRE FERENC

Egyelőre nincs bírósági döntés vagy megegyezés
Lászlónak és Sóti Évának Ágnes,
Kos-Sipos Árpádnak és Varga Tünde Emesének Gergely Árpád, Telek Jánosnak és Bevíz Boglárka
Idának Zsuzsanna Franciska,
Nagy Attilának és Zombor Gabriellának Márió, Arara Salah Khalilnak és Teleki Ágnes Máriának
Sulara, Gyömbér Attilának és
Tóth Editnek Ákos, Kovács-Krassói Norbertnek és Kovács-Krassói Anikónak Botond, Meszes Józsefnek és Csonka Edinának Richárd, Tóth Róbertnek és Hajdú
Hajnalkának Róbert Zoltán, dr.
Domoki Ferencnek és dr. Pál
Krisztinának Márton Ferenc, Lestyán Csaba Jánosnak és Nényei
Zitának Boldizsár Botond.
MEGHALT
Koszka Ferenc Károlyné Erdész
Ilona, Kocsis-Savanya József, Szőke Sándor Mátyásné fuhász-Nagy
Margit Zsuzsanna, Ilia Ferenc, dr.
Ungár Tibor János, dr. Bagaméri
Lajosné Kis Rozália, Szabó József,
Borda Ferenc Pál, Kispéter Józsefné Dobó Mária, Kiss Józsefné Papp
Ilona, Lajkó István, Nyári Józsefné Nagy Julianna, Ifkovics Gábor,
Molnár Gézáné Urbán Katalin,
Börcsök Károly, Gábor Sándor Józsefné Kis Mária, Pesti József, Katona Ferencné Sója Ilona, Topolai
István, Papp Ferenc, Nádudvari
Istvánná Mélykúti Margit, Tóth
Mátyásné Rózsa Ilona, Dékány
Istvánná Reischitz Magdolna,
Bálint Istvánná Lehotai Julianna,
Erdős István, Táborosi Györgyné
Bodor Mária, Tóth Antal, Tóth
András, Papdi Imre, Zádori Sándorné Györgyi Ilona, Kis Lajosné
Marék Mária Piroska, Csilits Sándor, Forgács József, Császár István, Martonosi Györgyné Igács
Mária, Dávid László, Szabó Lajos, Papp István, Király Tamás,
Tanács Györgyné Tóth Margit,
Gyovai Antal.

Villanyvezeték-vita Nagylakon
Egy apátfalvi gazdának, Antal Józsefnek van egy negyven hektáros
legelője Nagylak közelében. A Démász Rt. ezen szeretne keresztülvezetni egy középfeszültségű vezetéket, ám a tulajdonos ehhez hónapok óta nem hajlandó hozzájárulni. A polgári engedetlenségről, a fogyasztó és a szolgáltató konfliktusáról is szóló történet első fejezetéről korábban írtunk lapunkban.
A kérdéses birtok a néhány hónapja nyílt helyi benzinkút közelében fekszik, és mindenekelőtt annak ellátását szolgálná a vita tárgyát
képező vezeték. Antal József szerint ha felállítják a legelőn a pózná-

kat, a terület értéke jelentősen csökken. Az apátfalvi gazdálkodó még tavaly tavasszal nyolcszázezer forintért hozzájárult volna a munkához,
ám a cég ajánlatára lényegében nem
válaszolt. Az áramszolgáltató később a vezeték létesítésére megkapta a végleges engedélyt a műszaki
biztonsági főfelügyelettől, ez ellen
azonban Antal József jogorvoslati
kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz. Bár az áramszolgáltató
szerint ez a beruházás megkezdésének nem akadálya, a kábel kiépítésével megbízott társaság a jogi helyzet tisztázatlansága miatt mind a
mai napig nem vállalkozott a mun-

ka elindítására. Antal József a napokban arról tájékoztatott bennünket, hogy bár hivatalosan még nem
ért véget, megtörtént az első tárgyalás az ügyben. Elmondása szerint az engedéllyel kapcsolatban a
bíróság több szabálytalanságra mutatott rá, maid felfüggesztette a
tárgyalást, alkalmat adva az érintetteknek a peren klvüh megegyezésre. A földtulajdonos erre - mint
mondja, tisztességes feltételekkel
- hajlandó. Megkérdeztük az áramszolgáltató egyik illetékesét is. Korponai István főmérnök a perről azt
mondta: nem cége, hanem a vezetékjogi engedélyt kiadó szakhatóság

ellen folyik. Ők mindenesetre azt remélik, hogy a bíróság végül helybenhagyja az engedélyt és a kivitelező
elkezdheti a munkát. Arra az eshetőségre egyelőre nem is készülnek,
hogy esetleg elutasító határozat születik.
Korponai István egyébként többször próbált megegyezni Antal Józseffel, de akkora volt a különbség
a két ajánlat között, hogy nem tudtak kompromisszumot kötni. A főmérnök mindenesetre azt reméli, az
Ügy mihamarabb lezárul, mert mint
mondja, a cég és a fogyasztók érdeke ezt kívánja.
SZABÓ IMRE

Tiltakozik a mezőgazdasági érdekképviselet főtitkára

Egyenlőtlen feltételek a gazdáknak?
Az Európai Unió a tárgyalások eddigi szakaszában becsapta a magyarokat - állította Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Szövetkezők
és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ| főtitkára. Horváth az
éles, ugyanakkor szokatlannak is
mondható „kirohanást" azzal magyarázta, hogy az érdekképviselet
szerint a jövőben hátrányos helyzetbe kerülhet az agrárium. Mint
mondotta: a befogadáshoz az Unió
oly mértékben kívánja korlátozni a
magyar mezőgazdaság lehetőségeit, hogy az ágazat alkalmatlanná válik majd a nemzetközi piaci versenyre.
A MOSZ főtitkára állításait azzal támasztotta alá, hogy emlékeztetett az EU mezőgazdasági bizott-

sága, legutóbb a hét végén elhangzott javaslataira: - Azok alapján
nem túl biztatóak a kilátások. A
közvetlen termelői támogatás
ugyanis csak a töredéke lenne az
uniós tagokénak, s messze nem
azokkal a termelési kvótákkal látnának bennünket az Unión belül,
mint amilyeneket mi szeretnénk.
A főtitkár ugyanakkor azt is érthetetlennek tartja, hogy idehaza
ilyen gyorsan elült a tiltakozás, holott a jövőt tekintve a hazai agrárium számára az a tét, megmarade, avagy sem.
Horváth Gábor emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány a
mezőgazdasági témában azt az álláspontot képviselte - ezt az érdekképviseletek is vállalták -, hogy

Magyarország kész a közös mezőgazdasági politika minden előírásának azonnali betartására. De cserében elvárja, hogy a magyar termelők az uniós gazdákkal azonos jogokat élvezzenek, azonos szintű
támogatásban részesüljenek. Ezeknek az illúzióknak vetettek véget a
bizottsági javaslatok.
- Jövőnk ugyanis úgy nézne ki,
hogy míg a magyar mezőgazdaságra azonnal vonatkoznának az uniós előírások, az az „kitennének
bennünket az uniós versenynek",
addig a régi tagországok termelői
nálunk jóval nagyobb támogatást
élveznének.
Horváth Gábor szerint tisztességtelen az uniós magatartás: - Az
EU védi saját önellátó és exportá-

ló mezőgazdasági termelését, s
igyekszik belőle kirekeszteni a miénket.
A MOSZ ragaszkodna ahhoz,
hogy a közvetlenül igénybe vehető
támogatások köre növekedjen, s a
további tárgyalások folyamán a termelési kvótákat is emelni kellene.
A főtitkár szerint mindenképpen el
kellene érni, hogy az EU hozzon létre külön alapot a technikai, technológiai fejlesztések támogatására. Amennyiben pedig nem sikerülne jobb tárgyalási pozícióba verekednünk magunkat, akkor javasolja: vezessünk be védővámot a
külföldi mezőgazdasági cikkekre,
s tárgyaljuk újra az egyszermár lezárt földfejezetet is.
F. K.

Szegedi mesterfodrász a világ legjobbjai között

Serlegek és frizurák

Hogyan lesz valakiből
világhírű topmodell?
MUNKATÁRSUNKTÓL
A tinédzserlányok közül jó néhányan irigykedve bámulják Claudia
Schiffer vagy Cindy Crawford fényképeit, és arról álmodoznak, hogy
milyen fantasztikus lenne, ha egyszer ők is a kifutók ünnepelt sztárjai közé tartoznának. A mai híres
topmodellek közül sokan nem gondolták, hogy a divat világában fognak sikert aratni. Minden a véletlen műve volt csupán. Csak a megfelelő időben, a megfelelő helyen
kellett lenni.

• Cseh István lesutóbbi diadalait Párizsban és Bécsben aratta. (Fotó: Schmidt Andrea)
Párizsban, a Nemzetközi Fodrász
Szövetség (OMC) Európa-kupáján
a legszebb szín kategóriájában
nyert aranyérmet Cseh István.
Bécsben, egy rangos nemzetközi
versenyen hajvágásban minősítette legjobbnak a szigorú zsűri az
orosházi születésű, de 1997 óta
Szegeden is dolgozó mesterfodrászt. Ha ezekhez a közelmúltban
elért sikerekhez hozzátesszük:
Cseh István büszkélkedhet világbajnoki 11., Európa-bajnoki 8.
hellyel, Buenos Airesben 6. lett, s
kilencszer!!) nyerte meg megszakítás nélkül a magyar fodrászbajnokságot, alighanem joggal kijelenthetjük: hazánk egyik legjobb
mestere csattogtatja az ollóját a
Tisza partján.
S hogy milyen titok lappang c
számtalan siker mögött? Cseh István szerint a recept roppant egyszerű. El kell tölteni a szakmában
úgy két-három évtizedet, folyamatosan árgus szemekkel illendő lesni a divat változásait. Persze csak
az próbálja ki tudását fodrászversenyen, aki munkája mellett mindennap 1-2 órát gyakorlással tölt,
míg a versenyek előtti hetekben
vállalja a 3-4 órás edzéseket is.
— Szakmai körökben persze az
sem titok, hogy a versenyzés nagy
anyagi megterhelést is jelent. Egy

komolyabb vetélkedésen egyetlen
kategóriás bejelentkezés is 100 euróba kerül, de mi ez ahhoz képest,
mennyit kell költeni utazásra, szállásra, étkezésre. S természetesen a
modell költségeit, honoráriumát
is mindig a versenyfodrász állja mondta el Cseh István.
A sikert sikerre halmozó mester
szerint fodrászaink manapság már
a világ élmezőnyéhez tartoznak.
Köszönhető ez a sok értéket őrző
magyar fodrászhagyományoknak,
a nagyon magas színvonalú képzésnek, s persze tehetségekben
sem szűkölködünk.

- Ha több szponzor áldozna pénzeket a fodrászbajnokok menedzselésére, néhány éven belül a világ
legjobbjainak tartott olasz, francia,
német szépségiparosokat is megelőzhetnénk a világversenyeken.
Hiszen ma már mi is a legjobb
anyagokkal, legkorszerűbb eszközökkel dolgozunk - tette hozzá Cseh
úr, aki néhány hét múlva újabb Európa-kupán szeretné gyarapítani
serleggyűjteményét. Hogy milyen
hajkoronát fog ott készíteni?
- A zsűri azt várja el egy versenyzőtől, hogy a legújabb divat
szerinti hajalkotással lepje meg a
szemlélőket. Ebben az esztendőben pedig eltűnik a hölgyek fejéről a teljesen rövid haj, a kopaszos frizura. Helyette a hosszabb,
lazább, tépett haj lesz a nőies.
Ami pedig a színeket illeti: a divatos hölgy 2002. tavaszán több
árnyalatú hajat készíttet. A hajtő
legyen sötétebb, míg a hajvégekre egészen világos árnyalat illik.
Hozzáteszem: ma már elavultnak számit az a nézet, miszerint
egy férfi ne festesse a haját, l é h á t
arra bátorítom az urakat is, próbálják ki, mekkora megújulást is
jelent, ha megváltoztatják hajszínüket - fogalmazta meg tanácsait Cseh István.

• Idén a több árnyalatú haj a divatos.

BÁTYI ZOLTÁN

Érdekességek a hajról
Rendőrségi vizsgálatoknál a hajszál nyomravezető
lehet. Nagyon jól elraktároz minden információt,
például, hogy mit evett az illető a közelmúltban, illetve, hogy milyen mérgező anyagot fogyasztott.
Elméletben egy átlag hajkorona 12 tonnányi súlyt
bírna el. Ne próbáljuk ki, mert nem biztos, hogy a
fejbőrünk is megtartaná ezt a terhet!
Az afrikai emberek haja lassabban nő, mint másoké. Göndör a hajuk és nagyon érzékeny. Ezzel szemben az ázsiaiak haja vastag és ellenálló, gyorsan nő
és szögegyenes.
A haj csak a gyökerénél él. A látható résznek, amit
mosunk és fésülünk, már nincsenek életjelei.

A haj hosszú ideig eláll. II. Ramszeszről 3000 évvel a halála után bizonyították be, hogy ősz hajú
volt, amikor meghalt, de fiatal korában vörösesszőke
volt a haja.
Vizesen a haj akár 30-50 százalékkal is megnyúlhat. Göndör haj esetén ez nagyon látványos.
A haj nagyon szilárd, még kalapáccsal sem lehetne összetörni. Ennek magyarázata, hogy a hajszálak
anyaga a bőrhöz hasonlóan a keratin, egy hajszálban
sok-sok elemi szálacska található szabályos elrendeződésben.
Szürke haj nem létezik, csak a fehér és a színes hajszálak keveredése adja a szürkés színt.

lépett, és rábeszélte az akkor még
alig 14 éves kamaszlányt, hogy próbáljon szerencsét a divat világában.
Kate Moss csak 170 cm volt, ami
elmaradt a modell-ügynökségek elvárásaitól, de arányai tökéletesek
voltak (83-57- 88), és tekintete
frissességet és bájt sugárzott.
Később ő lett Calvin Klein múzsája. Az örmény származású Carmen Kass is a véletlenek egybeesésének köszönheti ragyogó pályafutását. Ó épp egy szupermarketben
vásárolgatott, amikor megakadt

rajta egy tehetségkutató szeme. Gisele Bündchen, brazil származású
topmodell, Leonardo Di Caprio exbarátnője, Sao Paolo egyik strandján hamburgerért állt sorba, amikor megszólította egy ügynök és
képeket készített róla. Hamarosan
az Elité nemzetközi modellügynökséggel állt szerződésben a 14
éves kislány. Shalom Harlow eredetileg balerina szeretett volna lenni, de a sors mást tartogatott a számára. A The Cure brit együttes
koncertjén figyelt fel rá Anne Sutherland tehetségkutató ügynök.

A topmodellek többsége azoknak a szürke eminenciásoknak köszönheti hírnevét, akik fényképezőgéppel a nyakukban járják az
országokat, hogy rábukkanjanak
az újabb és újabb potenciáhs sztármodellekre. Ők döntik el, hogy milyen alkat, milyen tekintet, milyen
száj fogja lenyűgözni a plakátokon
és divatbemutatókon a nőket és
férfiakat. Sétálgatnak az utcákon,
betérnek a helyi kisebb modellügynökségekhez, hogy megnézzék az
ottani kínálatot, és megleljék az új
tehetségeket. A tehetségkutatók
kedvenc lelőhelyei a pályaudvarok,
repülőterek, szórakoztatóközpontok, ahol egyszerre sok ember, köztük rengeteg fiatal fordul meg. A
közterületek azért ígéretesebbek,
mint a modellügynökségek kínálata, mivel itt erős smink és előnyös
beálh'tás nélkül, természetes közegükben szemlélhetik meg a fiatalokat. Látják a mozgásukat, természetes gesztusaikat.
Az egyik leghíresebb, véletlenül
felfedezett tehetség Kate Moss, akire Sarah Doukas tehetségkutató
bukkant rá. A közepes termetű,
nagyon vékony angol lány épp a
nyári vakáció után igyekezett nagym a m á j a másnapi esküvőjére.
Édesanyjával és fivérével a New
York-i JFK repülőtéren várakoztak,
hogy helyet kapjanak egy aznap
induló gépre. A repülőn ült Sarah
Doukas, a Storm modellügynökség
ügynöke is, aki azonnal akcióba

I Kate Mosst egy repülőgépen fedezték fel.

STÍLUSTÁR

Tanácsok üzletasszonyoknak
NÉHÁNY HETE INDÍTOTT ROVATUNKBAN EZ ALKALOMMAL
AZ ÜZLETI ÉLETBEN DOLGOZÓ
HÖLGYEKNEK SZOLGÁL NÉHÁNY
ÖTLETTEL

STÍLUS-

TANÁCSADÓ (KÉPÜNKÖN),
SEGÍTVE ŐKET ABBAN, HOGY
HARMONIKUS MEGJELENÉSÜKKEL
ALÁTÁMASSZÁK SZAKMAI
TUDÁSUKAT NÖVELJÉK A HITELESSÉGÜKET A MUNKÁJUKBAN.
Magyar menedzserasszony az ezredfordulón: festett szőke, enyhén tupírozott haj, meglehetősen
erős smink (szemek és ajkak
feltűnő hangsúlyossága|, mély dekoltázs a pici kosztümkabát alatt,
szűk miniszoknya, szuperfényes
harisnya, nyílhegyes orrú tűsarkú
cipő. Az élénk piros műkömiöktől
ápolttá vált kéz vastag, fekete
bőrdossziét szorongat, de vigyázat:
a dekoltázs nehogy takarásba kerüljön!
Ez a kétségtelenül férfiszívet
megdobogtató látványos jelenség

a magánéletben megengedhető,
de hivatali keretek között egészen
más téren kell használnia nőiességet. Egy üzletasszonynak nem
a külsejével és túlhangsúlyozott
nőiességével kell felhívni magára
a figyelmet, az előtérben mindig
annak kell lennie, amit képvisel.
A ccg érdekében legszerencsésebb,
ha belső tulajdonságait veti bc
egy-egy tárgyaláson: az empátiakészségét, a jó kapcsolatteremtő
képességét, a i negki Eeb'thetőscgít,

a kedvességét és mosolyát. Aki
egy cég nevében tárgyal, annak a
birtokában lévő információk, ha
úgy tetszik, a fejében lévő tudás és
intelligencia a lényeg és nem az,
hogy ő nő.
Ám a legtöbb sikeres üzletasszony, fiatal ahhoz, hogy lemondjon a rövid szoknyától, ezért
azt javaslom, hordjon előírás szerinti, térd fölött 3 centiméterrel
végződő szoknyát. Utazáshoz,
munkavégzéshez a hétköznapokban belophatja a rövidebb szoknyát is, a követleező módon. A
rövidebb, számára megfelelő
hosszúságú szoknya alá készíttessen a bélésre felvarrt hosszabbítást, amelyet a mosdóban, a vonaton, a liftben előkap a csomagiából.
Mindig vigyen magával tartalék
harisnyát, hogy ne érje kellemetlen meglepetés. A túl magas fényű
harisnya vastagítja a lábat, és nagyon dominánssá teszi az összhatást. Ezért lehetőleg a testszínű
megfelelő árnyalatát válassza. Ne
vegyen fel túl sötét és túl élénk
színű, vagy mintás harisnyát.

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 21.
SZTARKOKTEL

költözik
Sarah Ferguson, II. Erzsébet brit
uralkodónő exmenye végérvényesen eldöntötte, hogy elköltözik volt férje, András herceg
házából, hogy egy teljesen független, önálló életet kezdjen. A yorki hercegnő most elhagyja a London külvárosában lévő tizenkét
szobás hercegi rezidenciát, hogy
egy „szerényebb" otthonba költözzön két leányával, Beatrixszal és Eugéniával, amelynek
bérleti díja 8000 euró havonta.
Sarah Ferguson tagadja, hogy
azért változtat lakóhelyet, hogy
többet találkozhasson Rupert
Beckwitb-'Smithel, akihez a brit
sajtó szerint gyengéd érzelmek
fűzik. A költözéssel a hercegnő

| Angol nők
a sarkon

ugyanakkor végre lezárja azon találgatások áradatát is, melyek
szerint elképzelhető, hogy ismét
feleségül megy volt férjéhez,
András herceghez. A hercegi pár
1992-ben vált el, és azóta nagyon
jó barátságban vannak.

Claudia Schiffer
fészket rakna

Claudia Schiffer (31) úgy tűnik,
végre lehorgonyoz, s - b á r konkrét időpontot még nem tűztek
ki - oltárhoz vonul Matthew
Vaugh producer oldalán. Sokan
értetlenül állnak Claudia legújabb nagy ő-jénél, mivel Matthew fél fejjel kisebb nála, és nem
is annyira híres, mint a kifutók
ünnepelt sztárja. Vajon mit tud,
amit férfitársai nem? Claudia
Schiffer egyszerűen boldog a nála egy fejjel kisebb férfival. Akik
eddig ismerték Claudia exbará-

tait, értetlenül állnak újabb „hóbortja" előtt, pedig magyarázatot lehet találni.
Lényeges, hogy Matthew
Vaugh sikeres producerként
működik, és anyagilag teljesen
független a milliomos topmodclltői:
Ha üzletről van szó, kőkeményen védi saját érdekeit, akárcsak Claudia. Matthew jól sáfárkodik vagyonával, s barátnője
sem szórja szerteszét a kifutókon szerzett millióit. A pénzügyi
függetlenség mellett szerelmük
alapvetően a biztonságon és a
közös értékeken alapszik. A családi élet mindkettejük életideálja. Claudia az udvariasságot és a
fegyelmet tartja követendő erénynek. Matthew természeténél fogva beleillik ebbe a képbe.
Mindketten szeretnének gyerekeket. A topmodell olyan apát
kíván gyerekei mellé, aki megbízható, hűséges, és az izzó szenvedély helyett inkább a fészekrakással foglalkozik.

M. I. f ix győzelme
A színész győzött betegsége és alkoholizmusa fölött, és mindezt
feleségének köszönheti. A 40 éves
sztár nemrég megjelentetett önéletrajzában, a Lucky Man: A Memoir című könyvben mesélte el,
mint kerítette hatalmába a Parkinson-kór nemcsak a testét, hanem a lelkét is. 1991-ben a karrierje csúcsán lévő színésznél felfedezték, hogy Parkinson-kórban
szenved. Csak 30 éves volt ekkor.
Vallomása szerint azonnal az alkoholhoz fordult, hogy enyhítsen
a betegséggel együtt járó fizikai
fájdalmain és a stresszen, amit az
új helyzettel való megbirkózás jelentetett. Betegségét titkolta a világ előtt, családjától, Tracytől, és
fiától, Somtól teljesen eltávolodott. - Kívántam az alkoholt,
mintegy közvetlen válaszként arra a szükségre, hogy kiszabaduljak a betegség diktálta helyze-
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MTI PANORAMA
Három angol nő gyalogol az Északi-sarkra. Ha sikerül célhoz érniük, ők lesznek az első hölgyek,
akik férfi nélkül megjárják az utat.
Mint az expedíció internetes honlapja közölte, a három hölgy kedden indult a kanadai Ward-Hunt
szigetről a 760 kilométeres gyalogtúrára mínusz 28 Celsius fokos hidegben. A hatvan naposra
tervezett út alatt a testsúlyuk kétszeresét kitevő szánkókat húznak
maguk után. A 37 éves Ann Daniels, az 50 éves Pom Olivér és a 35
esztendős londoni Caroline Hamilton kilenc hónapon át készült
a kereken 250 000 kanadai dollárba kerülő expedícióra. Fizikai előkészületként együtt gyakorlatoztak
brit tengerész gyalogosokkal és a téb hónapokban hóborította skóciai hegyeket másztak meg. Mindegyikük tíz-tíz kilót hízott, hogy
elegendő zsírtartaléka legyen az
energiafaló gyalogláshoz. Angliában a gyakorlatozás egyik legnagyobb akadálya a hóhiány volt - panaszolta el Pom Olivér. Ezért csak
szimulálták az előírt gyakorlatokat és más módon szoktatták magukat a nehéz szánok húzásához.
A Sarkvidék azonban nem lesz
újdonság a három nő számára.
Tagjai voltak ugyanis a Déli-sarkra eljutott első női expedíciónak és
jártak már az Északi-sarkon is, de
férbakkal. A jelenlegi expedíció
védnöke egy férfi: Károly brit
trónörökös.

Iferhességstop
MTI PRESS
Egy török honatya csalhatatlan
módszert ajánlott az ország túlnépesedésének és a nem kívánt terhesség megakadályozására. Mail
Buyukerman
a miniszterelnöknek is elküldte a javaslatát. Eszerint minden kétgyermekes férfi
számára kötelezővé kell tenni a
sterilizálást. Ha az érintettek vonakodnak a műtéttől, 20 milliárd fira pénzbüntetéssel - 14 ezer
600 dollár - kell sújtani őket, vagy
egy év börtön az ítélet. Ám ha ott
már nem tanúsítanak ellenállást,
a hátralévő büntetés elengedhető.

Virágok, színözön, hippinosztalgia

Tavaszi hölgy-divat

• A latin trendben hódít piros.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az idei, tavaszi divatban többféle hagyományos, és
néhány újszerű trendet diktálnak, illetve követnek
a tervezők. Az elmúlt évek kissé szürke, uniformizált military stílusa után most visszatérünk a természeteshez: ismét divat a virágminta, és megengedett a téb depresszió után oly jóleső színkavalkád.
A latin trend nevében a piros, a fehér és a fekete
színek idézik a flamencós hangulatot. A forró spanyol tervezők torérós fejfedőket, dús fodros szoknyákat és bolerókabátokat varázsoltak a kifutókra. A ruhákat korallból és türkizekből készült ékszerek egészítik ki, és mindenütt sok a csipke.
Az angolos trend a brit romantikát idézi Edward
stílusú blúzokkal, angolos hímzésekkel, rafinált
bájjal. Ebben az irányzatban dominál a púderszín és
a hófehér. A kreációk romantikusak, mégis modernek, áttetszőek, szexik, kimondottan mély dekoltázzsal.
A keleti trendben hódít a bő nadrág közel-keleti
mintákkal. Ebbe az irányzatba akár a kaftán is belefér.
A sportos irányzat muszlinanyagokkal, hófehérben vagy nagyon erős színekkel dolgozik.
Továbbra is hódít a szafari stílus. Erre az idén a
következő jellemző: zseb minden mennyiségben és
formában, vászonövek, sortok, zsinórbehúzós nadrágok, szoknyák.
Az etnó trendben a blúzok görögösek, a szoknyák
spanyolosak vagy az indiai szárit idézik, főhet egy
kis kimonó és némi hippis hangulat is. Ez utóbbi
jegyében a tavaszi és a nyári kollekciókat ellepték
a virágminták. A vidám növényvilág rusztikus vászonanyagokon, sejtelmesen áttetsző muszlinokon,

Leány- és legénytőzsde
temből - nyilatkozott a sztár.
Majd 1992-ben megtörtént az
áttörés. Michael, felesége támogató szeretetének köszönhetően
visszatért a valóságba, pszichiáterhez kezdett járni, és ma már
boldogan él együtt a család: a
szülők, Sam, a fiúk, a hétéves
iknrpái; Aquinnah és Schuyler, és
az öt hónapos kisbaba, Esmé.

Britney Spears cáfol
Március 11 -én terjedt el a hír a
nagyvilágban: Britney Spears
szakított barátjával, az NSynchúval, Justin Hmberlake-ksl. A
fiatal pár barátai nyilatkoztak
különböző bulvárlapoknak az
egy héttel korábbi szakításról, és
a hír futótűzként terjedt, Britney
azonban az olasz MTV-nek nyilatkozva cáfolta az áfiításokat. A
sztárral szerződésben álló lemezkiadó vállalat nem kívánt
nyilatkozni az ügy kapcsán. Eljegyzésükről igen, házasságkötésükről azonban nem beszélt
popdíva.

Leány- és legénytőzsdei napot tartott Indiában egy kalkuttai házasságközvetítő iroda. A „kereskedési" napon összesen 100 férfit és 164 nőt kínáltak megvételre az érdeklődő szülőknek. Az iroda legényárfolyama 10 ezer
rúpia volt - nyitáskor, nap közben és záráskor egyaránt - , a leánykurzus
pedig 7500 (ugyancsak egész nap). A hagyományos terménytőzsdékkel
ellentétben a kalkuttai leány- és legényvásáron személyesen jelen volt az
„áru" is, ugyanakkor a 264 fős „raktárkészlet" személyi adatait kivetítették egy nagy vászonra, melyet minden érdeklődő feszülten figyelhetett,
így a Wall Streethez is hasonlított az esemény.
- Az elgondolás az volt, hogy leegyszerűsítjük a szülők által nyélbe
ütött házasságkötések hosszadalmas procedúráját - magyarázta az
Asian Age című lap tudósítójának Ruma Ghos, a vásár rendezője. A
férfiakért fizetendő 10 ezer és a nőkért járó 7500 rúpia közvetítési díjat azonban csak a gazdagok engedhették meg maguknak.
Indiában a legtöbb házasságot még ma is a szülők hozzák össze.
Különösen a szegényebb néprétegek soraiban a házasulandók csak a házasságkötés napján ismerik meg egymást. Megelőzik ezt a hozományról, a horoszkópok egyeztetéséről, a kaszthoz való tartozás ellenőrzéséről folyó tárgyalások. Többnyire a családok ismerősei járnak el közvetítőkként. Az interneten több honlap is lehetővé teszi a megfelelő jelöltek kiválasztását.
IPAIU ÉS K E R E S K E D E L M I
OKTATÁSI K Ö Z P O N T

HARMONIKUS
EGYÉNISÉG
hatásos fellépést, megjelenést segítő
programot tartunk

április 13-14-én.
Témakörök:
b e l s ő s z é p s é g önismeret: rejtett értékeink
külső s z é p s é g egyéniség szerinti
szinelemzés, öltözködési,
frizura- és sminktanácsadás
6722 S z e g e d , T i s z a L. krt. 83. III. e m .
Tel.: 62/555-595, 06-30/2-697-692

• Az angol stílus is nőies.
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Hirdetését már

postahivatalban
is feladhatja!

• A hippikorszakot idézi a tavasz.
vagy művirágok formájában táskákon jelenik meg.
Emellett gyöngyök tündökölnek mindenütt: a cipőn,
a nadrágokon, a felsőrészeken. A vastag övekkel
kombinált ruhák vagy a földig érnek, vagy ultrarövidek és a nyár legélénkebb színeiben pompáznak.

KÜLCSÍN

Stílushoroszkóp 1.
KOS
Stílus: A kifelé forduló Kosok szeretik az új ruhákat. A szekrényüket megtöltő pulóvereket és farmerokat már unják. Az ő esetükben elemi szükséglet, hogy kövessék a legújabb divatirányzatokat,
hogy beszerezzék a legdivatosabb darabokat.
Szín: Piros és narancssárga.
Frizura, smink: Bár a piros ruhákban remekül festenek, az erős
kikészítés n e m igazán nekik való. A természetes árnyalatokat tanácsos választaniuk, ha kozmetikumokról van szó. A hajukat
kevés törődést igénylő, laza frizurában viseljék!
BIKA
Stílus: Szeretik a kényelmes, szabad mozgást biztosító ruhákat,
kevésbé a testhez simillókat Óvakodjanak leragadni egy stílus mellett! Ugyanis hajlamosak arra, hogy ha egyszer megtalálják a nekik valót, akkor attól n e m tágítanak.
Szín: Zöld és rózsaszín.
Frizura, smink: A szeme uralja az arcát, érdemes abból kihozni a legtöbbet. Erős szemkifestés ajánlott. Füstszínű szemárnyékolás, erős szempillafestés, az arcon halványabb alapozás ajánlható. A frizurát illetően határozott vonalú, geometrikus formájú az előnyös.
IKREK
Stílus: A sportos jelzővel lehetne a legjobban illetni a nekik való stílust, nem mintha olyan sokat sportolnának, de szeretnek úgy
kinézni, mintha... Kedvelik a vasalást nem igénylő, műszálas
anyagokat.
Szín: Citromsárga, fekete, fehér.
Frizura, smink: Az arcpirosítók és a szemhéjfestékek alkotják
a legfontosabb „fegyverzetüket". S mivel meglehetősen halvány
bőrűek, így sokuk barnító jellegű púdert használ. Mivel a hajuk
vékonyszálú, fontos, hogy jól vágott legyen, csinos, ugyanakkor
egyszeníen kezelhető.
(Folytatjuk.)
Összeállította: VALERJE
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MEGKERDEZTUK OLVASOINKAT

Kiszolgáltatott-e a fogyasztó t7

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyalkat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
UJSZEGEDI TEMETŐ
A 20973-0973-as mobiltelefonról
olvasónk egy kellemetlen élményét
szerette volna megosztani velünk.
Az újszegedi temetőben eltemetett
gyermekük sírját látogatták meg, s
arra lettek figyelmesek, hogy két
fiú kővel dobálja őket. Megpróbálták utolérni a futásnak eredt fiatalokat, de ők persze gyorsabbnak bizonyultak. Annyit ki tudtak nyomozni, hogy a gyermekek a közelben laknak, ezért olvasónk elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben másokkal is előfordul hasonló eset.

DR. BITTÓ CSABA
vállalkozó háziorvos,
Apátfalva:
- Nekem nincsenek rossz tapasztalataim. Az azonban biztos, hogy
miközben a kis- és középvállalkozók között nagyon nagy a verseny
a megélhetésért, a nagy szolgáltatók között ilyen nincs. S amelyik
nagy cég monopolhelyzetet élvez,
az szemmel láthatóan többet megengedhet magának, mint az, akinek versenytársa is van.

PAPP SÁNDOR
gépjárművezető-oktató,
Makó:
- N e k e m nincs különösebb
gondom a szolgáltató cégekkel: n e m volt még olyan eset,
ami miatt haragudnom kellene
rájuk. Ezzel régen is így voltam.
Tény, hogy ezek a mostani árak
nagyon magasak, de erről ők sem
tehetnek; ez olyan, mint a szocialista feleség: ez van, ezt kell
szeretni.

DORA DONÁT JÁNOS
Március 19., 19 óra 55 perc, 3060 g Sz.: Klri
Ibolya és Dóra János (Szeged).
SZENTES
PADAR KRISTÓF
Március 19., 5 óra 55 perc, 3070 g Sz.: Kiss
Andrea és Pádár Zsolt Szabolcs (Szentes).
KURUCZÁDAM
Március 19., 23 óra 15 perc, 3950 g. Szülei: Tóth Edit és Kurucz Zoltán (Csanytelek).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
O P I KOS: A mai nap kiválóan alkalmas
* ' arra, hogy függőben levő ügyeit végleg kirostálja. Ne hanyagolja el barátait, ha
másképp nem, gondoljon rájuk.

I MERLEG: Sok meglepetést tartoI gat önnek ez a nap, de csak akkor
veszi észre őket, ha nyitott szemmel közlekedik. Kellemes helyzetben van.

I BIKA: Dicséretes jellem, hiszen ön
® «sohasem hátrál meg a nehézségek
elél, legfeljebb kikerüli őket. így is megoldottnak hiszi a problémákat.

<w , SKORPIÓ: Látszólag kis dolog, ami1 ben várják az ön döntését, de egy lavinát indíthat el vele. Zűrös és súlyos ez a nap,
legyen eszénél minden pillanatban.

O

s IKREK: Egész napja szokatlan nyuI galomban telik el, ehhez hozzájárul
a borult időjárás is. Nem szívesen mozdul ki
a kellemesen langy hangulatból.

J y I NYILAS: Úgy ébred, hogy történhet
' bármi, jöhet a jégeső, ön akkor is remekül fogja érezni magát. Egy darabig bírja
a gyűrődést, majd hazarohan.

I RÁK: Ügyesen megválasztott stra*
I téglával elkerülhet egy kellemetlennek induló helyzetet. Megbízhatóságát fenyegeti egy pletyka, mely futótűzként terjed

BAK: Érdemes lenne egy görbe es' tét tartania. Hívja el gyermekét, s
természetesen kedvesét Is, ha teheti. Mindannyiukra ráfér egy kis lazítás.

j OROSZLÁN: Az élet egy nagy habos
I torta ön szerint, és természetesen a
dolgok mai állása szerint. Holnapra aprósütemény lehet belőle, de ön azt is szereti.

> h I VÍZÖNTŐ: Reggel próbálja megter' vezni az egész napját, mert különben délutánra olyan zűrös lesz a helyzet,
hogy nem lesz képes tartani az ígéretét.

A

HALAK: Egy alkalmi munka több
' pénzt hoz a konyhájára, mint amit
elképzelt, ne hagyja, hogy nyomtalanul beolvadjon a háztartási kiadásokba.

A

i SZŰZ: Csábítja a csillogás, a fény,
' a pompa és a luxus. Néha képes
lenne mindent feladni annak érdekében, hogy
álmai valóra váljanak.

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a
06-3Ö218-1 l - l l-es számra az sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

gyógyászati igazolványomat megújítani, azóta két hónap telt el,
mit csinál az iroda? Harminc nap
az ügyintézési határidő, úgy tudom. (30402-1351)

ÖTLET
ló lenne, ha a falfirkászokat, vandálokat közmunkára lehetne fogni, tisztításra, kóhordásra, útkaparásra. ingyenes sms

LILIOMFA,
TULIPÁNFA
A Széchenyi téren most a liliomfák (Magnólia Soulangeana) virágoznak! Nevüket rendszeresen
összekeverik a tulipánfáéval (Liliodendron Tülipifera), amely tulipán alakú leveleiről kapta nevét. A
nyáron nyíló, jelentéktelen virágú, nagy fa, a bírósággal szembeni térrészen áll. Egyébként a két növénynek semmi köze egymáshoz.
(20988-7368)

HIRDETÉS
Most már nem csak egy párt hirdeti magát a Démász kandeláberein. Lásd: Csongrádi sugárúti trolibuszmegállók. A keddi Délmagyarországban még mást nyilatkoztak az illetékesek, (3ÍV4513986)
KÖZGYÓGYÁSZATI
IGAZOLVÁNY
(anuár huszadikán adtam be a köz-

BAKOS MÓNIKA
varrónő, Makó:
- Az valóban rossz érzés, amikor
kiderül, a vártnál sokkal többet
kell fizetni valamiért. Főleg az a
kellemetlen, amikor tudjuk, nem
fogyasztottunk annyit; sokkal jobb
volt, amikor mindig a leolvasás
alapján fizettünk, és n e m használták a pénzünket a szolgáltatók.
A bérből, fizetésből élők számára
ez a helyzet rossz.

m POSTABONTÁS

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
MÉSZÁROS ESZTER
Március 7., 10 óra 37 perc. 1660 g Sz.: Buknicz
Orsolya és Mészáros Gábor (Kistelek).
NEMETH RÉKA ZSÓFIA
Március 19., 15 óra 30 perc, 3320 g. Sz.:
Fenyvesi Szilvia és Németh Zsolt (Csikéria).
PAPDI ISTVÁN
Március 19., 11 óra 25 perc, 3470 g Sz.: Sisák
Margit és Papdi István (Csélyospályos).
FODOR MELINDA
Március 19., 11 óra 35 perc, 3870 g Sz. :
Bellér Andrea és Fodor Zoltán (Szeged).

BAKOS GYULANE
piacfelügyelőség
Makó:
- Az igazi probléma az, hogy azt tapasztaljuk, nem lehet előre megtervezni, mennyit is fogunk fizetni a
fogyasztásért. Arra kell felkészülni, hogy az egyik hónapban a számla esetleg csak néhány száz forintról szól, a másik hónapban meg a
vártnál is nagyobb összegről. Ez
valóban kiszolgáltatottá teszi az
embert."

I n T l Tn
IFTiT

Tavaszköszöntő

pacsirtaszóval

Március 15-e után már javában dalol a pacsirta, a vadgerlék turbékolva udvarolnak és ez idén korán érkezett néhány gólya és a szintén
Isten madaraként tisztelt fecske.
Szent József napján megszólalt a
kakukk, ugyanezen naptól akkor
is kibújik és bokrosodik a fű, ha
pöröllyel verik.
Sándor, József és Benedek, zsákban hozzák a meleget - szól az ismert regula. Nos, ez idén korárt
kezdtük gyűjtögetni.
A regula magyarázata az, hogy
Isten leküldte Sándort a földre, hogy
gyűjtsön egy kis zsák meleget. Sándor le is jött, de az első korcsmában
bent felejtkezett. Hiába várta az Úr,
s mivel nem jött utána menesztette Józsefet, de az is ott ragadt Sándor cimbora mellett. Szólt az Isten
most Benedeknek: - eriggy Benedek
fiam és nézd meg, hol késnek ezek
a mihasznák! Benedek a korcsmában találta őket, mellettük a két
zsáknyi meleggel, rájuk förmedt.
Sándor és József felugrottak és föl
is buktak a zsákokban, amelyek kilyukadtak és mivel közben kigurultak a kertbe, a sok meleg szétterült a határban, a világban. Azóta
Sándor, József és Benedek napján
már meleg van a földön, ami a tavasz megérkezését jelzi. Más szerint
mindhárman gyűjtöttek korábban
egy-egy zsák meleget, amiket Isten
lábai elé tettek és ő akkor küldte le
velük a teli zsákokat, amikor elér-

kezett a „meleg csináló szentek"
napja.
A falusi és a tanyai csaladok nagyon várták a tavaszt. A kikelet madarai - a cinke-nyitnikék, és a többi énekes-madár is dalával köszöntötte a kerti virágok nyílását, a fák
kis leveleinek és virág rügyeinek
kipattanását. Egy-egy kiszökött méh
már jelzett társainak, itt lesz finom
méznek való, gyertek. Madarak
zengő hangja kísérte ki a földre a veteményezni induló családokat, mely
madarak szaporán kapkodták a napfürdőzésre előbújt bogarakat.
Az őszi mélyszántást a gazdák
simára boronálták. Pár napig hagyták, hogy megszáradjon és egy kicsit melegedjen és máris vetették a
borsót, a petrezselymet, a répát, dugatták a vörös- és fokhagymát, de
földbe került a sóskamag, a spenótmag, ám az uborkával, méginkább
a dinnyével még vártak, nehogy
megfázzanak azok magvai.
A madarak - ki tudja - talán párkereső tavaszi dalokat énekeltek,
mint ahogyan kedvesükre gondolva dúdolták a lányok és fütyülték a
legények is sokfelé az ismert tavaszi dalt: „Tavaszi szél vizet áraszt virágom, virágom. Minden madár
társat választ virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak virágom, virágom. Én tégedet, te engemet virágom, virágom."
IFJ.LELE JÓZSEF
SZEGED

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN
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). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti
időszak alatt: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Tlefon: 474-374, vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál téri
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!

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

TISZAI SZEMÉT
Peterdy Ágnes olvasónk minden
reggel a Tisza-parton megy dolgozni és látja a folyó vizében felhalmozódott szemetet. Az Ativizig
megbízott főmérnöke, Andó Mihály elmondta, hogy a folyómeder
az államé, az Ativizig a kezelője. A
belterületi szakaszt azonban bérbe
adta, s a bérleti szerződésekben
egyértelműen a bérlők feladataként
jelölték meg a vízben, a köteleken,
lejárókon felhalmozódó szemét
összegyűjtését.

KÖSZÖNET
Szegedi olvasónk a 459-503-as telefonról szeretné megköszönni,
hogy szombaton délelőtt, amikor
a 22-es busz végállomásán rosszul
lett, egy férfi és két hölgy siettek a
segítségére.
ALABÁRDOSBÓL ZODIÁKUS
Kis Imréné szegedi olvasónk nagyon sajnálja, hogy az étterem vezetősége nem tiszteli a hagyományokat. Az átalakítás biztosan szükséges volt, de a név megváltoztatását semmi sem indokolja. Olvasónk szerint Szeged egy külföldön
is ismert étteremmel lett „szegényebb".
ILLEMHELY
Balog Gyula olvasónk a lebontott
szegedi illemhely láttán a nyárra
gondolt, amikor sokféle rendezvény
töriiegeket vonz a Széchenyi térre és
környékére. Vajon addigra épül-e a
helyén, vagy a közelben egy másik?

PANNON

G S M

yrrvrv Az élvonal .

• CIKKEINK VISSZHANGJA

Mennyi az annyi?
A Délvilág március 13-i száma vastagon szedett címként közölte:
„Százforintos órabér a cigányoknak". N e m tudom, örülni kellene vagy
bosszankodni a jelzett összegen.
Az én olvasatomban a cikkben foglaltak a különböző munkalehetőségek teremtésére vonatkozó próbálkozások, erőfeszítések módozatait
tárják az olvasó elé.
Arra gondolni sem akarok, hogy ezzel az összeggel akarják a már amúgy
is kiszolgáltatott embereket munkára serkenteni, amely az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez igen-igen kev -.!
Az mindenesetre elismerésre méltó, hogy vannak olyan szervezetek,
magánszemélyek, akik foglalkozni akarnak a munkából kiesett és jövedelempótló segélyre való jogát már rég kimerített és most a semmiből
élő-tengődő embersokasággal.
Mi, idősebb emberek éltünk már olyan korban is, amikor a munkához való jog alkotmányos kötelesség volt A sokféle hasznos próbálkozás közt talán ennek ismételt megterenuesére is erőfeszítéseket kellene tenni. Megvalósítása után pedig neo hatna demagógiának talán Katona Pál makói plébános „Boldogságunk forrása a munka" című cikke, amelyben többek között mint írja: azon szomorkodom, mikor azt
hallom, hogy ennyi pénzért nem érdemes dolgozni. Szerintem a becsületesen végzett munkának ára van és azt a végzett munka arányának
megfelelően meg kell, kellene fizetni!.
A gond abból adódik, hogy az érintett kérdés első részénél tartunk,
hiszen a lehetőségét kellene megteremteni előbb annak, hogy mindenki erejéhez, tudásához képest dolgozhasson. Mert a Biblia is azt írja: „Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban", l é h á t már abban az időben is a - szöveg szerint - a munkáról és annak lehetőségéről volt szó. Ha csak a szöveget
nézzük, akkor ez a kérdés még napjainkban sem oldódott meg egészen.
Éppen ezért öltöztessük bár ezzel kapcsolatos mondanivalónkat vallási köntösbe, a lényeget nem lehet megkerülni. Előbb mindenki számára munkalehetőséget kell teremteni, mert az emberek nagy többsége erre vár már évek óta!
SOÓS JÁNOS
SZENTES

Makói ünnepség március 15-én
A „Szabadság nevében"
című
tudósításra
reagálva kérte az
alábbiak közlését Katona Pál,
makói esperes-plébános,
Héjjá
Margit Aliz, a Szent István iskola
igazgatója, valamint Orbán Imre,
a főbb Makóért Egyesület elnöke:
A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 11
éve a Petőfi-szobornál ünnepli
március 15-ét.

Mindenkit befogad, aki odajön
ünnepelni. Minden évben a római
katolikus egyház, a Szent István
Egyházi Általános Iskola és
Gimnázium, a cserkészek, illetve
a Jobb Makóért Egyesület a
rendező. 2002. március 15-én is
az előző évekhez hasonlóan,
időben és rendben jelen voltunk
a Kossuth-szobornál a makói
ünnepségen.

Déli harangszó - tisztázva
Örömmel olvastam a lapban, hogy a déli harangszó után - a rádióban
- elhangzott, a makói templomot bemutató nem mindenben pontos információit legalább az újság segítségével sikerült tisztázni. Magam is
jeleztem ezt, már az első alkalmat követően a rádió szerkesztőjének. Ő
ígéretet is tett a hiba korrigálására, de sajnos erre végül nem került sor.
Sajnálom, hogy Sípos István és akik a hibát észrevették, nem fordultak
azonnal a rádióhoz. Talán többünk kérésének lett volna hatása, hiszen
a hiteles tájékoztatást minden szempontból fontosnak vélem, különösen napjainkban. Makón ugyanis 1710-ben Pesti István volt a plébános. Kis templomot építettek és már a század közepén olyan sokan lettek a hívek, hogy felvetődött az új templom építésének gondolata. A mai
templom 1765 és 1772 között el is készült.
KATONA PÁL
PLÉBÁNOS, MAKÓ

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 21.
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Kilencedszerre is kiállítást, vásárt rendez a MAV

UTAZÁS

Élmény... a Marson
Az idén kilencedik alkalommal rendezik meg Szegeden az utazási, idegenforgalmi kiállítást és vásárt. Az érdeklődőket pénteken és szombaton
10-től 18 óráig, vasárnap pedig 10 és 16 óra között várják a Mars téri U
pavilonban. A kiállítás és vásár már évek óta találkozóhelye a szakmának, az országban és a délkeleti régióban tevékenykedő utazási irodáknak, szolgáltatócégeknek, vállalkozóknak. És persze nem utolsósorban
az üdülést, utazást tervező látogatóknak.
Az „ U " pavilonban közel ezer négyzetméteres területen ötven kiállító, utazási iroda és idegenforgalmi szervezet várja az érdeklődőket. A magyarországi cégek mellett külföldiek is részt vesznek. így többek között
a Szabadkai Turisztikai Szervezet, valamint a Csíkmindszenti Vendégfogadók Egyesülete is.
A MÁV Rt. mint házigazda képviselteti magát a rendezvényen.
A standján folyamatos belföldi és nemzetközi információs szolgálat
működik. A társaságnál 2002, a fiatalok éve, jelmondatuk pedig „Utazás: élmény, kaland, szerelem... szeretem". Ezért jelentős figyelmet fordítanak a fiatal utasokra is, így számos kedvezményt is kínálnak nekik.
A Mars tér nemcsak az utazni-, hanem a szórakoznivágyókat is várja.
Pénteken délelőtt 10 órától az L & D mazsorettek, az Érica C. Dance
School, a Százszorszép Gyermekház fitneszesoportja és a Móra zenekar
lép színre. Szombaton a mazsorettek mellett Balázs Péter és Lengyel Tibor, a Caffe-Cafe Jazz Trió szórakoztatja vendégeket. Vasárnap pedig a táncé a főszerep. A közönség a Tabán Általános Iskola hetedikeseinek, az Akropolisz Stúdió és a gyermekház növendékeinek tapsolhat.

Vasúti nosztalgia „roadshow" Szegeden

Dugonics térre gördül a vonat
Százéves vonat gördül be c s ü t ö r t ö k
este a szegedi D u g o n i c s térre. A IX.
Utazási, Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár
keretében rendezendő nosztalgia „roads h o w " péntektől szombatig várja az érdeklődőket.
A szalagátvágással és pezsgőbontással
egybekötött ünnepélyes megnyitó holnap 11
órakor kezdődik a Dugonics téren. Utána
az L & D Mazsorettcsoport szórakoztatja
az egybegyűlteket. A poggyászkocsi körüli
zenés, tréfás vetélkedőn pedig értékes nyeremények találnak gazdára. Ezalatt a kocsi
kivetítőjén egykori utazások elevenednek
meg. Kiderül, milyen is volt, hogyan is nézhetett ki egy 1800-as vagy 1900-as évekbeli vasútállomás, szerelvény.

V i s t a Utazási Irodák
1 0 % előfoglalási A K C I Ó
a szegedi utazási kiállításon
Húsvét és pünkösd R ó m á b a n 4 nap/3 éj
Indulási időpont:

A „vasutasok" korhű egyenruhákban lépnek a közönség elé, miközben humoros
történetekkel és burleszkjelenetekkel fűszerezett produkciót adnak elő.
A büfékocsiban pedig üdítő, édesség várja a szomjas és éhes látogatókat. A legkisebbekre is gondoltak a szervezők. A III. osztályú kocsiban berendezett játszóházban
rajzolhatnak, színezhetnek. Emellett a pénteki napot a PRT e g y ü t t e s 17.30-kor
kezdődő koncertje zárja.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, az elhelyezést kétágyas szobákban,
középkategóriás szállodában, reggelivel, a transzfert a repülőtér és a szálloda között, egy
3 örás városnézést magyar nyeM idegenvezetéssel és a magyar nyelvű csoportkísérő diját.

Tunézia 8 nap/7 éj - 3 * - 64 900 Ft/főtől
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet és a szállodai elhelyezést félpanzióval.

Q)

pihenés 8 nap/7 éj - 281 000 Ft/fő

Vista Utazási Központ
6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Telefon: 62/548-480, fax: 62/548-481
E-mail: szeged0vista.hu
Nyitva tartás: H.-P.: 9-18, Szo.: 9-13.

J

DISCOSTOURS UTAZASI IRODA
Eurotours Képviselet

SZEGED

Szeged, Kárász u. 6.Tel./fax: 62-451-828,426-644.
SVÁJCI - MAGVAK
UTAZÁSI ¡HÓBA Szentes, Kossuth u. 11. Tel./fax: 63-316-677.
11 éve megbízhatóan!! Hódmezővásárhely, Arany J. u. 1.62/244-007.

Évnyitó

akciók:

Olaszország autóbusszal, 1 hét apartmanban
Észak-Görögország autóbusszal, 1 hét apartmanban
Korfu autóbusszal, 1 hét apartmanban
Costa Brava autóbusszal, I hét apartmanban
Horvátország autóbusszal, I hét apartmanban
Repülővel:
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

Törzsutasoknak, korai befizetőknek

akár 10% kedvezmény!
KERESSE IRODÁNKAT
AZ UTAZÁS 2002 KIÁLLÍTÁSON
A MARS TÉREN, MÁRCIUS 22-24-IGÜ!

17 900
24 900
29 900
24 900
19 900

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

UTAZASI

Minden eddiginél gazdagabb kínálattal;
egyedülálló kedvezményekkel és akciókkal várjuk Önöket
a Szegeden 2002. 03. 22-24. között megrendezésre kerülő
utazás kiállításon is... IBUSZ c s a k egy van!
AJÁNLATAINK:

külföldi utazásszervező
a magyar
piacon!
Idén először budapesti indulásokkal a népszerű üdülések!
Kréta, Korfu, Kos, Rodosz, Törökország, Ciprus, Mallorca,
Ibiza, Teneriffe, Costa del Sol, Tunézia
GULET TOURISTIK - MAGIC LIFE - I LI
* * *

Apartmanok, szállodák Európa-szerte:
Ausztria, Olaszország, Horvátország, Franciaország,
Spanyolország, Görögország, Szlovénia T E R R A R E I S E N

\

H U N G U E S T TRAVEL K E P V I S E L E T :
belföldi üdülések széles választéka

IRODÁK

HAGYOMANY ES MEGBIZHATOSAG 100 ÉVE

Új, megbízható

utazásainkból:
• Svájc-Fekete-erdő
• Párizs-VersaillesEurodisney
• Benelux Államok
• Prága
• London
• Skót körút
Portugália felfedezése
• Bella Itália

V

Jegyelővétel menetrendszerű
* * *nemzetközi buszjáratokra.

Kör-

www.vista.hu

6720 Szeged, Klauzál tér 7.
T./F.: 62/420-428

Várjuk Ont és kedves családját 2002. 03. 22-24. között
a Mars téri „U" pavilon 28-as standján!
Valamennyi alábbi kínálatunkból
5% kiállítási kedvezményt
adunk
már előleg befizetése
mellett
is!
***

Autóbusszal:

Kréta I hét apartmanban
59 900
Korfu 2 hét apartmanban
49 900
Rodosz I hét apartmanban
54 900
Egyéni utazással:
Olaszország I hét apartmanban
4900
Horvátország I hét apartmanban 9900

Sri Lanka-i körutazás és ingyenes tengerparti
Az ár tartalmazza a repülőjegy árát és 7 éjszaka szállást kétágyas elhelyezéssel,
félpanzióval

Minden érdeklődőnek és a vasúti nosztalgia kedvelőinek igazi látványosságot ígér
a XIX. század utolsó harmadának utazási
stílusát felvonultató nosztalgiavonat kocsijai.

•MfflBli

március 28. - 153 900 Ft/fő
május 17. - 1 4 8 700 Ft/fő

f

- Üdülések; körutazások
- Belföldi ajánlatok; egyéni szállásfoglalás a világ minden részére
IBUSZ CENTENÁRIUM JEGYÉBEN MEGHIRDETETT
KEDVEZMÉNYEINK:
- Minden 100. érdeklődő IBUSZ-ajándékcsomagot kap
- „Ahány éves, annyi % kedvezmény" egyes utakból, egyes
időszakokban
- Nyugdíjas-, nászutas-, csoportos kedvezmények
- Válasszon minket, nyerjen egy belföldi utazást!
További információkért keresse irodánkat; illetve a kiállítás ideje
alatt standunkat a Mars téri Nemzetközi Vásár területén.

I B U S Z U t a z á s i Iroda, 6 7 2 0 S z e g e d , O r o s z l á n u. 3.
Tel.: 62/471-177, fax: 62/420-626; H.-P.: 9.00-17.00

U'U Ii

.moler.hu

Minden célhoz
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
•

IX. SZEGEDI UTAZÁSI,
IDEGENFORGALMI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Szegeden, a Mars téren, az „U" pavilonban.
Nyitva tartás: 2002. március 22-23-án 10-18 óráig, 24-én 10-16 óráig!
A belépődíj: 200 Ft.
Kedvére válogathat belföldi és külföldi utazási ajánlatokból egy helyen.

két

repülőjegy
vásárlásakor
a
másodikra

33%-os

kedvezmény

Gondtalan szórakozását színpadi műsorok biztosítják.
Társrendezvény:
Nosztalgia vasúti „roadshow" 2002. március 22-23-án, a Dugonics téren,
a „100 éves Nosztalgiavonat" kocsijai körül.

/WILEl^Hungarian

•

Sunáfiac

(uteutézt

MM Magyarország
nemzeté légitársasága,
igyekszünk a legtöbbet tenni
azért, hagy a legszebb úton érje el almai varosalt, a tarolt
//¡Útrészeket
vagy az üzleti sikereket. Mivel légitársasági
sxOvetségt tagok
tettünk,
flottánk,
UtvonalbaMzatunk
és szolgdUaldsalnk /olyamalosan
hOvülnek,
önnek aJörfSben még kényelmesebb, még kellemesebb utazásban lesz része.

CexetKtütié!

Airlines,/

S z á l l u n k
r e n d e l k e z é s é r e
Ás akt Kit ajánlat csak a Malév útroaalbnlrtsatém, jarattsÁm mrglunésekkrl érvényes.
Át akctarvít rfsztsus tttformdctnt a helytxtat Maiét staatbm.
tatamim a MZégtOt Maiéi írtjában kaphat.
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• OPEL Kadett 1,3 kombi
NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 (üzenetrögzítő is)
(1988) megklmélten, extrák2
Autó
kal eladó. 655.000 Ft. 0620/9285-548. Makó
3
Állást kínál
• SKODA 120L 1988-as. jó
Bútor
4
állapotban eladó.Tel.: 30/2496706, 62/437-109. 19 órától.
Egészségügy
• SUZUKI Swift 1.3 GLX,
Egyéb
2001 -es eladó. Extrák: klíma,
2 légzsák, el. ablak, riasztó.
Építőanyag
Irányár: 1.750.000 Ft. Érd.:
P l
Gépjármüvezeth-k*pze>
30/9255-973, Szeged.
• VW Golf 1.61, 91-es, autoHagyaték
HM
mata váltós, 5 ajtós, kifogástaHaszonállat
lan állapotban eladó. Irányár:
11 Kisállat
700.000 Ft. Érd.: 30/2331 -431, • A SÁGHY Mihály Ipari • NŐI munkaerőt keresünk
• NAGYMÉRETŰ tisztított
Szeged.
tégla 17 Ft/db áron, ajtó, ablak,
Szakközépiskola Szakmun- szőregi, két műszakos fizikai
12 Könyv
kásképző Iskola és Kollégium munkára. 06-30/938-6047.
• KÖRÚT Régiségkereske- faanyag, cserép eladó. 0613 Magánház
6640 Csongrád. Gyöngyvirág • VIRÁGKERTÉSZETEM- dés antik bútorok, régiségek 30/9747-730, Szeged.
MŰSZAKI
u. 18. felvételt hirdet 1 lő gond- BE józan életű, gyermektelen vásárlása. Szeged, 62/3151 4 Mezőgazdasági gép
VIZSGA
nok-pénztáros munkakörbe. házaspárt keresek. Állandó 322, 06-30/9558-979.
15 Közlemény
Iskolai végzettség: közgazda- munkára, összkomfortos la- • BÚTOROK régiségek, tel> Zöldkártya
sági érettségi bizonyítvány, kást adok és nagyon jó fizetést. jes hagyaték vétele! 061 6 Mezőgazdasági uzolg.
>- Eredetiségvizsgálat
Mérlegképes könyvelői képe- Csongrád megye, 06/20-9-73- 62/216-324, 06-30/383-7116,
Hőszigetelőlap-ragasztó
17 Növény
sítés előnyben. Bérezés: a kjt. 74-73.
Szeged.
AUTÓKLUB
?
bértábla
szerint.
Rövid
szakmai
2 9 8 0 Ft/25 k g
•
VÁROSMARKETINGGEL
1 8 Oktatást vállal
Szeged, Kossuth L. sgt. 112.'
önéletrajzot az iskola igazga- foglalkozó budapesti székhelyű
Az ár az áfát tartalmazza.
19 Panellakás
Tel: 62/474-874. 550-390
tójához vagy a gazdaságve- vállalat gyakorlott üzletkötőt
Egészségügy
MAPEI A u s t r í a
zetőhöz
kérjük
eljuttatni.
Az
keres Szegedről és környéké2 0 Régiségek
termék
állás elfoglalásának időpont- ről. Kereseti lehetőség 100- • AKTUÁLIS PROBLÉMA
2 1 Számítástechnika
ja: 2002. április 2. Pályázat le- 200.000 Ft (alapbér + jutalék). az ALLERGIA! Ingyenes előViszonteladóknak
adásának
határidőpontja: Érd.: 06-1/350-24-39.
adás 2002. március 21-én,
Ruházat
további kedvezmény!
2002. március 25., du. 16 óra • VÍZVEZETÉK-SZERELŐT 17.45-kor. Regisztráció: 20-9MŰSZAKI
Szolgáltatás
• AUTÓVILLAMOSSÁGI keresünk felvételre folyama- 429-866. (Szeged).
T Ú R I KFT.
VIZSGÁZTATÁSA szerelőt keres a vásárhelyi Cit- tos munkára. Vezetői gyakorlatt • ÚJ, NÉMET VÉRNYOTanfolyam
Szeged, Bécsi krt. 36. Gyorsan, olcsón, szakszerűen.
roën Autószerviz. Legalább előnyt jelent. Munkabér meg- MÁSMÉRŐ (mérőórás, pumSzükség esetén helyszíni javitas.
Tel : 62/441-609
g
Sport, hobbi
technikusi végzettség, számí- állapodás szerint. Szeged,06- pás, stethoscoppal. leírással)
folyamatosan kapható. 6500 Ft,
O P E L ©
RUPESKY
tástechnikai alapismeretek 20/349-09-98.
Termény, takarmány
Szeged. Fonógyári él 2-4.
utánvéttel is. 06-30/905-2005.
szükségesek. Szakmai gyaTéglaépítésü lakás
Teleion : (62) 568-400
Gcpjarmuvez.-k.
korlat előny. A jelentkezéseket
A
HAMSA
KONTAKT
szakmai önéletrajzzal a TánÜdülő, hétvégi ház
BIOPTRON
• CSILLAG AUTÓSISKOélelmiszer-vegyi áru
csics Mihály út 10. alatt várjuk
FÉNYTERÁPIÁS KLIIB!
Üzlethelyiség
LA Szeged, Londoni krt. 10.
Állást kínál
személyesen vagy levélben
nagykereskedelmi cég
Minden csütörtökön.
62/426-433.
március 27-jg.
Vállalkozás
14.00-16.M-ig bemutatóval
• A BLUE Light Bűnmegelő- • KÖZVETÍTŐ magáncég felállást hirdet
»
egybekötött kezelési
Utazás
zési Iroda felvételre keres va- vesz 3 fő munkatársat átképHagyaték
szaktanácsadás.
gyonőröket azonnali kezdés- zéssel. középvezetői céllal.
KEDVEZMÉNYES
sel, Csongrád város területé- Feltétel: diploma, rendezett
• KÖRÚT RégiségkereskeVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG.
re. Tel: 06-30/9252-991.
anyagi háttér. Érdeklődni ma
dés, antik bútorok, régiségek
Szeged. Petőd S. sgt. 55-61/C
1 A l b é r l e t e t kínál
• A PICK Rt. szegedi telep- 8.00-10.00 óráig, illetve
vásárlása készpénzért. Hagya04-39-285-91-06.
munkakörre.
• MAGÁNHÁZNÁL mellék- helyére keres felvonószerelői 15.00-18.00 óráig: 06-60/472Március 25-án. 16.5(1 ómkor j tékfelszámolás. Szeged, 62épületben szoba-konyha össz- vizsgával is rendelkező villany- 664, Szeged.
315-322, 06-30/9-558-979.
orvosi előadás
Feltételek:
komfortos albérlet kiadó. szerelőt. Jelentkezni lehet: • MELEGKONYHÁS étterem
Szeged. Bécsi krt. 7. szám alatt.
• HAGYATÉKOT felszámo62/468-906, Szeged.
PICK Szeged Rt. Szabadkai keres szakképzett szakácsot,
- áruismeret,
lok, mindenféle régi bútorokat,
út 18., László Attila csoport- telszolgálót és konyhai kisegírégiséget vásárolok, azonnali
munkakörben
való
vezetőnél, személyesen mun- tőt. Érdeklődni az üzletvezetőkészpénzfizetéssel! 06-62/216Autó
nél: 62/495-481, Szeged.
kanapokon, de. 10 órától.
324,06-30/383-7116, Szeged.
gyakorlat,
• 1993-AS évjáratú. Peu- • A PICK Rt. üzemi konyhá- • MELEGKONYHAI étterem
• TELIÜVEGES ajtólap (3
- számítógép-kezelői
geot 306 típusú személygép- jába gyakorlattal rendelkező gyakorlattal rendelkező konydb, 90x200), kétoszlopos tv3 Haszonállat
kocsi 660.000 Ft-órl eladó. Ér- szakácsot keresünk. Jelent- hai kisegítőt felvesz. Szeged,
ismeret.
video-virágállvány eladó Szedeklődni: DUTRADE CEN- kezni lehet: PICK Szeged Rt. 06-30/371-90-13. 62/541-010.
geden. Tel.: 432-843,16 órá- • BAROMFI (fehér húscsirTER DUAQ Kft.-nél 62/551- Szabadkai út 18., Várhelyi Gá- • MEZŐGAZDASÁGI SzakAz érdeklődők
kék) Szegeden eladó. 300 Ft/kg.
tól.
640 tel.számon. Szeged.
áruház
zöldkönyvvel
rendelbor konyhavezetönél, sze06-70/243-77-39, Ménesi.
fényképes önéletrajzát
• BARKAS B-1000-es, KB, mélyesen
kező
eladót
keres.
Targoncamunkanapokon
• HÓFEHÉR pullkölykök elnyolcszemélyes személygép- 10-12 óra között.
vizsga előnyt jelent. Érdeklőd1001. március 17-ig
adók, 6000-ért/db, 06-70/316HÚSVÉTI
kocsi eladó. I.ár: 220.000 Ft.
ni
munkaidőben
telefonon:
• A SZEGEDI Fonalfeldolgo97-65. (Szeged).
06-30/281-5718
a Hansa-Kontakt Kft. címére:
62/554-510,
Szeged.
HALVÁSÁR
• TYÚKVÁSÁR! Bordányi
• EREDETISÉGVIZSGÁ- zó Részvénytársaság dinami- • NEMZETKÖZI cég exkluSieged. Huszár u. l.-re a Fehértói Halgazdaságban úton a zsombói bekötő út után,
LAT, Intermobil, Szeged, Rá- kusan fejlődő varrodájába zív, műszaki háztartási gép forazonnali belépéssel felvesz
2 kg 500 Ft/db. Héttő-péntek:
kóczi tér, 62/541-410.
várjuk.
galmazásához
keres
direkt
érmárcius 22-23-án,
12-16-ig. Szombat-vasárnap:
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS, szakképzett vagy gyakorlattal
tékesítésben
jártas
munkatárvalamint
9-11 -ig. 06-30/239-43-57,06biztosításkötés, súlyadó-ügyin- rendelkező varrónőket, kettlizősakat.
Tel.:
(06-1)
326-9400.
tézés. Szeged, Dr. Boross Jó- ket kötöttáru konfekcionálásá20/918-94-74.
március 25-29-ig,
ÉPÍTŐIFARI RT.
zsef u. 21., 62-423-148
ra, két műszakos munkarend- • NÉMETORSZÁGBA kere8-14 óra között.
pályázatot hirdet
• KIFOGÁSTALAN állapot- be. Jelentkezni: Szegedi Fo- sünk húsfeldolgozó szakmunban lévő Nissan Sunny, 1.4 nalfeldolgozó Rt. Szeged, Ta- kásokat magas kereseti lehePonty:
579 Ft/kg
ÉPÍTÉSVEZETŐ
tőséggel Tel: 06-1/275-40-65,
SLX eladó. Szeged. 06/30-96- vasz u. 2. Tel : 62/554-049.
• NÖVENDÉK NÉMET DOG
Amur:
450
Ft/kg
ÉS MŰVEZETŐ
57-929.
Budapest.
kan kutya eladó. Oltva, teto• OPEL Astra 1.7D. 1993-as el- • CSINOSNAK mondott női • PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
munkakör betöltésére.
Busa:
28«
Ft/kg
válva. 63/363-440. 363-089.
adó 06-20/392-6268. Szentes. és férfi felszolgálókat, nyelv- rendelkező pizzasütőt felveFeladata:
Harcsa: 1250 Ft/kg
• OPEL Astra 1,4 i. sedan (ma- tudással rendelkezők előny- szünk. Érd.: 06-30/978-0145.
magas- és mélyépítési
gyarországi) metálbordó, meg- ben. felveszünk állandó mun- (Szeged).
Kárász:
300 Ft/kg
Könyv
feladatok műszaki irányítása
kímélten, extrákkal eladó 1,175 kára. Főútvonal mellett. Balás- • PIZZÉRIÁBA vendéglátói
Feltételek:
A halakat térítés
M Ft 06-20/9285-548 Makó.
tya, 06/20-9-73-74-73.
végzettséggel keresünk fiúkat,
építű-építész.mérnök vagy
ellenében megtisztítjuk, I • HASZNÁLTKÖNYV-FELlányokat! Kiemelt fizetés! Érd.:
VÁSÁRLÁS, könyvhagyatéépítő-építész üzemmérnöki
filézzük.
06-20/9412-620, Szeged.
kok, magánkönyvtárak vétele
ili. technikusi végzettség,
Gratulálunk
• POZITÍV életszemléletű, di.jyV-ffi: - Érdeklődni lehel- készpénzért. Körút Antikvárivalamint építőipari kivitelezési
namikus jelentkezőket várunk
'"ST
f " 02146 l-444-es um, Szeged, 62/315-322.
feladatok irányításában
telefonszámon.
korlátozott számban üzletkötői
Alsóvárosra.
M
szerzett legalább ötéves
munkára.
30-55
éves
kor
SÍPOS FANNIKÁNAK
szakmai gyakorlat.
c
1 3 Magánház
előnyt jelent. Alkalmasság esePályázatokat,
7. szülelés- és névnapja
tén szakirányú térítésmentes
Építőanyag
szakmai
önéletrajzzal
alkalmából
• RÚZSA, KODÁLY utcai 2,5
képzést és vezetői karrierle„Termelésirányítás
sok boldogságot, egészsége!
hetőséget nyújtunk. Jelentke• O L T O T T mész, cement, ho- szobás családi ház eladó.
0125X4136"
jeligére
kérjük
és vidám gyermekkori
zés munkanapokon 11-15 óra
mok, sóder, hullámpala, jár- 62/285-134.
beküldeni 11 Sajtóházba
kíván! Keresztanyja: Klári
között, telefon: 62/476-725,
dalap stb. kapható. Stuxi-telep
6720 Szeged. Stefánia 10.
Szeged: 62/471-882, 20/334562/476-622.
M e z ö g a z d . gép
171.
• RUHATISZTÍTÓ hálózat
napi 2-3 órás ellfoglaltsággal,
• SÓDERDEPÖ. Sóder, ma- • M T Z 552, 50, 80, 52, MTZHIRDETÉSFELVÉTEL
rosi bánya- és termőhomok re Stoll-tlpusú homlokrakodó,
saját haszongépkocsival és leHÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
szállítása 3 köbmétertől. Tör- MTZ első meghajtás, MTZ-80
hetőleg vállalkozóival rendelkeVárosi szerkesztőség:
melék-, földelszállítás, föld- motor, trágyaszóró T-088 elző szállítót keres. Jelentkezni
Szeglú u. 1-3.
munkák. Héttonnás IFA autó- adó. Érd.: 06-30/9953-699,06lehet: önéletrajzzal és fizetési
Tel./lax: 62/241-905.
daru
bérelhető. Érd.: 62/484- 30/2299-089.
igény megjelölésével. Szeged
Hirdetés: 62/242-419.
133,62/467-724, munkanapo- • U T B - 4 4 5 , DT, fülkés, jó álPlaza, Ametiszt Ruhatisztító.
kon, Szeged.
Szeretettel nevelsz minket,
lapotú, összkerekes eladó.
összetartozunk!
1.400.000 Ft. 06-30/9953-699.
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON: • TERRA tartozékaival eladó.
KJ éves lettél, mégis fiatalos!
Állást kínál
Tallózó, Fő u. 103.
63/478-471, este.
Legdrágább
nagymamánknak.
f
¿v.
Polgár Istvánnénak
I\(yj,
2 f I S K O L A f f
Közlemény
kívánunk nagyon
VS^S,
boldog születésnapot!
NEMZETKÖZI NYELVISKOLA-HÁLÓZAT
A DEMASZ Rt. Szegedi Északi
Anett, Sanyi, Zsolti
szegedi központjába
IZÜNET Üzemeltetési Terület értesíti SzeFELVÉTELT HIRDET
ser——
ged-Kiskundorozsma lakosságát,
oktatásvezetői, oktatásügyi asszisztensi
r
hogy 2002. 03. 28-án, 8-14 órárfótltlog születésnapa}^
és főállású tanári munkakörbe.
Ha
üzenetet
szeretne
ig
áramszünet
lesz
oszlopcsere
miatt a Dorozsmai úton,
RÁCZIAJOSNÉT
Elvárásaink:
- Anyanyelvi szintű angolnyelv-tudás
aVasúti átjárótól a Maty csatornáig, valamint a Réti u . - b a n .
küldeni, keresse fel
Hódmezővásárhelyen,
- Oktatási tapasztalat
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.
születésnapja alkalmából
- Jó kapcsolatteremtő készség
személyesen
01258412»
- Önálló problémamegoldó képesség, kreativitás
szeretettel köszönti:
1

Albérletet kínál

Apró b ö r z e

Apróhirdetéseink az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

FALFIX
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ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetöirodáinkat!

férje, fial, menyei,
unokái:
Erika,
Tomi,
Tündi

- Karrierlehetőség
- Kiemelkedően magas jövedelem
- Biztos munkahely egy nemzetközi csapatban.
Jelentkezni a megjelenés napján és másnapján
14-19 óráig a 62/554-402-es telefonszámon.

Figyelem!
Áramszünet!
Értesítjük a Tisztelt F o g y a s z t ó i n k a t , h o g y Á r p á d h a l o m településen 20kV-os hálózat karbantartása

2 1 .

n u p

21.
ér
21.
sxáxud
21
éves
lettél,
de nekünk
mindifi
ilpen kicsi maradsz.!
Panda papa és a család

PC,<2KOI
A f f
[^jTiafkULHjj

SzegedÍ

Slékhel íí

*
számítástechnikai cég

miatt á r a m s z ü n e t e t tartunk:

MUNKATÁRSAKAT

2002. március 26-án, 7,30-16,30 óráig,
és érinti még Árpádhalom Zoltán téri részét.

keres felsőfokú (tanári) végzettséggel
és számítástechnikai ismerettel.

Hálózati b e r e n d e z é s e i n k e t a k i k a p c s o l á s idején is

Manageri tapasztalat, B kategóriás jogosítvány
l
és saját gépkocsi előnyt jelent.
Jelentkezni a megjelenés napján és másnapján 11-13-ig,
a 62/551-741-es telefonszámon.

f e s z ü l t s é g alatt állónak kell tekinteni. M e g k ö z e l í tésük és megérintésük életveszélyes és tilos!
DÉMÁSZ Rt.
Főmérnökség, Békéscsaba

¿1 Mezögazd. szolg.
Burgonyatermésnek,
Figyelem!
200! t<bfn I! folytltjuk )
BI0NA METAFERT BURGONYA
iwwflywWnti hatánj nounykondicionilo
forgalmainál. Korlátoiolt költet mun „
oak Hőkik ogyeittf« után todyuk -,
régiteái vcröuikoi kiuolgálm
1
M.: 3019-15-1 V I « .
t Ii MhasxnáHiától

Controll-Szeged Kft.
Számítógépek egyéni kívánságra!
Áruvásárlási hitellehetőség'

SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS!
A4-es: 250 Ft, A3-as: 350 Ft
Üzlet: Szeged Kárász u. 9.
Tel 425-264 Fax: 425-107
E-mail: controlléttiszanethu

Í B I Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED: 62/485-774.

Növény

• AKÁCCSEMETE eladó.
Ár: 6-9 Ft / db. Érd.: 30/9688202, 30/9958-701, Kerekegyháza.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
• GYÖKERET ládázva vásárolok! 06-20/3440-993, Makó,
GARANCIÁVAL
Szilágyi 22.
(SZEGED ÉS
• GYÜMÖLCSFA-ÁRUSÍCSONGRÁD MEGYE).
TÁS, ahol mindenfajta alma06-30/9457-577,
csemete árengedménnyel, 300
06-62/533-999.
Ft/db, Szeged, 62/407-493;
SZÁSZ PÉTER
Makó,62/215-341; Zákányszók, 62/290-061.
• IDEI KEDVEZMÉNYEK• OSZLOPOS tuják, akciós KEL REDŐNYÖK, RELUáron, gömbtuják, botanikai rit- XÁK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,
kaságok és díszfák széles vá- HARMONIKAAJTÓK, napellasztékban. Bolgár Díszfaisko- lenzők, nyugdíjasoknak, 7%
la, Szeged, Gera S. u.18. kedvezmény 62/249-123, Hód62/427-991. Nyitva egész nap, mezővásárhely.
hétvégén is.
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS Keretlécek 40% kedvezménnyel! SZILÁNK* SzeÍJ O k t a t á s t vállal
ged, Teréz u. 42.,Tel.: 62/425• GÉPÍRÁS-GYORSÍRÁS- 555.
LEVELEZÉS oktatása szakta- • GÁZKÉSZÜLÉKEK szernárnál, ugyanitt írógép eladó. vizügyelete folyamatosan! Hi6724 Szeged, Kátay u. 19. Tel.: babejelentés: 06-20/33-56114, Szeged.
62/317-779.
• NÉMET anyanyelvű nyelv- • HOMOKSZÓRÁS korrótanár korrepetálást vállal álta- zióvédelemmel, festéssel. 06lános iskolásoknak. Érdeklőd- 62/267-554, 06-30/9550-537.
• KERT SZERVIZ! Diszkertek
ni du : 06/70-266-2840.
tervezése, kivitelezése, gondozása, sziklakert-, tóépítés,
Panellakás
öntözésszerelés. Kertészmérnök. 06-30/9737-532. Szeged.
• SZEGED, Építő utcában
• KUTYAKIKÉPZÉS! Ké72 nm-es lakás eladó. 62/322peztesse kutyáját szakszerű208.
en. Kedvence 6 hét alatt fegyelmezett és kitűnő őrző-véRégiségek
dővé válik. Sándorfalva,
• KÖRÚT Antikvárium és Ré- 06/30/9-677-890.
giségkereskedés: antik búto- • LAKSPED. Költöztetés, nerok, festmények, órák, régi por- héz tárgyak szállítása, belső
celán- és ezüsttárgyak, köny- rakodás, lomtalanítás hétvévek vétele. Teljes hagyatékok gén is. Dobozokat, rekeszeket
felszámolása azonnali kész- biztosítok! 62/497-358, 06pénzfizetéssel, díjtalan kiszál- 60/304-690.
lással. Szeged, Tisza L. krt. • REDŐNY, reluxa, szalag59.62/315-322, 30-9558-979. függöny, harmonikaajtó Égető• KORREKT áron vásárolok nél, árengedménnyel. 489-603,
hagyatékot, régiségeket, órá- 498-130,06-60/381-147.
kat, porcelánokat, nippeket,
ezüst-, réz-, bronz dísz-, üvegtárgyakat, könyveket, játékokat, konyhai-háztartási eszközöket Szeged, 62/483-641.
• RÉGISEGEK vétele. Szeged. József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat, (lehet romos
isi), festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes
hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan
kiszállás. 06-62/216-324, 0630/383-7116, Szeged.
TOLLFELVÁSÁRLÁS
TESCÓVAL SZEMBEN.
SZEGED, RÓKUSI 25.
TEL: 06-62/489-603.
Q Számítástechnika
• D V D - m e l l é k l e t t e l márciusi
PC Format magazin eladó.
Tel.: 06-20/454-87-99, Szeged.

MAROSDCKÍL>MPER

6772 DESZK.,
Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása.
Megrendelhető telefonon: |

62/271-407

I

HORUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számíthat
0I05S7947

mindennap

Tel.: 6 2 / 2 5 1 - 5 5 9
62/277-332.
Rádiótel.: 70/311-7906

SZEGEDEN
A LEGNAGYOBB!
NYITRA U. 2. (A TESCÓVAL SZEMBEN)
3

Szolgáltatás

PANNON HONUNK

FINANSZÍROZÁS, TŐKEBEFEKTETÉS
(5—500 millió FI közölt)
A Fanniin Csoport segíti megvalósítani terveit.

ÜZLETI ALAPON FINANSZÍROZUNK:
^ jövedelemtermelő tevékenységeket,
% ígéretes, de tőkehiányos vállalkozásokat.
megalapozod üzleti terveket,
^a jól prosperáló, de bővülni szándékozó vállalkozásokat.

S
®

Keressük az „ Í V Ö t l e t e 2 0 0 2 " címre pályázókat.
Bővebb információ munkaidőben: Oó-'iO-VttO.'J-tt.'n.

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 21.
Tanfolyam
• A Z E G I D A Nyelviskola vállalja külföldi (angol, német,
francia, spanyol, olasz) nyelvtanfolyamok közvetítését. Érd.:
0 6 - 2 0 - 4 3 5 - 6 0 6 3 . (Szeged).
• I N G Y E N E S is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! 6 2 / 4 2 4 484 HUNIT-Magyarország (060068-98).

• T A N D Í J M E N T E S is lehet!
Számítógép-kezelői OKJ-s
tanfolyamokat indít a Merlln
Stúdió. Munkanélküliek, gyesen lévők a munkaügyi központ támogatását igényelhetik! Érd.: 6 2 / 4 2 4 - 3 1 4 , 30/9073 6 5 4 , 1 3 - 1 8 óráig. (Szeged).

Szeged, Szent István tér 6.
Telefon: 62/421-260

*7h PsT

, i i f f i t

IMI

M I O KSO
V
S

a Déli-Farm Kft.-nél.

Április 23-án induló tanfolyamok:

virágkötő

mérlegképes könyvelő
logisztika üi./szervező
Államilag elismert képzések,
b
n
J
u
m
f
f e-.-*-

Biztos tudás - minőségi oktatás

frissít ómasszőr
gyégymasszőr |
•

5

fodrász
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-687,425-596
e-mall: mlok.ezegedPdeltev.hu

csonma* mtflvei Ktpvniun

Tanúsítványáéin: 01-0051-97
Április elején induló
tanfolyamai:
»* kereskedő-boltvezető
»• kereskedelmi menedzser
»• ABC-eladó
» ruházati eladó
»* mixer
»• p é n z t á r g é p k e z e l ő
»• v e n d é g l á t ó üzletvezető.

g

BEISKOLÁZÁS
A PERFEKTNÉL

- Pénzügyi és számviteli

TÁMOGATÁS I G É N Y E L H E T Ő !
s

-f.--fi.4ft.-lXn

Kesvezo «rw, részién tzexes.

ügyintéző
- Személyügyi ügyintéző
- Személyügyi gazdálkodó
- Társadalombizt.
ügyintéző
- Társadalombizt.
szakelőadó
- Mérlegképes könyvelő,

Öa előfizetését valaaÉyea
•idtéi cuk késve tadta
és ezért aéUay lapuim!
aem kapott meg, kérésért

MUNKANÉLKÜLIEK
TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK.
Szeged. Deák F.u. 22., 9-16-ig
Tel: 62/425-805

intenzív
(előképzettséggel)
- Mérlegképes könyvelő
2 év

(megszerezhető

előképzettséggel)
- Adótanácsadó
- Pénzügyi és számviteli

•tálig kíkildjili

szakellenőr

(mérlegképes

]

Sport

H A D Á C H UTCAI

SPORTSZERBOLT

perfekt

(a kakasos templomnál.Tel.: 329-158)
Nyitva: 9.30-17.00 óráig, szombat: 9 - 1 2 óráig

Támogatás

»• K e l m e , U m b r o , P a t r i c k , H u m m e l t e r e m - és
stoplis football-, kézilabdás-, röplabdásclpők.
»• Spolding, Kelme,Winner, Gála football-, röp-, kézi-, bőrés meccslabdák, úszószemüveg, úszósapka, úszódeszka.
»• Bordásfal, pingpongasztal, kosárpalánk, gyűrű, sportkapuk,
tenisz-, kézi-, foci-, róphálók.
»• Mezek, sortok, sportszárak, márkás kapuskesztyű
és póló, szögescipő. görkorcsolya. HEAD teniszfelszerelések.
»» Oktatási intézményeknek, csapatoknak kedvezményes árak.

könyvvizsgálóknak)

a munkaügyi

:
I

s

IGAZGATÓSÁG

jj

Tel.: 62/420-652, 481-060

A l k o t m á n y krt. 24.
Telefon: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5

GYÁSZHÍR
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, nevelőapa, nagyapa,

BÓDIS JÓZSEF

78 éves korában elhunyt. Búcsúztatása és
temetése március 26-án, 15 órakor lesz a
református temető ravatalozójában.
Felesége, nevelt fia, unokái Csilla, BettiMély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ÚJVÁRI ISTVÁN

MÉLYKÚTI ELEMÉR

60 éves korában elhunyt. Tfemetése március 22-én, 11 órakor
lesz az Üllési temetőben.
Gyászoló család

71 éves karában elhunyt. Temetése március 26-án, 13 órakor
lesz a Dugonics temető ravatalozójától.
oi2583899
Gyászoló család

órás

2002. március 15-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. március 25-én, 11
órakor lesz a Dugonics temető
ravatalozójából.
012584209
Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, aki ismerték és
szerették, hogy

LAJKÓ KÁROLYNÉ
TÓTH ERZSÉBET
76 éves korában elhunyt. Tfemetése március 22-én, 14 órakor
lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló Dudás család

« n*,....

tr.mi

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József

6762 Sóndorfolva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515

Berg Henrikné

6754 Újszenliván, Május I. u. 31. lel.: 60/482-325

Cs. M.-i Kegyeleli Kft.

6791 Szeged, Széksósi út 6.fel.:62/461-039
6900Mokó, Verebes u. 2 M : 62/2!2-840
6786 Ruzso, Határőr u. 2. lel.: 62/285-197

6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986

Z S E P P E L I N UTAZASI I R O D A
6 7 2 0 Szeged, Fekete sas u . 1 7 .

\

Tel: 6 2 / 4 2 6 - 0 8 4

j

IGÉNYES KÖRHTAZÁSOK SZEGEDRŐL!!
Andalúzia—Toledó

0 3 . 2 9 . 8 nap félpanzió

239 000.-

Szidlia - Capri-szigettel

03. 25. I I

168 900,-

Márvány Kft.

6760 Kistelek, Temető sor 1, Tel.: 62/259-058

nap félpanzió

6640 Csongrád, Fö u. 17-19.fel.: 63/483-975
Flóra Center Kft.

6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.fel.:62/423-869

Pálma Virágüzlet

6900 Makó, Megyeház u. 1.fel.:62/211-347

Pietas Temetkezési Vállalkozás
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás

Korzika - Napoleon otthonában

04. 2 7 . 8 nap félpanzió

145 9 0 0 , -

6724 Szeged, Pulz u. 2/A.fel.:62/425-864

London és a Benelux-országok

0 4 . 2 8 . 9 nap reggeli

1 2 9 900,-

6722 Szeged/Török u. 9/B.fel.:62/420-414

Hadeira körutazás - repülővel

0 7 . 2 2 . 8 nap reggeli

259 0 0 0 , -

Spanyolország—Portugália, nyaralással 0 6 . 2 9 . 13 nap félpanzió

209 0 0 0 , -

Ligur-parti csillagtúrák

0 7 . 2 2 . 10 nap reggeli

119 000,-

Izland—Grönland

08. 0 3 . 7 nap reggeli

329 0 0 0 , -

HTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON KEDVEZMÉNYEK!
Március 11-14.

Rekvium Temetkezés

6900 Makó, Kórftáz u. 13.fel.:62/213-514

Szegedi Temetkezési Kft.

6722 Szeged, Attila u.fel.:62/543-747

Szögi és Társa Temetkezési IrodaSzeged, Török u. 11/B. Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kbt.

Algyő, Kaslélykert u. 16.fel.:62/267-567

Servio Temetkezési Szolgálat

.ueppclln.hu

Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. 62/246605, 62/248-775

MEGEMLEKEZES
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál. De
lélekben örökké Velünk maradtál.
Szeretteid nélküled élnek, de szívükben
megőriznek téged."
Fájó szívvel emlékezünk feleségem,

(Dóri)
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
012483428
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VÍGH JÓZSEF
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
012584070
Gyászoló család

VETRÓ ISTVÁNNÉ
FISCHER KATALIN

halálának 1 éves évfordulójára.
Férje és családjai, testvére és családjai

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk a testvéreknek, rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, akik szerettünk,

MEGEMLEKEZES
„Az élet addig szép és vidám,
míg mondhatjuk, Édesanyám,
Édesapám."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szeretteinkre,
halálának 43.,

SZARKA IMRE,
Nagymágocs, Mágocs oldal 32. szám alatti lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Külön mondunk köszönetet kezelőorvosának, a szentesi kórház
belosztály orvosainak, ápolóinak lelkiismeretes munkájáért.
„,
Gyászoló élettársa, Nagymágocs

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

PAMLIK ISTVÁNNÉ
halálának 9. évfordulójára.
Szerető gyermekei, unokái,
dédunokái és ükunokái

BÁBA FERENC

életének 74. évében elhunyt.
Temetése március 23-án, 11
órakor lesz a Pusztamérgesi
temetőben. Előtte engesztelő
szentmise 10 órakor.
Gyászoló család
012584289
'

V

k T >

Égisz '90 Temetkezési Kft. 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162

PAMLIK ISTVÁN

március 14-én, hirtelen, 59 évesen elhunyt. Temetése március 25-én, 15 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

FARKAS ISTVÁNNÉ
VŐNEKI MÁRIA

—

N á l u n k egyes k e d v e z m é n y e k április 30-ig é l n e k .

SZŰCS JÁNOSNÉ
SÁNDOR ELEONÓRA

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk a
tápéi háziorvosának, asszisztensének és az I. kórház orvosainak, ápolóinak áldozatos
munkájukért.
012584.366
Gyászoló család

1 0 0 Ft-os jellegű bolt
K I S Z O M B O R , J Ó Z S E F A. U. 11.
ZSldség-gyümölcsbolt (Dombiék)
MAROSLELE, K O S S U T H ÚT 6 4 .

^ " v ^ C á i f i

A K E D V E Z M É N Y E K L I S T Á J Á T KÉRJE I R O D Á N K B A N !

BABARCZI
FERENCNÉ
SOMOGYI ILONA

ÖZV REDENCZKI
ANTALNÉ

Mini A B C , Tanács Vilmos
R Ú Z S A , F E L S Z A B A D U L Á S U. 17.

Szerencsevár, Szeged, T E S C O

Legnagyobb kedvezményünk:
- 1 0 % Tunézia, Görögország.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek és
a Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei Egyesület tagjainak,
akik

Minidiszkont.
F E R E N C S Z Á L L Á S , PETŐFI S. U. 6 8 .

Utazás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
szerető férj és apa,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén részt vettek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
•
A gyászoló család

HIRDETÉSI
LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS

Libor Antalné
ÜLLÉS, M E Z Ő IMRE U. 29.

06-80/821-821

A IX. SZEGEDI UTAZÁSI,
IDEGENFORGALMI KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁRON
(2002. március 22-24- Mars tér „U" pavilon)
E X T R A k e d v e z m é n y e k k e l v á r j u k az u t a z n i v á g y ó k a t .

SÁNDORFALVÁN:

Tallóió, Fö u. 103.

3

T O P TOURS UTAZASI IRODA
6722 Szeged, Szentháromság u. 15.
Tel/fax: 62/423-734, 420-494. Tel.: 30/9434-464
WEB: www.loptours.hu
E-mail: toptours0toptours.hu
Működési engedély száma: R-0351/92/1997.

A m b r u s József,

SZEGED

KROLL KÁROLY

ET1

HIRDETÉSFELVÉTEL

HIRDrrtsmviTU BAKSON:

észrevételeiket
az Ingyenesen
hívható
ZÖLD számon
tehetik meg.

Szegedi u> 1.»
Divatáruüzlet,
lel.: 62/281-212.
9-17 ára.

Érdeklődni: 62/433-107,
420-028

Szeged, Mérey u. 6/b. c

Gyászközlemények

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
Édesapa, Nagyapa,

központtól

CSONGRÁD MEGYEI

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMONi

HASZNÁLT TÉGLAÉPÍTÉSŰ
ÉS PANELLAKÁSOK
SZÉLES KÍNÁLATA.

igényelhető

Üzlethelyiség

lakás

Vállalkozás

• K Ü L F Ö L D I befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 0 6 1 / 2 1 0 - 4 9 0 4 ,
210-4673.
• V E S Z T E S É G E S kft. korrekt könyveléssel, könyvvizsgálattal a 4 0 milliós veszteség
1 0 % - é r t eladó. Érd.: 0 6 / 2 0 9621-024.

• V Á L L A L K O Z Á S R A alkalm a s 2 0 0 nm-es saroképület
Szentesen, főútvonalon, ipari
árammal, udvarral, parkolóval,
ár alatt eladó, kiadó. 63/4006 1 2 (este).

Puli utcában
épülő társasházban
70, 80 és 90 nnves
lakások IsköHistök*
110 OOO Pt/nm áron.

revizor
(oki.

Téglaépit.

^ ^

• B E L V Á R O S B A N négylakásos régi építésű ház lakásonként is eladó. Irányár:
3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft, 0 6 - 3 0 - 2 1 9 8 1 8 9 . (Szeged).
• H Á R O M - , négyszobás lakások József Attila sgt. 50. alatt
leköthetők, 2 0 - 9 8 0 - 5 4 - 4 1 , 6 2 4 6 1 - 9 5 4 , este. (Szeged).
• S Z E G E D , J Ó Z S E F A. s g t
50., 1 . 5 , 3 , 4 szobás, társasházi lakások leköthetők! 0620/980-5441.62/461 -954, este.
•
S Z E G V Á R O N igényes,
összkomfortos lakás eladó. 0630/9453-764.
• Ú J S Z E G E D I , zöldövezeti,
5 5 nm-es, 2 szobás, III. e m e leti, távfűtéses, téglablokkos
lakás augusztusi kiköltözéssel
eladó. Ár: 6 . 2 0 0 . 0 0 0 Ft. Tel.:
30/2-496-570.

könyvelőknek)

hobbi

P l

Üdülő

• T I S Z A - P A R T O N , a tiszaszigeti üdülőterületen lábakon
álló faház eladó. Érd.: 30/2182 2 - 2 2 , 3 0 / 2 5 - 7 5 - 9 0 7 , Szeged.

/

• A L F Ö L D I utcában az egyet e m k ö z e l é b e n , kétszintes,
négyszobás, klímatizált, igényesen kialakított lakás 14,3
M Ft-ért eladó. S z e g e d ,
62/440-312, 06-30/9031-870,
06/30-9-434-451.

- Okleveles pénzügyi
3

Érdeklődni: 62/556-120
62/556-130 telefonon

\

További képzéseink:

kéz- és lábápoló,
mőkörömépítő

• ROKKANTNYUGDÍJAS,
munkanélkülieknek indítjuk a
munkaügyi központ támogatásával az alábbi tanfolyamokat: számítógép-kezelő, idegenvezetö+valutakezelő. Cím:
Szeged, Kálvária sgt. 14. Telefon: 6 2 / 4 2 4 - 1 1 6 .

kálisó, kevert műtrágyák.
Kiskundorozsmán, a zöldséggyümölcs nagybani piac mellett.
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök:
8-16 óráig, péntek: 8-15 óráig

MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA IGÉNYELHETŐ!

reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens

• K É Z - és lábápoló, műkörömépítő OKJ-tanfolyam indul.
Szakmunkás-bizonyítványt ad.
Ökrös Anikó Szeged, Horváth
M. u. 7 . 6 2 / 4 2 - 9 9 - 6 6 .

KAPHATÓ: hibridkukorica, ;
tavaszi árpa, zab, lucerna, ;
UT-1. vetőburgonya (korai) •
MŰTRÁGYÁK: ammon-mtrát,

marketinges reklámügyintéző
pénzügyi és számviteli
ügyintéző

tanfolyamaink:

3

KEDVEZŐ ÁRAK!

tb-iigyintéző

Május 21-én induló tanfolyam

Április hónapban Induló

Termeny, takarmány

/Tavaszi, fémzárolt^
vetőmagvak

*
ALS.»-

• I N T E N Z Í V 150 órás (3x4)
angol, német kezdő és középhaladó nyelvtanfolyamokat indítunk április 8-tól az Európa
Nyelviskolában. Tel.: 62/486453, 70/241-7359.

rovAaulvzó kft

2

SZOFISZTIKA
koktatásszervezés

H I R D E T É S -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

ÖZV VASAS IMRÉNÉ
DANI PIROSKA,

MAK0
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

BÁRDOS ISTVÁN,
apátfalvi lakos 80 éves korában elhunyt. "temetése március 21-én,
14 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.
oi2584282

GYÁSZHÍR

Gyászoló család, Apátfalva, Makó

Hódmezővásárhely, Szög u. 6.
sz. alatti lakos (korábban batidai lakos) 81 éves korában elhunyt. Tfemetése 2002. március 25-én, 10.30 órakor lesz a
Dilinka temetőben.
Gyászoló családja

KIRÁLY JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a részvéttáviratokat.
012584076
Gyászoló család

16
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Vissza nem térő, ( j n n € ? p Í

alkalom!
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CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 21.

•

A Hansági Ferenc
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskola

Szeretnél magas színvonalon vendéglátós
szakmát tanulni?

(Szeged, Kálvária sgt. 87. T.: 62/547-240)

JELENTKEZZ

felvételt hirdet
a 2002/2003. tanévre,
érettségit adó évfolyamaira:

a Hansági Ferenc Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakiskola
és Szakközépiskola

- NAPPALI TAGOZATON

2002/2003. tanévben induló
szakképző évfolyamaira:

(Szeged, Kálvária sgt. 87. T.: 62/547-240)

szakképesítéssel rendelkezők részére

- ESTI TAGOZATON

Az új Cüroen Jumper bevezetésének alkalmából most az összes
Citroen haszongépjármű - Jumper, Jumpy. Beringó, C15, Saxo
Entreprise. — hihetetlen finanszírozási lettételeikkel lehet az Óné!
A részletekre! érdeklődíön márkakereskedésünkben!

ZIXEM 2000 Kft
6728 Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/549-666

TES

1 1 1 3 Ft/kg

Füstölt lapocka

1 0 3 5 Ft/kg

Füstölt hálós sonka

1 0 3 5 Ft/kg

1035
fi*. Füstölt gazdag sonka
Füstölt darabolt comb
1179
Szeged-Alsóváros,
Füstölt tarja
1219
S á r k á n y ú . 1. s z á m
Füstölt hátsó csülök . . . . . . . 8 5 1
1

2 0 0 0

Húsvéti
ajánlata
Érvényes
2002. 03.18-tól
2002. 04. 01-ig
Nyitva:
keddtől péntekig:
7-12-ig, 13-16-ig,
szombaton: 7-12-ig.
Telefon: 62/443-688
Az áraink az áfát
tartalmazzák!!

A szakmával nem rendelkezők a képzési idő alatt
idegenforgalmi ügyintéző OKJ-s szakmai képesítést
is szerezhetnek.

CITROËN

Füstölt parasztsonka

Füstölt nyers kolbász

/

Műanyag-feldolgozó üzem vagyunk Győrben.
részére, ezek m e g n y o m á s a Van-Dam szárazofszet
n y o m ó g é p e n történik.

Ft/kg
Ft/kg

ofszetnyomdászt.

Ft/kg
Ft/kg

Füstölt fehér kolbász

8 9 2 Ft/kg

Bárányhús egészben

1 9 0 0 Ft/kg

Ha nyomdász végzettséggel rendelkezik és már dolgozott
műanyagtubus- vagy p o h á r n y o m ó g é p e n , jelentkezzen.

%

RENAULT

Káhoszon/ármüvek

Gondoskodunk
a haszonról!

Ideális pályázó, amennyiben jártas tablettafiolák
m e g n y o m á s á b a n , illetve akkor is, ha tapasztalattal
rendelkezik pl. joghurtos poharak nyomása terén.

(csak rendelésre)
Birkahús

8 9 0 Ft/kg

Sertésapróhús

6 1 0 Ft/kg

Fagyasztott nyúlcomb

1 1 0 0 Ft/kg

Fagyasztott nyúlgerinc

1 1 0 0 Ft/kg

Fagyasztott nyúllapocka

4 3 0 Ft/kg

Fagyasztott nyúloldalas

3 9 2 Ft/kg

Fagyasztott nyúl eleje

3 0 2 Ft/kg

Fagyasztott nyúlgerinccsont

\

Tablettafiolákat gyártunk az élelmiszer- és gyógyszeripar

Azonnali belépéssel felveszünk

8 9 2 Ft/kg

- 10. osztályt végzettek
szakács-, cukrász-, pincérszakmára
- érettségizettek
vendéglátó technikus szakképzésre
(ezen képzéssel egy időben idegenforgalmi
ügyintéző OKJ-s szakmai képesítés is szerezhető)

szakképesítéssel és általános iskolai végzettséggel
rendelkezők részére.

. 1 3 0 Ft/kg

Teljesítményorientált bérezést, szállást és útiköltség-térítést
biztosítunk. Cégünknél 2 illetve 3 műszakos termelés folyik.
A m e n n y i b e n motiváltnak érzi magát a fenti feladatok
ellátására és egy sikeres, gyorsan fejlődő vállalatnál
szeretne dolgozni, adja be pályázatát a következő címre:

Győri Plast Műanyagipari Kft.

\

9024 Győr, Pásztor u. 26., Szurdoki Zsuzsanna,
lelefon: 06 (96) 526-365, fax: 06 (96) 526-360,
e-mail: zs@gyoriplast.com

Műtrágya! Műtrágya!

Friss, import,
34%-os ammónium-nitrát,
3x15-ös komplex NPK
műtrágya kapható!
TRANZIT-KER Rt.
Debrecen, Jókai u. 1.
Tel.: (52)412-660
(52) 502-003
(52) 502-004
20-938-2693
//<,
30-938-6478
(44) 366-866

IPARI ÉS KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT

HARMONIKUS
EGYÉNISÉG
hatásos fellépést, megjelenést segítő
programot tartunk

április 13—14-én.
Témakörök:
belső s z é p s é g önismeret: rejtett értékeink
k ü l s ő szépség egyéniség szerinti
színelemzés, öltözködési,
frizura- és sminktanácsadás
6722 S z e g e d , Tisza L. krt. 83. ü l . e m .
Tel.: 62/555-595, 06-30/2-697-692

Hirdetését

már

Márkakereskedésünkben haszongépjármüvekre specializálódott szakember várja ö n t ! Hosszított hétvégénken
2002 március 22-én, 23-án, vagy 24-én megtekintheti
teljes haszongépjármű kínálatunkat, valamint igénybe
veheti Assistance-i- és csereautó szolgáltatásunkat. Március
hónapban kedvező bérleti konstrukciókat is kínálunk.
Látogasson el márkakereskedésünkbe! WWW.renault.hu

Nyerjen

2000
500000
eurót vagy

forintot!

A R e n a u l t Fejes A u t ó h á z a j á n l a t a :
A k i m á r c i u s 2 1 . és a u g u s z t u s 2 0 .
k ö z ö t t b á r m i l y e n új R e n a u l t t í p u s ú
g é p k o c s i t vásárol (vagy m e g r e n d e l )
s o r s o l á s o n vesz r é s z t és e n n y i t
n y e r h e t vissza a v é t e l á r b ó l .
S o r s o l á s a u g u s z t u s 21 - é n s z e r d á n
10 ó r a k o r .

RENAULT FEJES AUTOHAZ
Hódmezővásárhely, Táncsics M . út 21.
Telefon: (62) 231-801

A magyar lízingpiac vezető vállalatai közé tartozunk.
Pozíciónkat erősitendő. Értékesítési Osztályunk részére
szegedi központú munkakörbe keressük
jövőbeli munkatársainkat:

TERÜLETI KÉPVISELŐ
(személygépkocsi, haszongépjármű,
valamint speciális gép területekre)

akik az üzletágvezetők irányítása alatt képesek kiemelkedő
értékesítési képességüket és ambíciójukat megalkuvás nélkül
saját és a vállalat érdekében kamatoztatni.
Feladat: új szállítók és ügyfelek megnyerése, majd velük
a folyamatos kapcsolattartás, meglévő ügyfél- és
partnerállomány ápolása, az elvégzett feladatok
naprakész nyilvántartása.
Feltétel: l e g y e n e l h i v a t o t t a kereskedelmi és

értékesítési szakma iránt. Rendelkezzen pénzügyi, műszaki,
illetve k e r e s k e d e l m i j e l l e g ű d i p l o m á k egyikével v a g y

felsőfokú tanfolyam képesítő okiratával.
Legyen a megpályázandó értékesítési területen vagy
biztosítási termékek értékesítésében szerzett, minimum
kétéves gyakorlata. Angol- és/vagy németnyelv-tudás,
felhasználói szintű számítógépes ismeret szükséges.
Legyen határozott fellépésű, jó megjelenésű,
kommunikatív személyiség.
Amit kínálunk: teljesítményarányos, kiemelkedő jövedelem,
mobiltelefon, biztos szakmai előmenetel.

postah i v a t a l b a n is
feladhatja!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmét, kérjük,
írásbeli jelentkezését - a megpályázandó munkakör
feltüntetésével - április 30-ig szíveskedjen elküldeni
Faragó Andrea irodavezető részére, az alábbi címre:
VB Pénzügyi Lízing Rt.
1134 Budapest, Váci út 37., illetve e-mailen:
andrea.farago@vbleasing.hu
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TELEVIZIOMUSOR
5.42 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8 . 3 0 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 135. 9 . 0 5 - 1 1 . 0 5 Naprakész magazin
11.05 Örök időkre Portugál tévéfilmsorozat, 36.
1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben
1 3 . 0 0 Rondó Kisebbségi magazin 1 3 . 5 0 Van
öt perce' 1 4 . 0 5 Moloney Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat. 20. 1 5 . 0 0 Otthon, édes otthon
Kórkép-körkép - Magyarország 2 0 0 2 1 5 . 3 0 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 48.
16.15 1 0 0 kép a XX. századról
1 6 . 3 0 Nagyböjti egyházzene
1 7 . 0 0 Gaia Ökológiai filmújság
1 7 . 3 0 Kapás van!
1 8 . 0 0 Híradó hatkor
1 8 . 1 0 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
1 8 . 4 0 Chicago Hope Kórház Amerikai tévéfllmsorozat, 54.
1 9 . 3 0 Híradó este
1 9 . 5 3 Sporthírek
2 0 . 0 5 Unda Tévéfllmsorozat, 2.
A f e k e t e király
2 1 . 0 5 Választás 2 0 0 2 Az Aktuális különkiadása
2 2 . 0 0 Híradó e s t e . Időjárás
2 2 . 2 0 Théma
22.35 Kuttúrpercek
2 2 . 4 5 + 1 Kulturális háttérműsor
2 3 . 4 0 Budapesti Tavaszi Fesztivál - híradó
0 . 0 5 Kárpáti krónika
0 . 1 0 Vllághíradó

5.50 Jó reggelt. Magyarország! Színes hírmagazin. Benne: Faluvilág 9 . 0 0 11.50 Délelőtt a TV
2-vel Benne: 9 . 0 0 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9 . 4 5 Rosalinda Mexikói filmsorozat 1 0 . 1 0 Szokatlan - Az élet sója
1 0 . 4 0 Közvetlen ajánlat 1 1 . 4 0 Mi, magyarok
11.50 Riviéra Európai filmsorozat 1 2 . 2 0 Csapodár csalogány Amerikai vígjátéksorozat 12.45
Magánórák Angol film. Fsz.: Albert Finney, Greta
Scacchi, Matthew Modine, Ben Silverstone. R.: Mike Figgis 1 4 . 4 0 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 1 5 . 0 0 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin
filmsorozat 1 5 . 3 0 Barátok és szerelmek Mexikói
filmsorozat
1 6 . 0 0 Lucectta
1 6 . 3 0 Sebzett szívek
1 7 . 0 0 Claudia
1 8 . 0 0 Aktív A TV 2 magazinja
1 8 . 3 0 Tények Hírműsor
18.55 Jó barátok
19.25 Nincs kegyelem
19.55 Poénbomba
2 0 . 3 0 Fantasztikus Európa
2 2 . 0 0 így készült a... Shallow Hal
2 2 . 3 0 Magyarország választ
2 3 . 0 0 Jó e s t é t , Magyarország!
2 3 . 4 5 Autóexpó
0 . 1 5 Sörlegendák
0.2S Szép álmokat, drágám!
2 . 0 5 Aktív
2 . 3 0 Mi, magyarok
2.50 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub 9 . 1 0 Top-shop
9 . 2 5 Julieta 9 . 5 0 Teleparti 1 0 . 4 0 Top-shop
1 1 . 3 5 Delelő 1 2 . 0 0 Híradó - Déli kiadás
12.45 Ünnepnaptár 1 3 . 1 0 Teleparti 1 4 . 0 0
Hélene és a fiúk 1 4 . 3 0 Kalandos nyár 1 5 . 3 0
Csak egy szavadba kerül1 1 5 . 3 5 Receptklub
15.45 Milagros Perui filmsorozat, 22.
16.15 Csak egy szavadba kerül!
1 6 . 2 0 Vad szenvedélyek
1 7 . 1 0 Mónika A kibeszélőshow
1 8 . 0 0 Találkozások
1 8 . 3 0 Híradó - Esti kiadás
1 8 . 5 5 L e g y e n ö n Is m i l l i o m o s !
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1 4 7 9 - 1 4 8 0 .
20.25 Szupermozf: Fantom az éjszakában Amerikai akciófilm.
2 2 . 1 5 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 3 5 .
2 3 . 0 5 Híradó - Késő esti kiadás
2 3 . 2 5 .hu Multimédia-magazin
2 3 . 5 5 Az Oblong család
0 . 2 0 Fókusz
0 . 5 0 Dlvatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5 . 3 G 8 . 3 0 Indul a
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Égtájak (ism.)
9.10 Tóth Árpád: Hajnali szerenád 9.15 Kincsek az
ég alatt 9.40 Barangoló 9.55 Néptáncok 10.05
Történetek a boldogulásról 11.45 Konstanty lldefons
GalczynsKi—Fenyvesi Béla: Találkozás Chopinnel
11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés. vers 12.10 Isten kezében 12.40 Felelet az életnek 13.10 Marsall László: Álombeli csúszda 13.15 Néma kolostor Magyar játékfilm 14.55
Kormos István: Szegény tonck 14.50 A Sepik folyó
mentén 15.20 CzóbelMinka: A szél 15.25 Hungaria Litterata 16.00 Háy János: Csigák a triászból
16.05 Régmúlt szerelem 16.55 Öt órai zene
17.55 Kalendánum 18.00 Híradó, sport 18.30
Mese 18.50 Gál Éva Emese: Folyamat 18.55 Hej.
hej. helyes beszéd 1 19.00 Váltó Gazdasági magazin 19.30 Halló, halló! 20.00 Választás 2002
Pártok, programok, jelöltek 21.15 Európa legszebb
kertjei 21.45 Híradó, sport 22.05 Miért? Kérdések a közéletről 22.30 Marno János versei 22.35
Összkép Kulturális híradó 23.05 Hazák és határok
23.35 Maraton Magyar film 0.30 Hírek

5.42 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8.35 Járóföld 9.05 Utazás a világ nagy
vasútjain Angol útifilmsorozat. 3 . 1 0 . 0 5 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat, 3 7 1 1 . 0 0

•
Magyar ház 11.25 Mozart: A-dúr klarinétverseny
12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell 12.30
1100 év Európa közepén 3 . 1 3 . 0 0 Híradó délben
1 3 . 5 5 Bajnok Bajnokok műsora, a műsorok bajnoka 1 4 . 2 0 Jani házhoz megy.. 1 4 . 4 5 Lendületben 1 5 . 1 0 Naprakész magazin 17.05 Iskola utca 18.00 TS Kézilabda-mérkőzés 19.40
Esti mese 1 9 . 5 0 Théma 2 0 . 1 0 Híradó este
20.35 Sporthírek 20.40 Az olvasás éve 20.45
Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 112.
2 1 . 1 0 Az utolsó út 2 1 . 4 5 A nagy kék jelzés avagy a hűség jutalma Magyar film 2 3 . 0 0 Záróra 0 . 0 5 Éjszakai telefon - Zelki Jánossal 1.45
Választás 2002 2 . 4 0 Helló, Einstein! 3 . 3 5 Vllághíradó 3 . 5 5 Petrovics Emil: I. kantáta 4 . 1 0
Kapás van! Horgászok magazinja 4 . 4 0 Kultúrpercek 4 . 4 5 Iskola utca

Szeged TV
6.00 Estelö - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Lélektől lélekig (Ism.) 8.00 Zenevonal. 10.00
Jutalomutazás. Magyar filmszatíra. 11.20 Zenevonal. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal.
18.05 Építsen velünk.
18.20 Mese.
18.30 Közös nevező.
18.45 Interjú Orbán Viktorral.
19.00 Híradó.
19.30 Estelö - szórakoztató ós információs műsor.
20.30 Esti zóna.
21.00 A másik asszony. Amerikai
film.
22.30 Híradó (Ism.).
23.00 Építsen velünk (Ism.).
23.15 Képújság.

kai 2 2 . 0 0 Késő esb krónika 2 2 . 3 0 Iskolapélda
23.00 Kenő 23.04Zenetörténet - mindenkinek.
Földes Imre előadás-sorozata 0 . 1 0 Himnusz
PETŐFI
4.32 Hajnali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.45
Sportreggel 9.00 Délelőtt 10.10 A vélemény szabad... 10.45 Zenesarok 11.38 Zöld jelzés 11.48
Korkérdés 1 2 . 0 0 Nótacsokrok, nótakettősök
13.00 Verkli 14.00 Kabarécsütörtök. Szerkesztő: Farkasházy Tivadar 17.00 Háztól házig 1 8 . 0 1
Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 0 4
Sportpercek 19.15 Unikum 2 0 . 0 0 Váltóhang
21.04 Nyugat-keleti díván 2 2 . 0 0 Modem idők
2 2 . 3 0 Drogér(i)a 23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél
után... Ungváry Ildikóval 3.03 Melódiakoktél - Tari Viktorral 4.03 Cigánynóták. Grabócz Miklós feldolgozá- sálból
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. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform.
6.00 Reggeli krónika (Kossuth) 6 . 2 0 Jegyzet.
6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd:
utazási kiállítás. 7.20 Aktuális beszélgetés: folyami hajózás. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.15 Egyébként. 9 . 0 5 11.57 Hétfőtől
péntekig: Kossuth - Napközben. 11.05 A körzeti
stúdiók közös műsora. 11.45 Hírvonal. 12.00
Déli Krónika (Kossuth) 12.45 Hírek, tudósítások a
Dél-Alföldről. meteor, útinform 13.05 Hétfőtől pén-

tekig: Kossuth. 1 4 . 0 0 Hírek, meteor, útinform.
14.05 Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel. e-mail: zdr@freemail.hu 15.00 Hírek,
időjárás-jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Marik István. 15.10 Ötéves az Európa hullámhosszán. 16.00 Hírek, meteor, útinform.
16.15 Zene; filmlevél. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelözetes. 17.15 Sporthírek, esti
mese gyermekeknek. 17.45 Hírek tudósítások a
Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika.
(Kossuth) 18.30-tól 22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális
Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu Címünk:
6721 Szeged, Madách u. 6.
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
15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscherSövény Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00 Közélet (Zoltán Csaba). 21.00
Repertoár (László István). 23.00 Éjszakai Zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9.00 Roadshow Biite Zsolttal - 1 műsorvezető. 2 kívánság 3 óra. 4 kerék, 5letek a Média6-on.

12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel. 15.00 Délutáni magazin Vass Marianna! 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal - több mint kívánságműsor. Telefon:
6 2 4 6 6 - 8 4 0 . 1 9 . 0 0 A Mozgásban - közlekedési
magazin. 20.00 Kávé előtt - ajánlatok a Közéleti Kávéház kínálatából Nyemcsok Évával. 21.00 Tihanyi
oldies party-a 60-as, 70-es és 80-as évek slágerei.
22.00 Éjszakai Megamix 100% reklám és hírmentes övezet.

ségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menti
Krónika-hétköznap 17.15-töl 17.45-ig
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, útinform, lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk. 10.00 Zeneóra. 1 1 . 0 0 Programajánló.
12.00Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Portré. Utazási körkép. 17.15 Tisza Menb Krónika. A nap hírei. 18.00 Orvos, mikrofonnal.
19.00 Esb mese. 20.00 Zenés éjszaka.

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax:
533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám
533-777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk:
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsora szőlészet és a borászat aktuális kérdései 2002-ben, piaci lehetőségek. Vendég: Nagy Sándor, a Róna Kft szőlőágazat vezetője, Takács Ferenc
borosgazda. 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.).

ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHzen. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondja meg
6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban.
6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben.
Szombaton 11.35-től Fiatalok kívánságműsora egy
órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.
MÉDIA-6 RÁDIÓ SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes. Petőfi U.-5. Tel.:
62312-148, teKax: 62440-880, E-mail: media6@szentes.medla6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBChírek friss információk. 13.00 Tiszavidéki Hangadó.
17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor, 62440-880, aktuális Információk, riportok, játékok, esti mese. 21.00 Zenehid.

RÁDIÓ 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: 62315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mall.hszanet.hu Állandó műsorok: helyi és tér-

Közzététel

Magyarország
a legsikeresebb nemzetek sorában

Telin TV
22.00 19.00 Hangos képújság 19.00 Pályairány 3 - megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. 19.30 Kábel Tv ajánló. 20.00 Tiszatájék.
2 0 . 3 0 Lakáskulcs. 2 1 . 0 0 McKenzye-show.
22.00 Negyedik Dimenzió: halál közeli élmények
az orvos szemével.
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A z e m b e r hisz ezt-azt. G o n d o l j a így-úgy. A z t á n , h a t u d o m á s t szerez e r r o l - a r r ó l ,
rájön, hogy másképpen van, bizony nemritkán elcsodálkozik.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu httpiPtoww.tktv.hu
15.00-tol 19.00 óráig TKTV Képújság

VTV Makó
7.00 A szerdai adás ismétlése. 10.00 Képújság
18.00 Műsorajánló. 18.05 Fogadóóra a képernyőn
dr. Búzás Péter polgármesterrel. Az adás ideje alatt hívhaté telefonszám: 213-021. 18.55 Reklám
19.00 Híradó. 19.10 Sajtóklub. 19.50 Híradó
(ism.). 20.00 Képújság.

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Figaró házassága - vígopera. Bédetszünet
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Janika - színmű. Kölcsey Ferenc-bérlet,
jegyek válthatók

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Az igazság
nevében. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4. fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Szerelem utolsó vérig Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. fél 5 és este fél 8 óra: Korcs szerelmek. Színes belga
film.
GRAND CAFE
Frankofon éjszaka.
PLAZA CINEMA CITY
Hány Rotter: 14 óra. A Gyűrűk Ura: 16.45,20 óra. A
nagyon nagy Ó: 13.30,15.45,18 óra. Valami Amenka:
18,20.15 óra. Szörny Rt: 13.45,15.45,17.45 óra. Egy
csodálatos elme: 19.45óra. Szerelem a végzeten: 14.
16 óra. Kiképzés: 20.15 óra. Banditák: 15,17.30,20
óra. Álmok útján: 14, 16, 18 óra. A sólyom
végveszélyben: 20 óra. Hüvelyk Matyi: 14 óra. Az
igazság nevében: 15.45, 18, 20.15 óra Üldözési
mánia: 13.30 óra. Tnpla vagy semmi: 15.45,18,20.15
óra. Impostor: 14,16 óra. Más világ: 18,20 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Koszi a csokit! Színes francia
film; este 8 óra: Az egyetlen. Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 és este 8 óra . Csajok a csúcson. Színes, m.
b.i

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.05 A Szabó család (ism.) 11.35
mi lesz ebből..." - Részletek Kánya Emília önéletírásából. V 4 . 1 2 . 0 2 Déli krónika 12.40 KI nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.04
Társalgó 1 5 . 0 4 Tematikus választási műsor
16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05 Vállalkozásklinika 17.46 Kék
bolygó 18.00 Esti krónika 19.06 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04Aranyemberek - Zoltai Dénes esztéta 20.35 Degré Alajos:
Visszaemlékezéseim, 1 3 . 2 1 . 1 0 A XX. század tit-

Úgy tartják, ha az ember bízik magában, az már fél
siker. De vajon mennyire bízunk mi, magyarok abban, hogy hazánk a közeljövőben valóban felzárkózik a világ legsikeresebb nemzetei közé? S mennyire
bíznak ebben a sikeresnek mondott európai nemzetek fiai, lányai?

Németeket, osztrákokat és franciákat kérdeztünk meg:
összességében milyen véleménnyel van Ön Magyarországról?

Jó hírünk van. Úgy tűnik, végre kezdjük magunk
mögött hagyni régi, jól megszokott pesszimizmusunkat. Már két éve sem panaszkodhattunk. Akkor
a megkérdezettek 59%-a bízott benne, hogy Magyarország egy-két évtizeden belül felzárkózhat a világ
legsikeresebb országai közé. 2002-ben már a polgárok
65%-a, csaknem kétharmada volt a siker pártján.
A bizakodók közül a legbizakodóbbak a családosok, a vállalkozók és a diákok.
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Forrás: Magyar Gallup Intézet, Országmegítélés-kutatás, 2000. január

Mennyire bízik Ön abban, hogy egy-két évtizeden belül
Magyarország felemelkedik a legsikeresebb nemzetek közé?

%

De hogyan fogad majd bennünket az európai
tek közössége? Vajon Attila nyilai jutnak-e
eszükbe, vagy 1956 októbere?

nemzerólunk

Örömmel jelenthetjük, hogy nincs félnivalónk. A németek, osztrákok és franciák igen jó véleménnyel vannak
rólunk. Azok pedig, akik már jártak hazánkban, még
kitüntetőbb benyomásról számoltak be.
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A külföldiek szerint legjellemzőbb tulajdonságaink közé
tartozik a tehetség és az összetartás. Mindezek tükrében
2C a3 nem véletlen, hogy Ausztriában, Franciaországban és
— k,
Németországban a megkérdezettek többsége európai
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cd uniós csatlakozásunk mellett voksolna. Egy 2000. januári
OS
felmérés eredménye szerint, ha népszavazást tartanának
ez ügyben, az osztrákok 63%-a, a franciák 66%-a állna
mellettünk. A németeknél ez az arány a 82%-ot is eléri.
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Számíthatunk rájuk, hisz ők is számítanak ránk.

Megkérdeztük a németeket, osztrákokat és franciákat: jeliemzó'-e Ön szerint Magyarországra?
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Három rendőrarany Felborul a papírforma?
Holnap, 16.30-kor: Szeviép-Szeged-BSE

ra, közülük a szervezésben is óriási munkát vállalt, 100 kg-os Kovács Szabolcs szereplése kisebb
meglepetést okozott: címvédőként
ugyanis az ötödik helyen végzett.
- Az első meccsen nem voltam
felpörögve, és egy szőnyeg széli akciónál, sajnos hibáztam, így ipponnal kikaptam. A folytatásban
sem ment - nyilatkozta Kovács.
A szenioroknál hiába várták az
érdeklődök Kumbor Tibor szereplését, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vett részt a tavalyi ob szenior 100 kg-os ezüstérmese. A
CSMRFK kötelékéből hárman jutottak el a dobogó legmagasabb fokáig: Török Attila (60 kg), Kiss József (73 kg) és Debreczeny Dénes
(81 kg). Suhicz István szervező így
értékelte a viadalt: - Jó színvonalú esemény volt, amelyen több,
korábban minősített dzsúdós startolt. A házigazda gárda megerősítette a tavalyi pozícióját, és ez főleg

CSELGÁNCS
Az elmúlt két évhez hasonlóan
ezúttal is Szeged volt a - kiváló
- házigazdája a rendőrök cselgáncs országos bajnokságának.
A Csongrád megyeiek h á r o m
aranyéremmel zártak, a csapat
pedig, megismételve a 200l-es
produkcióját, harmadik lett.
Három kategóriában tizennyolc
együttes érkezett az Etelka sori
munkacsarnokba. A huszonegy
korcsoportban összesen 125 versenyző indult, köztük tizenegy
sportolóval a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság. A legnépesebb küldöttséggel a Készenléti
Rendőrség és a BRFK képviseltette magát, egyaránt huszonegy cselgáncsozóval. A csongrádiaknál többen is esélyesként léptek a tatami-

úgy értékes, hogy a riválisokhoz
képest kevesebb sportolót nevezett.
A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság versenyzőinek eredményei, nők, 57 kg: ...3. Karsai
Magdolna, 63 kg: ...3. Orsós Ilona.
Férfiak, 35 év alattiak, 60 kg: 1. Török Attila, 66 kg: ...2. Horváth Roland, ...5. Mózes János, 73 kg: 1.
Kiss József, 81 kg: 1. Debreczeny
Dénes, 100 kg: ...3. Pataki Attila,
...5. Kovács Szabolcs. 35 év felettiek, 100kg: ...4. Szűcs János.
Csapatban: 1. Készenléti Rendőrség, Bp. 91,2. Budapesti Rendőrfőkapitányság 72,3. Csongrád Megyei RFK 45 ponttal. Különdíjat
kapott a legeredményesebb megyei női (Orsós Ilona) és férfi (a
35 év alattiaknál: Török Attila, a
szenioroknál: Szűcs János) cselgáncsozó, valamint Kovács Szabolcs a szervezésért.
MÁDI JÓZSEF

KOSÁRLABDA
Tizenkét nap pihenő után újabb
bajnoki mérkőzés vár a SzeviépSzeged A csoportos női kosárlabdacsapatára: holnap délután fél ötkor az újszegedi Sportcsarnokban
a BSE lesz a vendég. Idegenben
92-64-re nyertek a fővárosiak, úgy,
hogy félidőben még csak két ponttal (40-38) vezettek. A második
játékrészben döntőnek bizonyult,
hogy Donkó Orsolya deréksérülés
miatt nem tudta folytatni a játékot
és tartalékos szegediek - Varda,
Mirkov, Roczkov is hiányzott - ellen a városmajoriak felülkerekedtek.
Antal András vezetőedző nincs
igazán jókedvében. A fiatal szakember azért bosszús, mert újabb
két játékosa bajlódik sérüléssel.
- Mészáros Kornélia kéz-, Szopkó Eszter pedig a térdsérüléssel
bajlódik. Koninak egy régi problémája jött elő, az orvosok azt javasolták, hogy gipszeljék be a sérült
testrészt. A játékos egyelőre úgy
döntött, hogy egy rögzítő kötéssel
vállalja a játékot. Esztinek bevizesedett a térde, nincsenek fájdalmai, azonban nehezen tud mozogni. Az ő pályára lépése kérdéses, ennek ellenére bízom benne,
hogy az elkövetkező időszakban
sokat javul az állapota és nevezhetem a csapatba. Napi két tréninggel készültünk az elmúlt időszakban, főként védekezési feladatokat gyakoroltunk, hiszen a palánk
alatt jó játékerőt képviseld BSE.

Kézcsata - bemutatta Mészáros Kornélia (fehér mezben) és szolnoki ellenfelei.

Azt szetném, ha holnap megismételnénk azt a gyors támadásvezetést, amit a BEAC-meccsen bemutattunk. Ismert kosarasokból
álló együttes lesz az ellenfelünk.
Ibpp, Hagara, Kosjár a válogatott
keret tagja, s Nagy Dóra is többször
szerepelt a nemzeti együttesben. A
fő feladat éppen az lesz, hogy őket
kikapcsoljuk a játékból. Sajnos, a

Fotó: Gyenes Kálmán

sérülések miatt nem vagyunk sokan, így eléggé foghíjasan kell felvennünk a küzdelmet. A sok rossz
előjel ellenére bízom benne, hogy
megnehezítjük a fővárosiak dolgát, a tét abszolút nem nyomaszt
bennünket, felszabadultan játszva akár meg is lephetjük őket mondta Antal András edző.
S. R.

X-Treme: jó évkezdet
A rendőrök országos dzsúdóbajnokságán a nőknél két szegedi bronzérem született.

Fotó: Miskolczi Róbert

DIVATTÁNC
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Wienerberger

Keresse a téglát...
Wienerberger Épitkt

POROTHERM

POROTHERM

POROTHERM

A szegedi X-Treme Hip-hop Dance School növendékei két viadallal
kezdték a versenyévadot; az esztergomi és debreceni országos pontszerző divattáncviadalokról is több
jó eredménnyel térhettek haza. Az
előbbi helyen három arany- és két
bronz-, míg az utóbbin négy
arany-, egy ezüst- és öt bronzérmet
szereztek.
Eredmények, Esztergom, gyermekek, hip-hop egyéni: ...6. Szekeres Réka, duó: ...6. Szekeres,
Szakái Zsanett. Csoport: 1. X-TTeme A (Szakái, Szekeres, Tbmbácz
\&nessza, Lakatos Lilla, Stefanovics
Nóra, Balla Esztella, Juhász Hen-

riett), ...4. X-TTeme B (Madácsi
Dóra, Madácsi Szilvia, Pintér Roland, Varga Vivien, Földeák Dominika, Balogh Bianka, Jánosi Szilvia).
¡uniorok, hip-hop, fiúk, szóló:
...4. Barna Gábor, duók: ...5. Barna, Leffler Gábor. Formáció: 1. XTreme.
Felnőttek, hip-hop, férfiak, szóló: . ..3. Göncz Sándor. Csoport: 1.
X-TTeme A (Bódi Zsuzsanna, Vida
Csilla, "terhes Edit, Oláh Krisztina,
Kisteleki Szilvia, Göncz), ...3. XTTeme B (Vágó Beáta, Krizbai Andrea, Csonka Anett, Vass Tünde,
Tóth Szilvia, Balogh Ágnes, Takács Margit).
Debrecen, gyermekek, hip-hop,
egyéni: ...3. Madácsi, 4. Balla, duók: ...3. Szekeres, Szakái. Csoport:
1. X-TTeme A (Szekeres, Szakái,
Lakatos, Balla, "Tbmbácz, Stefano-

vics, Juhász), ...3. X-TTeme B (Varga, Pintér, Madácsi D., Madácsi
Sz., Földeák, Balogh, Jánosi).
Juniorok, hip-hop, duók: ...4.
Iván, Barna Á., ...7. Barna G., Leffler. Csoport: ...3. X-TTeme (Iván,
Barna Á , Kiss, Leffler, Barna G.,
Szakái). Formáció: 1. X-TTeme (Vukov Tamara, Farkas Renáta, Sohajda Viola, Szakái Szandra, Ambrus, Iván, Szekeres, Barna Á., Barna G., Babinyecz Tímea, Kéki Barbara, Benke Anna, Kiss, Kovacsik
Mónika, Bodai Blanka, Tasnádi Ildikó, Leffler, Lendvai Lujza, Rácz
Melinda, Kecse Nagy Fanni).
Felnőttek, hip-hop, férfiak, egyéni: 1. Göncz. Csoport: 1. X-TTeme
A (Bódi, Vida, Kisteleki, Tferhes,
Oláh, Göncz), ...3. X-TTeme B (Vágó, Krizbai, Csonka, Vass, Tóth,
Balogh, Takács. Felkészítő: Kárpáti Bernadett.

Bajnokokat neveltek
MUNKATÁRSUNKTÓL
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házat akarfépíteni

- szeretne információkhoz jutni az építőanyagokról
- keresi a z o p t i m á l i s m e g o l d á s t

- még nyerni is akar LG tv-t vagy LG házimozit.
A m e n n y i b e n magára ismert, kérjük látogasson el a
W i e n e r b e r g e r É p í t k e z ő k H ó n a p j a k ö v e t k e z ő rendezvényére:

2002. március 23.
Déléptek Házépítők Boltja Szeged, Budapesti út 8.
További partnereink:

gstsoeiga
litatS/T

ÉPÍTSEN TÉGLÁBÓL
POROTHERM A WIENERBERGERTŐL

AUSTR^HERM

RE NDSZEREK

LB Kit

f

PfcggtT

További információért hívja: (1) 464-7040
www.wienerberger.hu

Két országos bajnokkal gyarapodott a megyei táncsport. Budapesten két korosztályban rendezték
meg a legjobbak csatáját, és a szegedi B.E.S.T KSE, illetve a kisteleki központú Pro-Art TS egyaránt
aranyéremmel gazdagodott.
A junior II. korcsoportú fiatalok
standard tánc országos bajnokságán a B.E.S.T. KSE párja, Szabó
Tibor tanítványai, a Varga Tamás,
Lovász Vivien kettős nem talált
legyőzőre. Ők képviselik majd hazánkat áprihs 20-án, Moszkvában
a világbajnokságon.
Az ifjúságiak latin-amerikai országos bajnokságán a kisteleki
Nagymihály Balázs, Péter Szabó
Zsófia kettős volt a legjobb. Természetesen ők szintén vb-résztvevők.
Törökgyörgy József táncpedagógus
több növendéke is elindult ezen
az ob-n, és valamennyien bejutottak a döntőbe. Gilicze László és
Czirok Dóra az 5., Szűcs Gábor
és Mezei Virág a 6., míg Katonka
Zoltán és Szabó Anikó a 7. helyen
végzett.

A junior II. korosztályú standard tánc ob győztese a Varga Tamás,
Lovász Vivien szegedi duó.
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Két negyedig partiban

Ezüstérem
Szalonikiből
LÖVÉSZET

REFLEKTOR
JÓTÉKONYSÁGI ATLÉTABÁL
A Csongrád Megyei és a Szeged Városi Atlétikai Szövetség ápribs 6án (szombat), 19 órakor „Jótékonysági bált" rendez a szegedi Kék Csillag étteremben. A bál fövédnölce
Németh Mildós olimpiai bajnok
gerelyhajító lesz, a zenét pedig a
„Hajnahgszól" zenelcar szolgáltatja. Jegyet március 31-éig a kővetkező
személyektől lehet igényelni: Bandur László (279-629), Bódi Katalin
(472-234), Guba Pálné (425-533,
30475-5335), Herédi István (429068), Kéri Ferenc (20322-6311),
Kiss Gábor (491-283,20357-4936),
Reigl Zoltán (498-093, 2 0 3 3 0 2124), Rédli József (Iskolák Sportboltja, Szeged, Madách u. 1.)

VÍZILABDA

MUNKATÁRSUNKTÓL
kontavill-szentesivkRemek magyar, szegedi érdekeltségű eredménnyel kezdődött a görögországi Szalonikiben a légfegyveres Európa-bajnokság. A junior lányok légpisztolyos számában a magyar csapat (Csonka Zsófia, Gallai
Eva, Takács Kornélia) a világcsúccsal győztes ukránok, valamint
a lengyelek közé beékelődve a második helyen végzett. Andrássy Árpád, a Szeged Városi Lövészklub
helyszínen tartózkodó vezetője elmondta, az ezüstérmes gárdának
tagja volt a Tisza-parti egyesület
versenyzője, Gallai Éva is, aki 374
körös teljesítménnyel járult hozzá
a sikeres szerepléshez.

Liverpool
a nyolcban
MUNKATÁRSUNKTÓL
A labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó csoportkörének első játéknapján több érdekes eredmény született.
A csoport: Boavista (portugál)-Manchester United (angol) 0 - 3 (0-2),
gólszerzők: Blanc (14.), Solskjaer
(29.), Beckham (51., 1 l-esből). Bayern München (német)-Nantes
(francia) 2-1 (0-0), gólszerzők: Jeremies (58.), Pizarro (87.), ill. Ahamada (54.). A csoport végeredménye: 1. Manchester United 12
(13-3), 2. Bayern München 12
(5-2), 3. Boavista 5, 4. Nantes 2
ponttal. B csoport: Liverpool (angol)— Roma (olasz) 2 - 0 (1-0), gólszerzők: Litmanen (7., 1 l-esből),
Heskey (64.). Galatasaray (török)—Barcelona (spanyol) 0-1 (0-0),
gólszerző: Luis Enrique (58.). A csoport végeredménye: Barcelona 9, 2.
Liverpool 7 (4-4), 3. Roma 7 (6-5),
4. Galatasaray 5 ponttal. A Liverpool javára a Romával szemben az
egymás elleni meccseken megszerzett több pont döntött. A nyolc közé a Manchester United, a Bayem
München, a Barcelona és a Liverpool jutott.

domino-bhse

5-12

(0-2,2-2,2-4,1-4)
OB l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes,
ligeti uszoda, 400 néző. Vezette: Németh
A , Kun.
Szentes: HORVÁTH T. - Somogyi, PELLEI
3, Juhász E., Szabó N. 1, Dallos,
Szénászki. Csere: Biltsik, Szabó T.,
Törőcsik, Vígh R„ Döbrössy, Hyc 1.
Edző: Kádár József.
Honvéd: Peile - Gombos, Jäger 1,
BÁRÁNY 3, Kiss G..BIR0S 3, Tóth 1.1.
Csere: Kovács 0., SZÍVÓS 2, Ofner, Takács
1, Sugár 1. Edző: Kovács István.
Gól - emberelőnyből: M, ill.
Négyméteresből: - , III. 1/1.
A két gárda nem is oly rég az MK
negyeddöntőjében találkozott; a
három olimpiai bajnokot felvonultató Domino úgy jutott a négy
közé, hogy Pesten hat, a Kurca
partján pedig négy góllal bizonyult
jobbnak a Kontavillnél. Természetesen most is ők számítottak a
meccs esélyesének, főleg úgy, hogy
a házigazdáknál két kiválóság, a
Svájcba igazolt Kis István és Berki
András is hiányzott. A helyükre
életük első OB l-es mérkőzésére
készülő játékosokat nevezett Kádár
József edző. Ilyen összeállításban
még sohasem szerepelt a Szentes...

Vízfeltöltés
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szovics Zoltán, a Szeged városi sportigazgatóság vezetője a
pecások megnyugtatására közölte, hogy a kajak-kenu Eb-re a
Maty-éren nem vízcserét hajtanak végre, hanem 500 ezer köbméter Tisza-vízzel töltik fel a tavat. Ez két szempontból is fontos:
egyrészt a nemzetközi kajak-kenu
szövetség mélységi előírásainak
így felel majd meg a pálya, másrészt a horgászoknak is kedvezőbbek lesznek a lehetőségeik.

TOTÓMONOLÓG
Móricz István (képünkön), alias
„Zsiga" annak idején a Diósgyőr,
az Eger, valamint a Szeol AK labdarúgójaként 52 NB l-es találkozón lépett pályára. Aktív pályafutása végeztével sem szakadt el
a sportágtól, a Szeged öregfiúk
gárdájában gyakran feltűnik.
- Az erőfutballt nem kedveltem annyira, a technikai bravúrokra épülő játékos foci állt mindig is közel hozzám - magyarázta a 47. évében járó egykori
nagy munkabírású, kiváló irányító középpályás. - Több remek meccset volt szerencsém
játszani, közülük is a Szeged színeiben a Csepel elleni derbit
emelném ki. Vetélytársunk hiába vezetett már 2-0-ra, a hajránk jól sikerült, döntetlenre,
2-2-re mentettük a mérkőzést.
Móricz leginkább a spanyol
futballt szereti, de azért az olaszt
sem veti meg.

- A Roma a kedvencem, igazán
sajnáltam, hogy n e m jutott a
BL-negyeddöntőbe. A bajnokságban javítanak majd a bordósárgák, az Interrel szembeni szupermeccsen mind a három pontot elhozzák Milánóból. Nálunk
is rendeznek rangadót, amelytől
azt várom, hogy a Zete legyőzi a
kissé kényelmessé vált MTK-t.

IME. ATIPPJEIM:
1. Sopron (8.)-Ferencváros (3.)
2. Dunaferr (6.)-Debrecen (7.)
3. ZTE (2.J-MTK (1.)
4. Újpest (5.)-Vasas (12.)
5. Kispest (9.)-Győr (10.)
6. Freiburg (16.)-Mönchengladbach (12.)
7. St. Pauli (17.)-VfB Stuttgart (9.)
8. Schalke (4.)-Kaiserslautern (6.)
9. Wolfsburg (lO.J-Bremen (7.)
10. Parma (13.)-Juventus (3.)
11. Chievo (5.)-Verona (9.)
12. Piacenza (12.)-Milan (6.)
13. Venezia (18.)-Atalanta (11.)
pluszmérkőzés:
14. Internazionale (2.)-Roma (1.)
Előző heti tippelőnk,
i

1
1
1
1
X
1
1
1
1
X
X
X
2
2

dr. Birínyi István 10 találatot ért el.

2

X
X
X
2

Nem Horváth Tamás kapuson múlott a Honvéd magabiztos győzelme.
Megilletődötten kezdett a Kurcaparti alakulat, amely az első öt
támadása közül egyet sem tudott
lövéssel befejezni. A gólok sorát
láger nyitotta meg, majd a negyed
legvégén Tóth 1. is betalált Horváth
T. kapujába. Kádár mester nem
volt feldobódva az övéi teljesítményétől, a szünetben ezt a szokottnál hangosabb mondatai is bizonyították. Tíz és fél perc játék után
Pellei előnyből szépített, ettől aztán
még inkább megjött a hihetetlen

lelkes szurkolótábor hangja. Hát
még akkor, amikor Hyc T. szó
szerint átejtette Pellét, 2-2. Nem
túlságosan nagy fordulatszámon
pörgött a vendéggárda, de ez is elég
volt ahhoz, hogy Szívós duplájával
újra két gól legyen a különbség.
Fordulás u t á n Pellei faragott a
hátrányból, majd Biros pöccintése
után Szabó N. hasonlóképp cselekedett, 4-5. Már-már kezdtek bízni
az újabb egyenlítésben a drukkerek,
ám Biros duplája és Sugár szimplá-

Fotó: Miskolczi Róbert

ja kissé lelohasztotta őket, 4-8. A
záró hét perc első felében a
házigazdákat sújtó néhány furcsa
játékvezetői ítélet, na meg Bárány
három találata borzolta a szentesi
nézősereg kedélyállapotát. Egyértelmű volt, a pestiek fölénye, igazából
ekkor jött ki a két csapat közötti
meglévő, valós tudásbeli különbség, 5-12.
Kádár József: - A körülményekhez
képest jól helytálltunk.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Tét: az egyesület léte
Tovább göngyölődik a dorozsmai
focipálya ügye. Tegnap az 53 százalékban tulajdonos Pannoncom
Ingatlan Kft. (a maradék 47 százalékon az iratok szerint két jogi és
egy magánszemély osztozik) képviselője, Póczik Dezső ügyvezető
igazgató és dr. Hajdú István ügyvéd
számolt be a legújabb fejleményekről.
Mint ismeretes, az említett kvartett nyílt árverésen jutott a dorozsmai objektumhoz, melynek értéke
a Szeged LC Kft. velük szembeni
tartozását fedezte. A létesítménnyel
egy csapatot is „kaptak", a Kiskundorozsma ugyanis a mai napig ezen
a pályán játssza megyei I. osztályú
mérkőzéseit is. A szép reményű
gárda pillanatnyilag a harmadik
helyen áll a bajnokságban. A léte
azonban egyre bizonytalanabb,
könnyen lehet, hogy már az őszt'
sem érik meg az Ottlik-fiúk megszokott otthonukban.
- A Pannoncom Ingatlan Kft.
döntő lépésre szánta el magát mondta dr. Hajdú István - , megpróbál jogi úton, birtokperrel a tulajdonához jutni. Az önkormányzat illetékesei által hangsúlyozott

érv, miszerint a létesítményt tizenöt évig sportcélúan kell hasznosítani, nem állja meg a helyét. Ezt
törölték, a tulajdoni lapon semmilyen bejegyzés nem szerepel. Ráadásul, ezt már említettük korábban is, a dorozsmai egyesület hónapok óta nem fizeti a meghatározott 300 ezer forintos havi bérleti
díjat.
A tulajdonosok, érthető módon,
szeretnék már látni a pénzüket, de
eddig minden törekvésük zátonyra futott. A birtokper első tárgyalási napja ápribs 4-én lesz és a jogi
képviselő szerint minden esély
megvan arra, hogy a nyár végéig
jogerőre emelkedjen. Ebben az esetben pedig az egyesületnek távoznia
kell az objektumból, a labdarúgók
pálya nélkül maradnak. Az ügyészségnél, tudtuk meg, már kezdeményezték az egyesület megszüntetését.
- A klub vezetői nem tudnak, s
úgy tűnik, nem is akarnak fizetni
- mondta Póczik Dezső - , pedig a
jogi helyzet világos. Az ügy a végső
stádiumba érkezett, de azt hiszem,
még mindig van „kiskapu", hajlandók vagyunk a kompro-

misszumra. Ehhez az kellene, hogy
végre komolyan leüljünk tárgyalni
erről az önkormányzat illetékeseivel. Amennyiben végleg „meghal" ez a vonal, természetesen szeretnénk hasznosítani a telket. Értsék meg, nem a dorozsmai foci ellen, Jianem a pénzünkért küzdünk.
Mezey Róbert jegyző a következőket mondta el az ügyről érdeklődésünkre: - A közgyűlés már
döntött. N e m engedi, hogy a csapatot megfosszák a pályától, és a terület más célú hasznosítását sem
engedélyezi. Egyúttal felhatalmazta Bartha László polgármestert,
hogy az önkormányzat csereingatlan-ajánlatával meglteresse az érintetteket. A 2,6 hektáron fekvő baktói labdarúgópályára gondoltunk,
mely értéldben - a dorozsmai pályát
39,6 millió forintra becsülték - és
nagyságban is hasonló. Ez megoldást jelenthetne.
És a folytatás: március 22-én
(pénteken), 18 órától - a Kávéházi esték keretében - a dorozsmai
polgármesteri hivatal kid túrtermében szurkolói ankét lesz a csapatról és a pályagondokról.
IMRE PÉTER

Miért maradnak távol Makón a nézők?

Nem téma az osztályváltás
LABDARÚGÁS
Ilyenre még nem volt példa. Legalábbis JVlakón. A város első számú
futballcsapata, a Makó FC a hétvégi, Jászberény elleni 4-O-s győzelemmel az NB II Szabolcs-Gabona
csoport élére ugrott!
- Gondolhatja, nem sírtam bánatomban, amikor megláttam az újságban a tabellát, amelyen a Makó
FC-nek a neve szerepelt legfölül osztotta meg velem érzéseit a zöldsárgák trénere, Kolozsvári fános. Szerencsére, a négy gólt szerző Mádi József remek napot fogott ki,
szinte minden sikerült neki. Mondtam is neki, az elosztásba apró hiba csúszott: a vasárnapi találatokból csak egyet kellett volna a nyitányon, a Tiszaújvárossal szembeni,

gől nélküli, döntetlennel zárult derbin szereznie. Ha az a két pont
meglenne... Figyelmeztettem is a
fiúkat, helyén kezeljék a sikert, mert
azt a legnehezebb elviselni, amikor
az ember a spiccen van. Nagyot lehet ám onnan esni... Aztán az is az
eszembe jutott, hogy egy évvel
ezelőtt utolsóként szégyenkeztünk
a táblázaton. Nagy utat tettünk
meg azóta.
A szakvezető a szurkolókra is kitért. Nem igazából érti, vajon miért nincsenek többen bajnoki
meccsen az Erdei Ferenc téri sporttelepen.
- Számomra és a csapat számára is talány a nézők távobnaradása.
Lehet, hogy nem sziporkázunk, de
ott vagyunk az élen. Ilyenkor nőni
szokott a nézőszám, nem pedig
csökkenni. Ráadásul elégedetlenkednek, és ezt szóvá is teszik. Nem

igazán értem, mi a bajuk. Azért
alcadnak köztük olyanok is, akik
szívülcet, lelküket kiteszik a kedvencekért. Abban bíznak, Magyarék
a következő évadot már egy osztállyal feljebb kezdik.
- Már többször elmondtam, most
is elmondom: az öltözőben tabu
téma az NB VB. Nem foglalkozunk
vele, mindig a soron következő
mérkőzésre készülünk, azt szeretnénk megnyerni. Ezzel együtt, úgy
érzem, álcár mi is bajnokok lehetünk. De ebhez az kell, hogy a gárda minden egyes tagja teljesítményének maximumát adja, szervezetten, fegyelmezetten futballozzon.
Képességek terén akadnak nálunk
jobb csapatok a csoportban, de a
közösségi szellem, a kohéziós erő
dolgában nincs miért szégyenkeznünk.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

TÉLI-KUPA
Újabb fordulót rendeztek Makón
a Téli-kupa elnevezésű teremlabdarúgó-hajnokságban. Eredmények,
A csoport: VálKer-Black Cat 1-16,
VálKer-Mali 1-15, Phoenix Csatalovak-Apátfalva SK1-7; B csoport:
Vörös-feketék-Apátfalva-Újfalu
5-1, Apátfalvi Takarék-Ferencszállás 3-6, Vörös-feketék-Leningrád
Cowboys 6-1, Fercncszállás-Faipar
13-4, Déligyümölcs-Apátfalva-Újfalu 6-4; C csoport: BaustudiumAS Coma 3-2, Red Devils Forever-Posta 3-9; D
csoport:
VHK-KMK Kamikase 9-2, Jómadarak-Favor Trans 1-10, ASS Makó-Jómadarak
0-2,
Bartal
Trans-Phoenix Bulls 3-4, VHK-Jómadarak 3-2 ; 35 év felettiek: Makói Öregfiúk-Posta 2-7, Sport
Mix-Dundi United 3-2, Sport
Mix-Phoenix Csatalovak 3-2. A
következő fordulót március 30-án
és 31 -én rendezik meg a helyi sportcsarnokban.
KITÜNTETETTEK
A Csongrád Megyei Termé,szetbarát-szövetség a sportág, a mozgalom
fejlesztéséért a kővetkezőknek adományoz kitüntetést: Kovács Balázs
(Crocus TK), Olasz Ferencné (Hódbakancsos TK), Maióti Ervin (Szentesi Spartacus SK). Az elismeréseket március 23-án, 10 órakor a
CSMTSZ küldöttközgyűlésén adják át az I. sz. Belklinika tantermében.
TORNA DIÁKOLIMPIA
Március 22-étől 24-éig Pápán rendezik meg a tornászok diákolimpiai döntőjét, melyen a következő
szegedi iskolák vesznek részt: Széchenyi gimnázium, Arany, Weöres
és Makkosházi általános iskola.
PÜNKÖSDI TÚRA
A Szentesi Szabadidős Sportklub
az idén is megrendezi (május 18ától 20-áig) hagyományos pünkösdi honismereti és természetjáró
komplex túráját. A túra útvonala,
1. nap: Szentes, Budapest (Nemzeti Panteon, Kossuth-mauzóleum),
Szentendre, Visegrád, Balassagyarmat (szálláshely: Madách-kollégium); 2. nap: Balassagyarmat,
Csesztve, Szécsény, Ipolytarnóc
(szabadtéri múzeum), Salgótarján
(szálláshely: Lorántffy-kollégium); 3.
nap: Salgó vár, Somoskő vára, Hollókő, Szentes. Jelentkezni május 8áig lehet a lelub Tóth József utca
28/A szám alatti helyiségében, szerdánként 15 és 17 óra között.
HORGÁSZHÍREK
A deszlci Maros Ponty HE haltelepítés miatt horgászati tilalmat tart
március 24-én 6 óráig az I. és II. taván. A területi jeggyel rendelkezőknek március 23-án, 7.30-tól 11ig évadnyitó versenyt rendez a klub.
Nevezés a helyszínen 7 óráig.
BIRKÓZÓTOBORZÓ
A Szegedi VSE birkózószakosztálya felvételt lúrdet 6-12 éves fiúk részére. A jelentkezőlcet Benkő Gyula mesteredző várja kedden és csütörtökön 16.30-tól 18 óráig az
SZVSE Kossudi Lajos sgt. 74/c alatti sportcsarnokában.
GYÖZÖTT AZ FC SZEGED
Edzőmérkőzést játszott tegnap az
SZVSE az FC Szegeddel, s a vendég
NB Il-es gárda 2-0-ás félidő után
4-O-ra győzött. A gólokat: Csűri,
Kunicsai (11 -esből), Mórocz és Bány
szerezték.
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Kutyaszerep

Egy torony képe

Készítette

SAN FRANCISCO (MTI)

BAKOS ANDRAS
Finom, áttetsző párát látunk a csúcsos torony
körül azon a felvételem az út melletti óriásplakáton, amely az egyik biztosítótársaság
központját
ábrázolja. S hogy ne legyen semmi kétségünk a
kép egyértelmű sugallata felől, oda is van írva a
váras neve: New York. Ez nem dől le, dacol az emberi barbársággal, hirdeti a plakát, aztán van, aki
arra gondol, hogy milyen megindítóan
esendő
tud lenni egy ilyen torony; bár nagy hatalma van
a biztosítónak, a pénznek, az emberi tuloksággal
szemben ugyanolyan kiszolgáltatott, mint azok,
akik benne bíznak. Mégis, mi mást lehetne tenni: A pára, lehet, nem is pára, csak a levegő,
amelynek finom fényét olyan szépen
örökítik
meg a celluloid filmszalagok.
Okosabb végre elfelejteni, hogy a magas házak
ablaka arra is való, hogy kiugorjanak rajta, ha
tűz van odabenn. Az ilyen ablakot is jobb lenne
már ismét keretnek látni, egy kép
keretének.
Nemrég olvastam például, hogy egy mai magyar
költő szívesen összegyűjtené az ablakról szóló
magyar prózákat és verseket. Márai, ahogy a párizsi szoba ablakán kihajolva Hitlert hallgatja a rádióban, s közben belát a szemközt lévő ház ablakán, a fiatal pár lakásába, ahol mindent lát, bár
nem akarná.
Kosztolányi, ahogy kihajol a Logodi utca ablakán. és fölnéz a „farsangosan lángoló tejútra". ló
lenne a francia festőre gondolni csak, aki nyitott
ablaknál dolgozik egy délután, s amikor belép
hozzá egy rendőr, és arra kéri, csukja be az abla-

Sok felhő, eső, zápor

kot, mert odakinn filmet forgatnak, felháborodottan zavarja ki a szobából, mondván, neki szüksége van a fényre, azzal dolgozik. Aztán, néhány
perc múlva ismét kopognak, s amikor mérgesen
kiszól, hogy nyitva, és odanéz, látja, lean Gabin
áll az ajtóban, nagyon zavartan. És ez is egy életre szóló barátság kezdete.
ló lenne csak úgy gondolni rá, mint Ráhel tornyára, és nem olyan épületre, amely, ha arra kerül a sor, a biztonság kedvéért nem dől se jobbra,
se balra, csak összeroskad, mintha nem is vasbetonból állna. Talán sikerül. A reklámfotó, amelyen
egy embert sem látunk, így válik az emberről
szóló képek egyikévé, bár lehet, nem erre gondolt,
aki elkészítette.
Ott, ahol ezt az óriásplakátot láttam, a 43-as út
szóregi bukkanójánál, két példány is van belőle.
S közben nem valószínű, hogy aki oda két ilyet
rendelt, tudta volna, hogy itt nem csak a szeptemberi eseményekre emlékezteti a járókelőket. Hiszen az egyik közeli háznak nemrégen
leszakadt
a mennyezete, mert ledőlt a kémény. A kilencvenes évek elején egy kamion néhány méterre a
plakáttartó állványtól belerohant egy házba. Tíz
évvel ezelőtt pedig egy idős olasz üzletember, aki
elaludt a kormány mögött, ötven méterre a plakátállványtól autójával nekiment a szalagkorlátnak, ami átszakadt. A kocsi belecsapódott az öntözőcsatornába, s mivel az útról senki sem látta
a tetejét, csak másnap találtak rá, amikor már
nem volt remény.

Kis híján esküdtszéki tag lett egy
kutya az Egyesült Államokban.
Egy bíróság a San Franciscó-i választási névjegyzékből kért fel esküdteket, és mint kiderült, a Barnabas Miller néven regisztrált úr
valójában egy törpe uszkár. Az eb
gazdája azt mondta: azért vetette
kutyáját a választói névjegyzékbe,
hogy rámutasson a rendszer hiányosságaira.
Kaliforniában az 1970-es évekig
a lakosok csakis igazolványuk felmutatásával iratkozhattak fel választási listára. Manapság mindössze egy kérdőívet kell kitölteniük és aláírniuk ahhoz, hogy felkerüljenek a névjegyzékre.
Donald Miller a kutyája nevében tette ezt. Szavazni azonban
csak a maga nevében járogatott
el, mert a voksolás ebe nevében szerinte már kimerítette volna a csalás fogalmát - jelentette
az AFP. A kutya nem lesz esküdt
a bírósági tárgyaláson, és gazdája

Atialaban erősen felhős lesz az ég, eső, zápor is lehet. Az északnyugati szelet erős,
lökések kísérik A hőmérséklet kora délutánra még kevéssel az átlag fölé emelkedik
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ISTEN ELTESSE!
BENEDEK
A Benedek név a latin Benedictus
többszöri rövidüléséből származik, fejlődési sora: Benedict, Benedik, Benedek. Jelentése: áldott.
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe, egyben a tavaszi
napéjegyenlőség napja, a tavasz
hivatalos kezdete. Egyéb névnapok: Bánk, Bekény, Bpkő, Bence,
Gergely, Hóvirág, Jázon, Miklós,
Napsugár, Nikola, Szerafina, Tavaszka.

Két taxis beszélget:
- A te kocsidban van riasztó?
- Csak ha benne ül az anyósom...

G0RL0V0 (MTI)

Lottoszamtolvaj
BUENOS AIRES (MTI)
Alomlopással vádol egy férfit egy
jósnő Argentínában. Silvia Ines
Umile állítása szerint a lottóárus
Angel Fernandez éjnek évadján belopakodott az álmába, amelyből
„elemelt" később nyertes lottószámokat, mi több: elcsaklizta azt a
képességét is, amellyel megjósolhatók a nyertes lottószámok. A
jósnő mérgében azzal fenyegette
meg álmai tolvaját, hogy rágyújtja a házát.
Hasonló fenyegetéseket festett
a jövendőmondó a lottóárus rokonainak házfalaira, mire a férfi feljelentette a rendőrségen. Nem kizárt, hogy vizsgálat indul a jósnő
ellen.

Lottószámok
SKANDINÁV LOTTÓ

A: 2 . 8 . 9 . 1 3 , 2 3 , 2 5 , 2 8
B: 1 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 2 5

Jöjjön

A vak szerelem tere
BRASILIA (MTI)
A brazil főváros, Brasília alapításának 42. évfordulója alkalmából teret építenek a vakok számára. Neve sokatmondó: A vak szerelem
tere. Siron Franco képzőművész
tervei alapján teljesen sík, minden
oldalán 40 méteres négyszöget alakítanak ki, hogy a mozgássérültek
is könnyen tudjanak közlekedni
benne - jelentette a madridi El País. A tér közepén egy 18 méter átmérőjű kör szimbolizálja majd az
emberi szem szivárványhártyáját.

Különböző pontjain acélból készített, színes golyókkal díszített Braille-írású szövegeket helyeznek el.
A szövegek már megvannak,
Aleixo da Costa Silva, a gyengénlátók brazíliai társaságának elnöke
a szerzőjük Da Costa Silva apja vak
volt és mindig ilyen térről álmodott.
Assis Arago mozgássérült építész
tervezett még a térre egy kennelt,
amelyben vakvezetésre kiképzett
kutyákat fognak tartani. A brazil fővárosban 2052 vak ember él. A tér
az építők reményei szerint szebbé
teszi nehéz életüket.

A díva sportreceptje
LOS ANGELES (MTI)
Az ismert amerikai filmszínésznő,
Raquel Welch egyszerű receptnek
tulajdonítja, hogy sikerült megőriznie fiatalos külsejét: „Sport,
egészséges táplálkozás és a dolgokhoz való helyes viszonyulás". A 62
éves Raquel a „Parade Magaziné"
legfrissebb számának elárulta: szá-

mára minden nap két nagy pohár
vízzel és tornával kezdődik. „Aki
jól érzi magát, az jobban is néz ki.
N e m hiszek abban, hogy léteznek olyan dolgok, amelyeket 30
vagy 40 év fölött már nem szabad
megtennünk.
Éppen most élvezem életemnek legszebb időszakát" - jelentette ki a díva.

INGYEN CIRKUSZBA!!!
2002. március

A részletekért keresse a

29-én,

15 órakor.

következő számát
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Továbbra ís igen változékony időtárásra, fokozatos lehűlésre számíthatunk a következő napokban Gyakran lesz erősen felhős az ég. ilyenkor többfelé lehet eső, zápor.
A hőmérséklet a hétvégére a sokévi átlag alá süllyed.
Péntek

Szombat

Kartonpapír-bankkártyát fejlesztettek ki maguknak egy orosz falu lakói. A találékony gorlovóiak a
műanyagból készült, elektronikus,
mágnesezett nyugati bankkártyákat megirigyelve és alapul véve
döntöttek úgy, hogy nekik is lesz
ilyesmijük. Nem másolták azonban szolgaian a Nyugatot: az övék
„biobankkártya", kartonpapírtartalma 100 százalékos, nyoma sincs
benne semmiféle elektronikának,
abszolút chipmentes és pinkód
memorizálásával sem terheli meg
tuladonosai agyát. Kifejlesztőit
mindazonáltal nem a környezetvédelem vezérelte, hanem a kész-

Vasárnap

Hétfő

Max:9°
Mbt:3°
Szeles

Max:9°
Mln:4
Változó

^
Max:13
Mln:7°
Változó

10°

Min:4°
Zápor

Vízállá'.:
A Tisza Szegednél 477 cin (hufoka 8.4 C°), Csongrádnál 522 cm,
Mindszentnél 546 cm. A Maros Makónál 32 cm.
A Nap kel: 5.46, nyugszik: 17.58. A Hold kel: 9.22, nyugszik: 0.40.

Skoda ,, IKESZ c
az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

Kíméli a készpénzt
a biobankkártya
Németh György karikatúrája

Ö

További kilátások

A NAP VICCE

Gyújtó hangú szónoklat.

Mindszent

pénzkímélet, egészen pontosan a
kocsmai készpénzkímélet. A gorlovóiak azzal indokolták találmányuk bevezetésének szükségességét, hogy lakóhelyükön a családfők
egész fizetésüket elverték a helyi
kocsmában. A falu emiatt lépett be
a papírbankkártya korába. A „szoftver" a következő: fizetésüket hitel
formájában jóváírják számukra
kartonpapírdarabkájukon, és különböző színű pecsétekkel jelzik a
még felhasználható összeget. A
gorlovói bankkártyával élelmiszereket és bizonyos élvezeti cikkeket
lehet vásárolni. Utóbbiak közül
kivétel a vodka. A „biobankkártyát" egyelőre csak Gorlovo határain belül fogadják el.

Szakadozó
jégmező
AUCKLAND (MTI)
Levált az Antarktisztról egy több
mint 3 ezer négyzetkilométernyi
jégdarab. Az amerikai Nemzeti Hó
és Jég Adatközpont |NSIDC) munkatársai szerint a több ezer kisebb
darabra tört jéghegy, amely januárban kezdett elválni az Antarktiszi-félszigetről, most a Atlanti-óceán déli részén, a Weddell-tengeren sodródik. A kutatók szerint a
720 milliárd tonnás jégdarab leválását az egyre fokozódó globális
felmelegedés okozta. Az NSIDC
adatai szerint harminc éve nem
vált le egy tömegben ilyen hatalmas jégdarab. A Larsen B nevet
viselő jéghegy 12 ezer éven át fejlődött a Déli-sark keleti részén.

Négy lábon járó cifraság
VÍZSZINTES: 1 Seneca római író.filozófusés államférfi
gondolata felsőrész). 11. Kossuth-díjas festő, grafikus (István,
1963). 12. Büntetett előélet 13. Ritka nő név. 14. Vulkán Jáva
szigetén. 15. Ravasz ragadozó kicsinye. 17. Nesz. 18. A
francia határnál levő spanyol városból szármázik. 20. Tartozást
kiegyenlít. 21. Tánc vége! 23. A szerelmi költészet görög
múzsája. 25. Germánium és bór. 26. A „kópénzek" szigete.
28. Vértanúk jelzője. 30. Az antimon vegyjele. 31. Fényelnyeló
(ásvány). 33. 8ékés... (színésznő). 35. Thaiföldi város a
kambodzsai határ közelében. 37. Dedé. 39. Zongora, idegen
eredetű szóval. 41. Női név (szeptember 15.). 43. Vergilius
hőse. 44. Angol íré, kiütő (Sir Walter. 1832). 45. Izgatott
FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat befejezése. 2. Szemével érzékeié.
3. Kint az udvaron - népiesen. 4. Domenico Modugio slágere
volt. 5. Tenger Ausztrália és Új-Guinea között 6. Norvég
portugál és máltai autójel. 7. Márványmintázattal lát el.
B.Mely dologról? 9. Nomád szaharai berber nép tagja. 10. Egy
házi méltóság 16. Lappföldi tó. 19. Folyadéktároló vályú. 22. A Rómeó és Júlia egyik viszálykodó családja. 24. Maga meUé
fogad. 27. Dél-amenkaMyam. 29. Ilona egyik becézése. 32.
Az utcára zavar, durván eltávolít (pl. kutyát). 34. Spanyol
köszönés. 36. Minden mánia vége! 38. Iratköteg 40.
Párosanprésel! 42. Páros nőstény!
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Jobb a méltó és hősies halál, mmt a méltatlan és aljas győzelem.
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